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Про надання інформації

Шановний Сергію Володимировичу!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
розглянуло Ваш лист щодо залучення проектного фінансування програм та 
заходів, спрямованих на підтримку реалізації міжнародних зобов’язань з 
виконання вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують 
озоновий шар та в межах компетенції надає інформацію.

Згідно реєстраційної картки № 4011 від 12.12.2018 проєкт «Початкова 
реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців (ГХФВ) у 
регіоні країн з перехідною економікою (КПЕ)». донор – ГЕФ/ПРООН 
(Глобальний екологічний фонд через Програму розвитку ООН в Україні), 
виконавець – Програма розвитку ООН в Україні, строк реалізації – 25.03.2016 
- 31.07.2020, кошторисна вартість – 3,19 млн. дол. США.

Проєкт «Регіональний демонстраційний проект для координованого 
управління утилізацією озоноруйнуючих речовин і стійких органічних 
забруднювачів в Україні, Білорусі, Казахстані та Вірменії», відповідно до 
реєстраційної картки № 4158 від 15.08.2019, спрямований на нарощування 
інституційного потенціалу та створення системи управління відходами ОРР 
та СОЗ в 4 країнах. Проект профінансований ГЕФ, бюджет проекту – 6,5 
млн.дол. США, запланований строк реалізації – 01.03.2014 – 21.06.2021.

В рамках діючої Регіональної ініціативи Європейського Союзу для 
клімату у країнах Східного Партнерства (EU4Climate), спрямованої на 
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підтримку шести Східноєвропейських країн у створенні і впровадженні 
кліматичних політик, було  розроблено два проєкти нормативно-правових 
актів у сфері охорони озонового шару.

Крім того, Міндовкіллям були надані пропозиції щодо включення 
компоненту, спрямованого на підготовку матеріалів для ратифікації 
Кігалійської поправки до Монреальського протоколу про речовини, що 
руйнують озоновий шар, до Кліматичного пакету для стабільної економіки 
(CASE), який фінансується в рамках Європейського інструменту 
добросусідства.

Також інформуємо, що інформація про діючі проекти міжнародної 
технічної допомоги розміщується на Єдиному веб-порталі органів виконавчої 
влади України за посиланням https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-
dopomoga.

З повагою

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції                                              Ірина СТАВЧУК
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