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ПП ВКФ "Тефiда"
86200, Донеиька обл .. м. Шахтарськ,
вул. Kipona, 19

ЛИСТ-СХВАЛЕННЯ
СПlЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

ПРОЕКТУ

"РОЗБIР ПОРОДНОГО
ВIДВАЛУ ПП ВКФ 'ТЕФIДА"
3 МЕТОЮ
ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДIВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗIВ В АТМОСФЕРУ"
ЦИМ
листом
Державие
(далi - Держекоiнвестагентство)

про

1. YKpa'jHa € Стороною
клiмату.

агентство
екологiчних
повiдомляе:

iнвестицiй

Укра'iни

KioTCbKOro протоколу до Рамково'; KOHBeHui'jООН

3MiHY

2. УкраУна доклада€: належних зусиль, спрямованих на виконання до 1
вересня 2006 року умов, нео6хiдних
для участi в механiзмi
спiльного
впровадження
вiдповiдно
до рiшень
11-i' Конференцi'j
CTopiH Рамково';
KOHBeHuiYООН про змiну клiмату, яка водночас 6ула l-ю Зустрiччю CTopiH
KioTCbKoro протоколу.
3.

Держекоiнвестагентство

виконання
механiзмiв,

передбачених

вiдповiдальним
обсягу

антропогенних

парникових

викидiв

механiзм

зовнiшнiх

протоколом

i схвалення

протоколом

4, Уважаючи
залучення

Кiотським

за розгляд

згiдно з Кiотським

органом,
який
забезпечу€
ООН про 3MiHY клiмату та впровадження

визначено

вимог PaMKOBo'i KOHBeHui'i

або

збiльшення

абеорбцi"i

до PaMKOBo'i конвенцП

спiльного

iнвестицiй

до

неУ,

npoeKTiB, спрямованих

впровадження

в проекти,

газiв, Держекоiнвестагентство

спрямованi
розглянуло

i

органом,

на зменшення

парникових

газiв

ООН про 3MiHY клiмату,
реальною

перспективою

на скорочення
проектну

викидiв

документацiю

щодо проекту "Роз6iр породного вiдвалу ПП ВКФ 'Тефiда" з метою зниження
викидiв парннкових
газiв в атмосферу"
(далi - проект СВ) з точки зору

N
0\

с
с

визначення

можливостi

впровадження,

комерцiйна

його

заявником

квалiфiкування

якого

Приватне

фiрма "Тефiда".
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в якостi

проекту

пiдпри(:мство

спiльного

"Виробничо-

2
5. За результатами розгляду проектно'," документацi"i та отриманих
експертних
стзттi

висновкiв

6 KioTcbKoro

було

протоколу

визначено,
до

ЩО

проект

СВ

задовольня(

умовам

Рамково') конвеицiУ ООН про 3MiHY клiмату i

схвалюcrься в якостi "рое",,.у спiльного впровадження.
6. 8iHnoBiHHo до цього рiшення та згiдно зi сталею 6 KioTcbl.:oro
протоколу
до
Рамково""
конвенцi"j
ООН
про
змiну
клiмату
Держекоiнвестагентство
уповноважу(
Приватне пiдпри(мство
"ВироБН~1ЧО-

комерuiйна фiрма "Тефiда" або будь-якого iншого наступного легiтимного
власника проекту СВ в дiях, що ведуть до передач; ОДиниць скорочення
викид;в (дал; - ОСВ), якi буде отримано в результатi здiйснення проекту"
7. Держекоiнвестагентство
передасть nOKynиeBi в рамках механiзмiв,
передбачених стаrrями 6 та 17 KioTCbKOfO
протоколу та рiшеннями II-'j
Конференцi"i CTopiH PaMKoBoi"конвенц;"" ООН про змiну клiмату, яка водночас
була I-ю Зуетрiччю CTopiH KioTebKoro протоколу, nepeBipeHY к;лькiеть тонн
ОСВ виключно В обеягах, етворених у результатi здiйенення проекту СВ з
моменту

йога

впровадження

2012 року.

Заступник

Голов"

~

до завершення

першого

звiтного

перiоду

- кiнuя

