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ЛИСТ -СХВАЛЕННЯ
ПРОЕКТУ СПIЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
"ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРIГ АЮЧИХ ДЖЕРЕЛ СВIТЛА В
ДЕРЖАВНОМУ, КОРПОРАТИВНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ
УКРАlНИ"
Цим листом Державне
(далi - Держекоiнвестагентство)

агентство екологiчних
повiдомля€:

iнвестицiй

УкраУни

1. УкраУна € Стороною KioTCbKOroпротоколу до РамковоУ конвенцiУ ООН
.
.
про змIНУКЛ1мату.
2. УкраУна доклада€ належних зусиль, спрямованих на виконання до 1
вересня 2006 року умов, необхiдних для участi в механiзмi спiльного.
впровадження вiдповiдно до рiшень 11-У КонференцiУ CTopiH РамковоУ
КонвенцiУ ООН про змiну клiмату: яка водночас була 1-ю Зустрiччю CTopiH
KioTCbKOroпротоколу.
3. Держекоiнвестагентство
визначено
органом, який забезпечу€
виконання вимог РамковоУ конвенцiУ ООН про змiну клiмату та впровадження
механiзмiв, передбачених
Кiотським протоколом до Hel, i органом,
.
.
.
.
ВlДПОВlДальнимза розгляд 1 схвалення проект1В, спрямованих на зменшення
обсягу антропогенних викидiв або збiльшення абсорбцiУ парникових газiв
згiдно з Кiотським протоколом до РамковоУ конвенцiУ ООН про змiну клiмату.
4. Уважаючи механiзм спiльного впровадження реальною перспективою
залучення зовнiшнiх iнвестицiй в проекти, спрямованi на скорочення викидiв
парникових газiв, Держекоiнвестагентство розглянуло проектну документацiю
щодо проекту "Впровадження енергозберiгаючих джерел свiтла в державному, .
корпоративному та приватному секторах УкраУни" (далi - проект СВ) з точки
зору визначення можливостi його квалiфiкування в якостi проекту спiльного
впровадження, заявником якого € Приватне пiдпри€мство "Фоса".
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5. За результатами розгляду проеКТНОl документацil та отриманих
експертних висновкiв було визначено, що проект СВ задовольняе умовам
статтi 6 Кiотського протоколу до РаМКОВОIконвенцil ООН про змiну клiмату i
.
.
схвалюеться в якосТl проекту сп1льного впровадження.
6. Вiдповiдно до цього рiшення та згiдно зi статтею 6 Кiотського'
протоколу
до
РаМКОВОI конвенцil
ООН
про
змiну
клiмату
Держекоiнвестагентство
уповноважуе Приватне пiдприемство "Фоса" або
будь-яко го iншого наступного легiтимного власника проекту СВ в дiях, що
ведуть до передаЧl одиниць скорочення викидlВ (далi - ОСВ), якi буде
отримано в результатi здiйснення проекту.
7. Держекоiнвестагентство передасть покупцевi в рамках механiзмiв,
передбачених статтями 6 та 17 Кiотського протоколу та рiшеннями 11-1
Конференцil CTopiH РаМКОВОIконвенцil ООН про змiну клiмату, яка водночас
була 1-ю Зустрiччю CTopiH Кiотського протоколу, перевiрену кiлькiсть тонн
ОСВ виключно В обсягах, створених у результатi здiйснення проекту СВ з
моменту його впровадження до завершення першого звiтного перiоду - кiнця
2012 року.

Перший заступник Голови

