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      « Про надання інформації щодо залучення проектного фінансування 

програм, які призначені для реалізації міжнародних зобов’язань з  

виконання вимог Монреальского протоколу»  

 

 

 

 

 

 

 

Шановний Руслане Олександровичу! 
         

 

 

    ГС «Холодильна асоціація України» отримала з ЗМІ інформацію про нещодавне набуття 

Україною підвищених зобов’язань на рівні з провідними розвинутими країнами - світовими 

лідерами щодо зменьшення викидів парникових газів. У зв’язку з цим вважаємо, що все ближче 

стають реальними передумови щодо ратифікації Україною Кігалійської поправки (яка 

контролює споживання фторованих парникових газів - ФПГ), що спільно з механізмом 

Монреальского протоколу (контролює ОРР – озоноруйнуючи речовини) забезпечують зниження 

споживання ОРР та їх використання на ринку. Але! Ми бачимо певні загрози для ринку 

холодильної галузі та кліматичних технологій в частині не готовності галузі в цілому та 

підприємств що працюють в різних секторах економіки України для запровадження суворих 

обмежень у споживанні ФПГ. Відсутні спеціалісти, відсутні пілотні проекти, відсутні стандарти, 
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відсутнє досконале знання новітніх технологій, відсутні механізми доступного достатнього 

фінансування компаній галузі та їх партнерів(з усіх секторів економіки) для економічного 

стимулювання щодо використання безпечних технологій клімату та охолодеження. В Україні на 

жаль відсутні джерела економічного стимулювання бізнесу та підприємств усіх секторів 

економіки щодо переходу на екологічно безпечні та альтернативні холодагенти (пільгові 

кредити, залучення інвестицій, програми навчання персоналу, програми підтримки збору та 

утилізації контрольованих речовин тощо). Ці речовини є робочою субстанцією та широко 

використовуються в кліматичному та холодильному обладнанні(від побутових систем 

кондиціонування та теплових насосів до комерційних та промислових зразків обладнання, в 

транспортній холодильній логістиці тощо…). 

   Ми неодноразово надавали на адресу Міністерства наші пропозиції щодо залучення проектів в 

Україну та її сектори економіки для реалізації програм з підготовки ринку для відмови від 

використання ОРР та ФПГ.  Це стосувалося і фінансової підтримки та розробки механізмів (у 

рамках Національної Стратегії виведення ОРР та ФПГ з ринку, яку на жаль, до цих пір так і не 

створено, хоча ми теж писали про цю нагальну потребу). Тим часом, спілкуючись з колегами з 

інших країн та асоціаціями та об’єднаннями що покликанні сприяти зменшити вплив ОРР та 

ФПГ на довкілля, ми бачимо як країни – підписанти Монреальського протоколу та ті що 

ратифікували Кігалійську поправку залучають фінансову допомогу фондів та міжнародних 

ресурсів з боку GEF, UNIDO, UNDP, UNICEF та інших глобальних організацій для досягнення 

своєї мети – зменшення викидів парникових газів та озоноруйнуючих речовин. Ці кошти 

реалізовуються в спільних проектах за участі профільних міністерств та галузевих асоціацій і 

направлені на побудову системи навчання та кваліфікації (обмін студентами та викладачами, 

створення програм та курсів, отримання навчальних стендів та обладнання), системи збору та 

утилізації контрольованих речовин(враховуючи ресайклінг), пілотні проекти з використання 

новітніх технологій в найбільш поширених та актуальних галузях та секторах економіки, 

дослідження споживання, боротьбу з контрабандою та ін. Україна сумлінно сплачує свої 

міжнародні внески до цих фондів. Відповідно країна може розраховувати на допомогу в 

реалізації таких проектів.  

   Ми не володіємо даними про використання таких механізмів в Україні та про залучення 

Міністерством міжнародної фінансової допомоги. Але вважаємо, що порівняння цих даних з 

інформацією про реалізацію цих проектів іншими країнами дасть розуміння щодо дій, які має 

виконати Міндовкілля щодо залученні такого виду допомоги для підготовки секторів економіки 

до використання нових та безпечних технологій. 

   Прошу Вас надати інформацію щодо залучення проектного фінансування або участі 

Міндовкілля в міжнародних проектах з метою виконання міжнародних зобов’язань щодо 

виконання Монреальського протоколу та Кігалійської поправки за формою: 
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№ 

з/п 

Назва 

джерела 

фінансування 

(фонду чи 

організації) 

Назва 

проекту 

Сума фінансування в рамках проекту                             

(в валюті – дол/евро) 

Всього: 

Період 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 GEF           

2 UNIDO           

3 UNDP           

4 UNICEF           

… Інше(вказати)           

    

    Інформація потрібна для виконання порівняльного аналізу щодо наявності фінансових 

механізмів які діють в Україні та залучаються до України з боку Міндовкілля з метою 

виконання міжнародних зобов’язань (Монреальский протокол) у порівнянні з іншими країнами 

– підписантами цієї міжнародної угоди. 

    Прошу надати відповідь(сканований лист) на електронну адресу асоціації 

gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37, Анашкіну 

Сергію Володимировичу. 

      

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В.                            
 
Вик. Анашкін С.В. 

тел.+38-067-567-18-54 

gshau2018@gmail.com 

www.ref.org.ua 
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