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1

Вступ

Компанія Тіс Еко призначила сертифікаційний орган Бюро Верітас для проведення
детермінації проекту спільного впровадження “ Збір та утилізація метану з
полігонів твердих побутових відходів у м. Маріуполь, Україна ”.
Цей звіт підсумовує дані, отримані при детермінації проекту, що проводилась
відповідно до критеріїв РКЗК ООН, також як і до критеріїв, що забезпечують
послідовне виконання проекту, моніторинг і звітність, по Треку 1.

1.1

Мета діяльності

Метою детермінації є проведення обов’язкової для всіх проектів СВ незалежної
оцінки проектно-технічної документації третьою стороною. Оцінці підлягають
базовий сценарій проекту, план моніторингу та відповідність проекту критеріям
РКЗК ООН та вимогам приймаючої сторони для підтвердження, що інформація,
надана у ПТД є обґрунтованою, логічною та відповідає визначеним вимогам та
ідентифікованим критеріям. Детермінація необхідна для забезпечення якості
проекту СВ і гарантування зацікавленим сторонам, що проект створюватиме
одиниці скорочення викидів (ОСВ).
Критерії РКЗК ООН посилаються на Статтю 6 Кіотського протоколу, правила,
методології та останні рішення НКСВ, також як і критерії приймаючої сторони.

1.2

Границі діяльності

Діяльність по детермінації визначена як незалежна і об’єктивна перевірка
проектно-технічної документації, базового сценарію та плану моніторингу проекту
та інших релевантних документів. Інформація по цим документам перевіряється
відповідно до вимог Кіотського протоколу, правил РКЗК ООН і відповідних
роз’яснень.
Детермінація не передбачає проведення консультацій з Клієнтом. Тим не менше,
запити на коригування або подальше виконання можуть служити для
удосконалення проекту.

1.3

Опис проекту

Проект “ Збір та утилізація метану з полігонів твердих побутових відходів у м.
Маріуполь {далі Полігони}, Україна” {далі Проект} розроблений Науково-технічним
центром «Біомаса», Україна.
Проект включає встановлення системи збору та спалювання біогазу («БГ») з
можливістю подальшої енергетичної утилізації з полігонів твердих побутових
відходів з метою уникнення потрапляння метану в атмосферу. БГ утворюється в
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результаті розкладання відходів за анаеробних умов, що мають місце в тілі
полігона, та на 50% складається з метану (CH4), який є сильним парниковим газом
(ПГ), що сприяє глобальному потеплінню. Крім того, БГ є вогненебезпечним та
являється причиною поганого запаху поблизу полігону. Збір БГ дозволить
зменшити викиди парникових газів, пом’якшити вплив на навколишнє середовище
та підвищити експлуатаційну безпеку Полігонів.
Запропонований Проект включає збір БГ та спалювання його на факельній
установці, а також подальшу його енергетичну утилізацію. Попередньо
підрахована потужність двигунів, які можуть були установлені для утилізації
біогазу складає 0,7 МВт для Приморського та 1,5 МВт для Орджонікідзенського
полігонів. Рішення по інвестиціям в модулі для виробництва електроенергії та
вибір фактичної потужності буде прийняте на основі економічного розгляду,
наявності можливості підключення до електромережі, наявності споживачів
теплової енергії та можливості заключити договір на продаж енергії.
Маріуполь – одне з найбільших міст Донецької області і найбільш індустріально
розвинутих міст Східного регіону України з населенням близько 500 тисяч чоловік.
Для захоронення комунальних відходів на території міста розташовані два
полігони ТПВ, які входять до 900 найбільших офіційно зареєстрованих полігонів в
Україні. Полігони ТПВ є комунальною власністю, знаходяться в оперативному
управлінні Комунального підприємства «Полігон ТПВ». В 2005 році КП «Полігон
ТПВ» отримав державні акти на постійне користування земельними ділянками для
експлуатації цих звалищ.
В 2009 році компанія ТІС ЕКО уклала договір з міською радою м. Маріуполь щодо
права на реалізацію проекту спільного впровадження із збору біогазу на двох
міських полігонах ТПВ.
Адреси розташування полігонів:
вул. Краснофлотська, 167 в Приморському
«Приморський»)
просп. 1-го травня в Орджонікідзевському
«Орджонікідзевський»)

районі

(далі

полігон

районі

(далі

полігон

Приморський полігон розташований в межах міста на відстані 3 км від Азовського
моря і має загальну площу 14,3 га, активну площу – 12,404 га. Полігон був
введений в дію в 1967 році на місці виробленого кар`єру цегляного заводу
глибиною орієнтовно 10 м. В даний час полігон являє собою неупорядкований
відвал висотою від 7 до 23 м. З середини 2008 року полігон не здійснює прийом
відходів, окрім інертних відходів для рекультивації поверхні полігону.
За даними оператора полігону щорічний вивіз відходів в останні роки експлуатації
полігону складав близько 250-300 тис. м3 на рік (60-70 тис. т на рік), реєстрація
відходів ведеться за кількістю та об`ємом сміттєвозів. Згідно даних оператора
полігону за період експлуатації об`єм накопичених відходів складає 4930 тис. т.,
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однак у зв`язку з відсутністю вагів для точного обліку відходів та відсутністю
історичних даних щодо вивозу відходів у попередні роки, ця цифра потребує
уточнення. За результатами попередньої оцінки орієнтовний реальний об`єм
накопичених відходів складає близько 2,56 млн т.
Орджонікідзевський полігон був введений в дію в 1976 році, він розташований між
двома житловими районами міста – Іллічівським та Орджонікідзевським на відстані
100 м від р. Кальміус. Загальна площа звалища згідно паспорта місця видалення
відходів складає 17,6 га, активна площа – 12,1 га. За даними оператора полігону в
останні роки щорічний вивіз відходів складав близько 350-400 тис.м3/ рік (90-100
тис. т/рік). За паспортними даними, об`єм накопичених відходів на полігоні відходів
становить 3654 тис. т. (станом на кінець 2008 р.), але ці дані потребують
уточнення. За попередньою перевірочною оцінкою реальний об`єм видалених
відходів складає близько 2,54 млн т (станом на кінець 2008 р.).
Полігони були започатковані як стихійні звалища і відносяться до таких, що мають
порушення технології складування відходів
і не відповідають санітарним і
екологічним нормам: на них відсутня система збору фільтрату та
протифільтраційний екран для захисту підземних вод та грунту, відсутня система
відводу поверхневих вод, ізоляція робочої зони поверхні полігону, газовий дренаж
та інші природоохоронні заходи. Неконтрольований вихід біогазу підвищує ризик
виникнення пожеж і вибухів.
Технологія збору і спалювання та утилізації «звалищного» газу для виробництва
енергії широко розповсюджена в світі: вона дозволяє підвищити безпеку
експлуатації полігону і отримати додаткову енергію. Впровадження системи збору
біогазу та спалювання біогазу дозволить скоротити викиди в атмосферу метану. У
випадку вироблення електроенергії буде досягнуто додаткових скорочень викидів
за рахунок заміщення частини електроенергії в енергосистемі, що виробляється з
викопних палив, та теплової енергії, яка виробляється при спалюванні викопних
палив, на електроенергію з біогазу, яка має нульовий коефіцієнт викидів
парникових газів.
Однак, ці проекти не є фінансово привабливим в умовах України і не можуть бути
впроваджені в рамках існуючої практики. Історично склалося так, що оператори
полігонів не дотримуються нормативів експлуатації полігонів головним чином
через нестачу коштів, а також через відсутність технологічних знань. Наразі немає
переконливих передумов, що в найближчому майбутньому дана ситуація зазнає
докорінних змін. Ці труднощі створюють дуже високі ризики для впровадження
проектів по збору біогазу. В Україні на сьогоднішній день встановлено системи
збору та спалювання біогазу на трьох полігонах ТПВ в рамках проекту СВ за
Кіотським протоколом. Загалом, в Україні існує досить великий потенціал збору
біогазу з полігонів ТПВ і запропоновану проектом методику можна застосовувати і
на інших полігонах.
Міська рада м. Маріуполь підписала угоди про концесію, які надають право
приватній український компанії ТІС ЕКО на дегазацію полігонів та утилізацію БГ
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протягом 10 років. ТІС ЕКО буде власником та оператором описаних проектів на
обох полігонах.
Проект включатиме наступні технічні етапи впровадження:
•
Буріння та облаштування мережі вертикальних газовикидних свердловин в
тілі полігону та спорудження мережі трубопроводів для збору біогазу;
•
Встановлення системи спалювання біогазу, яка включає в себе: газодувку,
факельну установку та обладнання для проведення моніторингу;
•
Встановлення когенераційної установки для вироблення електричної енергії
з подальшим продажем її в загальну електромережу та теплової енергії з
подальшим її постачанням споживачеві.
.
Впровадження додаткових підготовчих заходів дозволять покращити екологічні
умови на полігонах. Вони включають:
•
Формування поверхні полігону і накопичених відходів
•
Укриття тіла полігону ізолюючим матеріалом або глиною, що забезпечить
належне функціонування дренажної системи, сприятиме стабільності утворення
біогазу на полігоні, а також буде запобігати потраплянню метану в атмосферу.
Впровадження проекту включає наступні заплановані етапи (для Приморського
полігону):
1.
Серпень – Вересень 2009 – Завершення підготовки проектної документації
та бізнес плану проекту.
2.
Грудень 2009 – Завершення буріння свердловин на Приморському полігоні
ТПВ, встановлення трубопроводів, придбання факельної установки та обладнання
для моніторингу.
3.
Січень 2010 – Отримання листа схвалення від Українського Уряду
4.
Січень 2010 – Проектні випробування факельної установки на
Приморському полігоні
5.
Березень 2010 – Техніко-економічне обґрунтування по виробленню
електроенергії
6.
Квітень 2010 – Прийняття рішення щодо закупки когенераційної установки та
вибір потужності.
7.
Вересень 2010 – встановлення та запуск двигунів на Приморському полігоні
ТПВ.
8.
Вересень - Грудень 2010 – Буріння свердловин на Орджонікідзевському
полігоні ТПВ, встановлення трубопроводів, придбання факельної установки та
обладнання для моніторингу.
9.
Січень 2011 – Проектні випробування факельної установки на
Орджонікідзевському полігоні
10.
Березень 2011 – Техніко-економічне обґрунтування по виробленню
електроенергії
11.
Квітень 2011 – Прийняття рішення щодо закупки когенераційної установки та
вибір потужності.
12.
Вересень 2011 – встановлення та запуск двигунів на Орджонікідзевському
полігоні ТПВ.
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Примітка: остаточний розклад впровадження проекту буде залежати від
переговорного процесу та умов інвестиційного договору. Проект буде
впроваджуватись у два етапи, спочатку на Приморському, потім на
Орджонікідзенському полігоні з річною затримкою.
Проект частково фінансуватиметься компанією «Тіс Еко», решта затрат
покриватиметься кредитними коштами. На даний час ведуться переговори з
банками, зокрема з Європейським Банком Реконструкції і Розвитку. Також
розглядається можливість часткового фінансування покупцем Одиниць
скорочення викидів.
Попередній аналіз даних показує, що середня кількість метану, яка буде зібрана за
період 2010-2012 рр. становитиме 2,3 – 3,0 млн т. на рік (з вмістом метану 50%)
для Приморського полігону та 4,5-6,0 млн т на рік (з вмістом метану 50%) для
Орджонікідзенського полігону. Навіть просте спалювання БГ в факелі дозволить
досягти зменшення викидів на 126 000 СО2-екв. за 3-річний період дії зобов’язань,
а спалювання з утилізацією біогазу для виробленням електроенергії сприятиме
зменшенню викидів на 176 000 т СО2-екв. за аналогічний період.
Крім зменшення викидів ПГ, дегазифікація полігону буде сприяти покращенню
стану місцевого навколишнього середовища, економічної та соціальної ситуацій;
принесе вигоди найбільш значимі серед яких перелічені нижче:
•
підвищення
полігону);

безпеки

експлуатації

полігону

(для

Орджонікідзенського

•
демонстрація сучасних технологій збору та утилізації БГ та сучасної
практики експлуатації полігонів ТПВ, таким чином створюючи передумови для
тиражування подібних інвестиційних проектів;
•
сприяння інвестиціям в
відновлювальних джерел енергії

1.4

екологічно

чисті

технології

та

розвиток

Детермінаційна команда

Команда детермінаторів складається з наступних осіб:
Надія Каюн Сертифікаційний орган Бюро Верітас
Лідер команди, Провідний верифікатор проектів зі зміни клімату
Олег Скоблик Сертифікаційний орган Бюро Верітас
Член команди, верифікатор проектів зі зміни клімату
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Kaтерина Зіневич Сертифікаційний орган Бюро Верітас
Член команди, верифікатор проектів зі зміни клімату

Звіт був перевірений:
Іван Соколов
Сертифікаційний орган Бюро Верітас
Внутрішній технічний рецензент

2. METОДОЛОГІЯ
Вся детермінація, починаючи переглядом контракту і закінчуючи звітом і
висновками детермінації, була проведена з використанням внутрішніх процедур
органу сертифікації Бюро Верітас.
З метою забезпечення прозорості розгляду всіх відповідних критеріїв оцінки,
використовується детермінаційний і верифікаційний протокол (IETA/PCF).
Протокол прозоро демонструє критерії та вимоги, засоби детермінації та
результати попередньої детермінації ідентифікованих критеріїв. Детермінаційний
протокол відображає у прозорій манері загальні вимоги СВ, а також можливості
верифікації і результати обґрунтування виявлених критеріїв. Детермінаціний
протокол необхідний для:
- організації, деталізації та роз’яснення вимог, яким має відповідати проект СВ;
- забезпечення прозорого процесу детермінації ПТД, в процесі якого незалежна
організація задокументовує, яким чином перевіряється кожне окреме питання
протягом детермінації.
Протокол детермінації містить 5 таблиць. Опис різних колонок приведений на
Рис.1
Заповнений протокол детермінації наведений у Додатку A до даного звіту.
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Протокол детермінації Таблиця 1: Обов’язковий перелік вимог для проектів спільного
впровадження
Вимоги

Посилання

Висновок

Перехресне посилання

Вимоги до проекту
повинні бути виконані

Надаються
посилання
на
законодавчі акти
або домовленості,
де можна знайти
вимоги.

Інформація по даному
пункту прийнятна (про що
свідчить відмітка OK),
Запит
на
повторне
виконання (ЗПВ) або
Запит на коригування
(ЗК)
ідентифікують
можливий
ризик
чи
невідповідність
встановленим
вимогам.
ЗПВ і ЗК пронумеровані і
представлені замовникові
в детермінаційному звіті.

Використовується
для
посилання на важливі
питання протоколу в
таблицях 2, 3 і 4 щоб
показати,
як
визначаються особливі
вимоги. Це проводиться
з метою забезпечення
прозорості
детермінаційного
процесу.

Протокол детермінації Таблиця 2: Контрольний перелік вимог
Пункт контрольного
переліку

Посилання

Засоби
верифікації
(ЗВ)

Коментарі

Проміжний
і/або
фінальний висновок

Різні
вимоги
в
Таблиці 1 об’єднані в
контрольних
питаннях, з якими
зіштовхується проект.
Контрольний перелік
ділиться на декілька
розділів, кожен з яких
в свою чергу ділиться
на
підрозділи.
Нижчий по рівню
являє собою питання
з
контрольного
переліку.

Надаються
посилання на
документацію,
де
можна
знайти
відповіді
на
питання
контрольного
переліку.

Пояснюється
яким
чином
досліджується
відповідність
пунктам
контрольного
переліку.
Прикладами
засобів
верифікації
є
перегляд
документу (ПД)
або опитування
(I). N/A означає
недоступно.

У цьому розділі
передбачаєтьс
я
детальна
розробка
і
обговорення і
пунктів
контрольного
переліку і/або
відповідність
контрольним
питанням.
В
подальшому це
використовуєть
ся
для
пояснення
висновків.

Інформація по даному
пункту або прийнятна,
про
що
свідчить
відмітка
OK,
або
потребується Запит на
повторне виконання
(ЗПВ)
через
невідповідність пункту
контрольного переліку
(Див. нижче). Запит на
коригування
(ЗК)
використовується
у
випадку, коли команда
детермінаторів
виявила потребу у
подальшому
роз’ясненні.

Протокол детермінації Таблиця 3: Методологія базового сценарію та моніторингу
Пункт контрольного
переліку

Посилання

Засоби
верифікації
(ЗВ)

Коментарі

Проміжний
і/або
фінальний висновок

Різні
вимоги
в
Таблиці 1 об’єднані в
контрольних
питаннях, з якими
зіштовхується проект.
Контрольний перелік
ділиться на декілька
розділів, кожен з яких
в свою чергу ділиться

Надаються
посилання на
документацію,
де
можна
знайти
відповіді
на
питання
контрольного
переліку.

Пояснюється
яким
чином
досліджується
відповідність
пунктам
контрольного
переліку.
Прикладами
засобів

У цьому розділі
передбачаєтьс
я
детальна
розробка
і
обговорення і
пунктів
контрольного
переліку і/або
відповідність

Інформація по даному
пункту або прийнятна,
про
що
свідчить
відмітка
OK,
або
потребується Запит на
повторне виконання
(ЗПВ)
через
невідповідність пункту
контрольного переліку
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на
підрозділи.
Нижчий по рівню
являє собою питання
з
контрольного
переліку.

верифікації
є
перегляд
документу (ПД)
або опитування
(I). N/A означає
недоступно.

контрольним
питанням.
В
подальшому це
використовуєть
ся
для
пояснення
висновків.

(Див. нижче). Запит на
коригування
(ЗК)
використовується коли
команда
детермінаторів
виявила потребу у
подальшому
роз’ясненні.

Протокол детермінації Таблиця 4: Законодавчі вимоги
Пункт контрольного
переліку

Посилання

Засоби
верифікації
(ЗВ)

Коментарі

Проміжний
і/або
фінальний висновок

Проект
повинен
відповідати вимогам
чинного
законодавства.

Надаються
посилання
на
документаці
ю, де можна
знайти
відповіді на
питання
контрольног
о переліку.

Пояснюється
яким
чином
досліджується
відповідність
пунктам
контрольного
переліку.
Прикладами
засобів
верифікації
є
перегляд
документу (ПД)
або опитування
(I). N/A означає
недоступно.

У цьому розділі
передбачаєтьс
я
детальна
розробка
і
обговорення і
пунктів
контрольного
переліку і/або
відповідність
контрольним
питанням.
В
подальшому це
використовуєть
ся
для
пояснення
висновків.

Інформація по даному
пункту або прийнятна,
про
що
свідчить
відмітка
OK,
або
потребується Запит на
повторне виконання
(ЗПВ)
через
невідповідність пункту
контрольного переліку
(Див. нижче). Запит на
коригування
(ЗК)
використовується коли
команда
детермінаторів
виявила потребу у
подальшому
роз’ясненні.

Протокол детермінації Таблиця 5: Рішення щодо запитів на коригування та повторне
виконання
Звіт по запитам на
коригування
та
повторне виконання

Посилання
на
пункти
контрольного
переліку в табл.
1/2/3/4

Резюме
відповіді
власника проекту

Висновки детермінації

Якщо в результаті
детермінації
виникають запити на
коригування чи на
повторне виконання,
вони
мають
бути
перелічені в даному
розділі.

Посилання
на
номери
пунктів
контрольного
переліку в табл. 2, 3
та 4, де пояснені ЗК
та ЗПВ.

Відповіді,
надані
замовником
або
іншими учасниками
проекту
під
час
спілкування
з
командою
детермінаторів,
мають
бути
підсумовані у даному
розділі.

У
даному
розділі
підсумовуються відповіді
команди детермінаторів і
заключні
висновки.
Результати повинні також
бути включені до табл. 2,
3 та 4, як
“Фінальні
висновки”.

Рис. 1 Таблиці детермінаційного протоколу
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2.1

Розгляд документів

Були розглянуті проектно-технічна документація (ПТД версія 1.0), подана
компанією Тіс Еко 31/08/2009, а також додаткові супроводжуючі документи, в т.ч.
місцеві закони, рекомендації по розробці проектно-технічної документації (ПТДСВ), методології, Кіотський протокол, роз’яснення на запити детермінатора для
перевірки незалежним органом.
У відповідь на запити корегування та роз’ясненні Сертифікаційним органом Бюро
Верітас, Тіс Еко внесли відповідні коректування до ПТД та повторно представили
його на розгляд 18/01/2010, версія 1.2
Отримані дані, що представлені у даному звіті, мають відношення до проекту як
описано у ПТД, перегляд 1.0.
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2.2

Проведення опитувань

15 вересня 2009 р. сертифікаційним органом Бюро Верітас було проведене
опитування зацікавлених сторін з метою підтвердження інформації і вирішення
питань, що виникли при розгляді документу.
Було проведене опитування представників компанії Тіс Еко та НТЦ «Біомаса»
(див. посилання). Основні теми опитування підсумовані у Табл.1.
Taблиця 1 Теми опитування
Опитана організація
Тіс Еко

НТЦ «Біомаса»

Теми опитування
¾ Організаційна структура.
¾ Відповідальність і право власності.
¾ Навчання персоналу.
¾ Процедура контролю за якістю і технологією.
¾ Установка/ремонт обладнання (записи).
¾ Контроль вимірювального обладнання.
¾ Система архівації даних, база даних.
¾ Методологія базового сценарію.
¾ План моніторингу.
¾ Моніторинговий звіт.
¾ Відхилення від ПТД.

2.3 Рішення щодо запитів на роз’яснення та корегування
Метою даного етапу детермінації є підняти питання по запитам на роз’яснення та
корегування та щодо інших важливих моментів, які потребують роз’яснення для
позитивного висновку сертифікаційного органу Бюро Верітас по розробці проекту.
Для забезпечення прозорості детермінаційного процесу, питання задокументовані
детально в протоколі детермінації в Додатку A.

3 ДАНІ, ОТРИМАНІ ПРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ
В наступних розділах відмічені дані, отримані при детермінації. Отримані дані для
кожного пункту детермінації наведені нижче:
1) Підсумовані дані, отримані при перегляді первинної проектно-технічної
документації і під час опитувань, проведених протягом візиту на об’єкт. Більш
детальний опис цих даних можна знайти у детермінаційному протоколі в
Додатку A.
2) Сертифікаційний орган Бюро Верітас визначив моменти, що потребують
роз’яснень або представляють ризик для виконання цілей проекту, і стосовно
них були визначені запити на коригування та повторне виконання. Запити на
коригування та повторне виконання сформульовані у відповідних розділах і
задокументовані в детермінаційному протоколі в
Додатку A. Результати
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детермінації проекту викладені в 12 запитах на подальше виконання і 12
запитах на коригування.
3) Представлені висновки детермінації.

3.1 Розробка проекту
Сертифікаційний орган Бюро Верітас визнає, що проект компанії Тіс Еко сприяє у
досягненні країною задач стимулювання сталого розвитку. Передбачається, що
проект точно слідуватиме специфічним для приймаючої країни вимогам СВ.
Проектний сценарій вважається додатковим порівняно з базовим сценарієм, і тому
має право на отримання одиниць скорочення викидів (ОСВ) як проект спільного
впровадження, основуючись на аналізі інвестицій, бар’єрів та загальноприйнятої
практики, представленому в ПТД.
Розроблений проект є змістовним, географічні і часові рамки (15 років) визначені
вірно.
Основні результати розробки проекту приведені і таблиці 5 нижче (див. ЗПВ1,
ЗПВ2, ЗПВ3, ЗПВ4, ЗПВ5, ЗПВ12, ЗПВ13, ЗПВ14, ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5).

3.2 Базовий сценарій та додатковість
Методологія базового сценарію та моніторингу, що будуть використовуватися для
запропонованої проектної діяльності – затверджена консолідована методологія
базового сценарію ACM0001, версія 11, травень 2009: “Консолідована
методологія базовою сценарію та моніторингу для проектної діяльності
по видобутку біогазу з полігонів ТПВ”
Методологія AСМ0001 застосовується з огляду на те що, за базового сценарію
передбачається продовження існуючої практики (відсутній збір біогазу на полігоні і
викид всієї кількості метану в атмосферу), а проектна діяльність передбачає
спалювання біогазу з можливістю виробництва електроенергії.
Існує лише 4 варіанти попереднього розвитку подій, що можуть бути прийняті як
можливі і достовірні альтернативи до проекту:
(a) Продовження існуючої ситуації: видобуток БГ відсутній
(b) Видобуток біогазу з полігону ТПВ та спалення його на факелі тільки для
скорочення емісії метану (без залучення механізму Спільного Впровадження);
(c) Власник полігону профінансує спорудження систему збору та біогазу та
встановлення обладнання для вироблення електроенергії та подальшого продажу
в загальну електромережу і вироблення теплової енергії і постачання її до
споживача (без залучення механізму Спільного Впровадження);
(d) Інші способи використання біогазу поза межами полігону ТПВ.
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Варіант (a) найбільш прийнятний з усіх визначених варіантів і являє собою
базовий сценарій із можливих варіантів розвитку подій.
Ключові питання, пов’язані з базовим сценарієм та додатковістю представлені у
таблиці 5 нижче (Див. ЗПВ6, ЗПВ7, ЗПВ8, ЗПВ9, ЗПВ10, ЗПВ11, ЗК6, ЗК7, ЗК8,
ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16, ЗК17, ЗК18, ЗК19, ЗК23, ЗК24).

3.3

План моніторингу

Для
проекту
застосовується
ухвалена
методологія
ACM0001
“Консолідована методологія базовою сценарію та моніторингу
для проектної діяльності по видобутку біогазу з полігонів ТПВ”,
версія 11, травень 2009. Пункт 3.2 вище.
Ключові питання, пов’язані з планом моніторингу представлені у таблиці 5 нижче
(Див. ЗК 20).

3.4

Розрахунок емісії парникових газів

Для оцінки зниження емісії ПГ від проекту в методології ACM0001 “Консолідована
методологія моніторингу проектів, пов’язаних з діяльністю щодо біогазу з полігонів
ТПВ” використовується наступна формула:
ERy = BEy –PEy = [(MDproject,
CEFther,BL, y ] –
- [ PEEC,y+PEFC,j,y] (1)

y

– MDBL,y)*GWPCH4 + ELLFG,y*CEFelec,BL,

y

+ETLFG,y *

Крок 1
ERy
BEy
PEy
MDproject, y
MDBL, y
GWPCH4
ELLFG,y

CEFelectricity, y

Зниження емісії ПГ, що спричинене реалізацією проекту на протязі
року у, у тонах CO2 еквіваленту (тCO2-екв.)
Викиди у базовому сценарії за рік у (тCO2e)
Викиди у проектному сценарії за рік у (тCO2e)
Кількість метану, що буде знищена/спалена на протязі року у при
впровадженні проекту, у тонах метану (тCH4)
Кількість метану, який буде знищений/спалений на протязі року у за
відсутності проекту відповідно до законодавчих або договірних вимог,
у тонах метану (тCH4)
Значення потенціалу глобального потепління метану на перший
період зобов`язань становить 21 тCO2-eкв.
Кількість електричної енергії, що виробляється при використанні
біогазу з ТПВ, яка б за відсутності проектної діяльності вироблялась
на електростанціях на протязі року у, МВтг.
Фактор емісії CO2 для електроенергії, що буде заміщена е/е з біогазу,
т CO2-екв./МВтгод. Коефіцієнти емісій СО2 для електромережі України
будуть взяті з дослідження «Стандартні коефіцієнти емісій для Україні
від електричної мережі», версія 5 (див. Додаток 2, інформація по
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ETLFG,y

CEFthermal, y

PEEC,y

PEFC,j,y

базовому сценарію).
Кількість теплової енергії, що виробляється при утилізації біогазу з
ТПВ, яка б за відсутності проектної діяльності вироблялась у
місцевому котлі/калорифері або котлі/калорифері поза межами
об’етку на протязі року у, в ТДж.
Фактор емісії CO2 для палива, що використовується у
котлі/калорифері для генерації теплової енергії, яка заміщається
тепловою енергією з біогазу у тCO2-екв./ТДж
Емісії від споживання електроенергії у проектному сценарії.
Розраховуються згідно останньої версії «Методичних вказівок для
розрахунку базових, проектних емісій і/або витоків від споживання
електроенергії» (версія.01)
Емісії від споживання теплової енергії у проектному сценарії.
Розраховуються згідно останньої версії «Методичних вказівок для
розрахунку проектних емісій СО2 або витоків від спалювання викопних
палив» (версія.02) *

Крок 2
Кількість метану, який буде знищений/спалений на протязі року у за відсутності
проекту, розраховується за формулою:
MDBL,y = MDproject,y * AF (2)
Корегувальний коефіцієнт (“AF”) визначається як відношення ефективності
деструкції метану системи збору та знищення метану, яка передбачена
нормативними документами чи іншими домовленостями, до ефективності
системи, що передбачається в рамках проекту. Для даного проекту, нормативні та
контрактні вимоги не визначені і обраний попередньо базовий сценарій
передбачає вихід звалищного газу безпосередньо в атмосферу. Таким чином,
фактор AF прийнятий в даному випадку дорівнює 0% , тобто MПДeg = 0 також.
Крок 3
Для визначення MDproject, y в загальному випадку використовується формула:
MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y + MDthermal,y
Для даного Проекту має бути використана наступна формула:
Варіант спалення БГ на факелі: в проекті метан спалюється на факельній
установці:
MDproject,y = MDflared,y (3a)
Енергетичне використання звалищного газу: кількість метану, що буде знищена
/ спалена на протязі року буде визначатися як сума наступних елементів:
MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y + MDthermal,y (3b)
*

Посилання: http://cdm.unfccc.int/goto/MPappmeth.
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Розрахунки компонентів виразу наведено в Кроці 4 та Кроці 7.
Крок 4
Кількість метану, яка буде спалена на факелі позначається як MDflared,y , і
розраховується наступним чином:
MDflared,y = (LFGflared,y*WCH4y*DCH4) - (PEflare,y /GWPCH4) (4)
LFGflare,y
WCH4
DCH4
PEflare,y

Кількість БГ, спаленого на факелі на протязі року у, (м3)
Середній вміст метану у БГ за результатами вимірювань* на
протязі року у віднесений до загальної кількості зібраного БГ та
виражений в % (м3 CH4 / м3 БГ)
Густина метану, (тCH4/м3CH4)**
Проектні емісії від спалення БГ на протязі року у (тCO2)

(*) Вміст метану у БГ потрібно відносити до вологої речовини
(**) При нормальних значеннях температури та тиску (101.325 кПа та 273.15 K)
густина метану становить 0.0007168 тCH4/м3CH4
Формула для розрахунку густини метану DCH4 при інших умовах має вигляд:
PCH 4
DCH 4 =
RU
× TCH 4
MM CH 4
, де
DCH4
PCH4
RU
MM CH4
TCH4

Густина метану, (тCH4/м3CH4)
Виміряний тиск метану протягом години h (Pa)
Універсальна константа ідеального газу (8 314 Па м3/кмоль.K)
Молекулярна маса метану (кг/кмоль)
Виміряна температура метану протягом години h (K)

Крок 5
Проектні емісії (PE) будуть визначені за процедурою, описаною в “Інструкції для
визначення величини проектних емісій від спалювання горючих газів, що
містять метан ”(вер.1) і «Методичних вказівок для розрахунку базових,
проектних емісій і/або витоків від споживання електроенергії» (версія.01).
Інструкціями пропонуються дві опції для закритих факельних установок. Якщо це
виявиться технічно можливим, буде використана опція 2: безперервний моніторинг
ефективності руйнування метану. В інших випадках буде застосовуватись опція 1:
ефективність спалювання буде прийнята рівною 90% за умови безперервного
контролю робочих параметрів факельної установки (температури та витрати газу
на вході у факел) у відповідності до специфікації виробника факелу.
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В разі виникнення умов, за яких будь-який з параметрів роботи пальника вийде за
встановлені специфікацією межі, показник ефективності спалювання буде
прийнятий рівним 50%.
Інструкція передбачає такі 7 кроків:
КРОК 1: Визначення масової витрати газу, що спалюватиметься на факельній
установці.
КРОК 2: Визначення масової частки вуглецю, водню, кисню та азоту у
спалюваному газі.
КРОК 3: Визначення об’ємної витрати викидних газів (на базі сухої речовини)
КРОК 4: Визначення масової витрати метану у викидних газах (на базі сухої
речовини)
КРОК 5: Визначення масової витрати метану у газі, що надходить у факел (на базі
сухої речовини)
КРОК 6: Погодинне визначення ефективності роботи факельної установки.
КРОК 7: Розрахунок річних проектних емісій від неповного спалювання газу у
факелі за даними погодинного вимірювання параметрів його роботи, або
користуючись заданим значенням ефективності.
Перераховані вище кроки дозволяють розрахувати проектні емісії від спалювання
газу у факелі за даними погодинного вимірювання параметрів його роботи
(PEflare,y), або користуючись заданим значенням ефективності (PEflare,h). Кроки 3 и 4
виконуються лише у випадку закритого факелу та безперервного моніторингу
ефективності його роботи.
Процедура розрахунку, наведена в Інструкції, визначає величину витрати метану
до та після завершення процесу його спалювання, враховуючи кількість повітря,
що було подане до реакції горіння, та склад викидного газу (кисень та метан).
Ефективність згорання розраховується щогодини впродовж року, виходячи з даних
вимірювань, або попередньо заданих значень + параметрів роботи установки.
Проектні емісії визначаються як добуток витрати метану в БГ та ефективності
роботи факельної установки для кожної години року.
Крок 6
Енергетичне використання БГ: Кількість метану, яка була утилізована для
видобутку електричної енергії MDelectricity розраховується за наступною формулою:
MDelectricity, y = LFGelectricity, y*WCH4y*DCH4 (7)
LFGelectricity y
WCH4y
DCH4

Кількість БГ, який був використаний для виробництва
електроенергії протягом року, (м3)
Середній вміст метану у БГ за результатами
вимірювань* на протязі року у віднесений до загальної
кількості зібраного БГ та виражений в % (м3 CH4 / м3 БГ)
Густина метану, (тCH4/м3CH4)
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MDthermal представляє кількість метану, яка була утилізована для виробництва
теплової енергії у проектному сценарії і розраховується за наступною формулою::
MDthermal, y = LFGthermal, y*WCH4y*DCH4 (8)
LFGthermal y
WCH4y
DCH4

Кількість біогазу, що утилізується в
котлі/калорифері/теплогенеруючому обладнанні за рік
(м3)
Середня доля метану в біогазі протягом року (м3 CH4/м3
LFG)
Густина метану, виражена в тонах (тCH4/т3 LFG)

Крок 7
Кількість виробленої електроенергії з використанням біогазу, що за відсутності
проектної діяльності вироблялася б на електростанціях (ELLFG,y) ,
вимірюватиметься лічильником електричної енергії.
Кількість виробленої теплової енергії з використанням біогазу, що за відсутності
проектної діяльності вироблялася б у місцевому котлі/калорифері або
котлі/калорифері поза межами об’єкту (ELLFG,y) , вимірюватиметься лічильником
теплової енергії.
Крок 8
Для підрахунку спожитої електроенергії на власні потреби буде використовуватися
лічильник електричної енергії.
Споживання теплової енергії на власні потреби не передбачено проектом
Загальне очікуване скорочення емісій від проекту (БГ-КГУ):
За період 2010-2012 – 176 203 т СО2eкв., середньорічне – 58 734 т СО2eкв.
За період 2013-2024 рр. – 590 368 т СО2eкв, середньорічне – 49 197 т СО2eкв.
Загальне очікуване скорочення емісій від проекту (спалювання на факелі):
За період 2010-2012 – 126 278 т СО2eкв., середньорічне – 42 093 т СО2eкв.
За період 2013-2024 рр.– 422 851 т СО2eкв., середньорічне – 35 238 т СО2eкв.
Ключові питання, пов’язані з розрахунком скорочення викидів, представлені у
таблиці 5 нижче (Див. ЗК21, ЗК22).
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3.5

Вплив на навколишнє середовище

За базового сценарію, біогаз на полігоні ТПВ утворюється внаслідок розкладу
відходів за анаеробних умов. Основними компонентами біогазу є метан та
вуглекислий газ. Ці гази являються парниковими і сприяють посиленню ефекту
глобального потепління. Взагалі біогаз спричиняє шкідливий вплив на оточуюче
середовище та впливає на благополуччя району, на території якого знаходиться
полігон ТПВ.
В базовому сценарії біогаз є причиною наступних негативних впливів на оточуюче
середовище:
•
Небажаний запах, неприємний для людських поселень навколо району
звалища.
•
Міграція метану знищує рослинність поблизу полігону та рекультивованих
частинах полігону.
• Небезпека для здоров’я персоналу полігону як через перевищення гранично
допустимої концентрації метану, так і через вибухи та пожежі на полігоні.
• Можливість пожеж на полігоні та, як наслідок, виділення, через неповноту
згорання, шкідливих сполук.
• Сповільнюється процес мінералізації в тілі полігону, що призводить до
підвищення рівня утворення фільтрату і кількості його надходження в грунт.
В біогазі з полігону ТПВ також міститься невелика кількість летких органічних
сполук, що спричиняють небажаний запах. Емісія летких органічних сполук
являється фотохімічним реагентом та спричинює утворення озону в тропосфері.
Останній може стати причиною небажаного впливу на дихальну систему:
проблеми з диханням, поглиблення астматичного ефекту та пошкодження с/г
культур та насаджень. Також леткі органічні сполуки відомі своєю токсичністю та
канцерогенним ефектом при постійному опроміненні.
За проектного сценарію, основною діяльністю передбачається спалювання
біогазу для перетворення метану в вуглекислий газ. Спалювання зібраного з
полігону біогазу знищить метан і буде сприяти скороченню кількості парникових
газів, що надходять в атмосферу. Завдяки видобутку та спалюванню БГ значно
знижується потрапляння в атмосферу легких органічних сполук. Загалом, проектна
діяльність позитивним чином впливає на навколишнє середовище та сприяє
стабільному розвитку району, не спричиняючи негативних наслідків.
Трансграничний перенос не враховується у межах проекту, оскільки проектна
діяльність розташовується на території України, відходи, котрі вивозяться на
полігон, генеруються українськими споживачами, шкідливий вплив на будь-які
території, а тим більше території інших країн не передбачається, вироблена
електроенергія буде постачатись в мережу України.
Наведемо можливі впливи на оточуюче середовище від впровадження Проекту у
відповідності до вимог оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС):
Людина
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Високі концентрації газів на полігонах ТПВ можуть стати причиною вибуху.
Контрольоване збирання та спалювання БГ зменшить ризик вибухів чи отруєння
високотоксичними продуктами згорання людей в навколишніх поселеннях та
робітників полігону.
Флора і фауна
Рекультивація полігону ТПВ (переформування та покриття) зменшать кількість
птахів, що шукають здобич та їжу, і тим самим знижуючи кількість шкідників та
вектори захворювань. Проект також буде запобігати міграції метану, що знижує
рослинність навколо полігону.
Повітря
Видобуток та спалювання БГ може призвести до незначної емісії СО, NOx та
летких органічних сполук. Однак, завдяки високій ефективності горіння та високій
температурі полум’я, гарантоване майже повне руйнування шкідливих газів. Таким
чином, емісії СО, NOx , летких органічних сполук та інших компонентів присутніх в
БГ, наприклад аміаку, будуть мінімальними і значно нижчими від можливих емісій,
які мали б місце за відсутності проекту.
Обладнання запропоноване для встановлення не створює будь-якого значного
шуму, так як воно буде знаходитися шумопоглинальний контейнер або невелику
будівлю зі звукопоглинальною оббивкою.
Ландшафт
Переформування та покриття полігону покращить зовнішній вигляд полігону та
сприятиме його гармонійності з оточуючим ландшафтом. Візуальний вплив від
факелу та шум і вібрації будуть обмежені на визначеній ділянці.
Висновки
Система видобутку та спалювання біогазу з полігону ТПВ має значний позитивний
вплив на навколишнє середовище. Система знизить емісію парникових газів,
неприємних запахів, газів, що є причиною як вибухів так і пожарів та шкодять живій
природі.
Крім того, проект сприятиме:
• позитивному впливу на місцевий клімат та якість повітря;
• позитивному впливу на флору і фауну навколишніх територій;
• покращить умови для місцевого населення та робітників полігону.
В рамках проекту була проведена ОВНС, яка може бути надана за запитом. ОВНС
на разі перебуває на розгляді органів екологічної інспекції.
Місцева процедура ОВНС.
В Україні основними механізмами, спрямованими на облік екологічних наслідків
намічуваної діяльності при прийнятті рішень, є державна екологічна експертиза
(ЕЕ) і оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
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Оцінка впливу на навколишнє середовище направлена на визначення масштабів і
рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, розробку
заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, оцінку прийнятності
проектних рішень із екологічної точки зору. ОВНС є невід'ємною частиною
проектної документації будь-якої господарської діяльності, але не впливає на
процес прийняття господарських рішень. ОВНС проводиться по строго
встановлених вимогах.
Екологічна експертиза в Україні являється видом науково-практичної діяльності
спеціально вповноважених державних органів, екологічних формувань і об'єднань
громадян. ЕЕ базується на аналізі й оцінці передпроектних, проектних і інших
матеріалів, реалізація й дія яких може негативно впливати на стан навколишнього
природного середовища. Також ЕЕ визначає відповідність запланованої діяльності
нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища та забезпеченні екологічної безпеки.
Законодавчі вимоги до змісту матеріалів ОВНС закріплені в Статті 36 Закону
України «Про екологічну експертизу». Вимоги до структури, складу й змісту
розділів ОВНС закріплені в державних будівельних нормах України ДБН А.2.2-12003. Вимоги до складу документації, що подається на державну екологічну
експертизу, зазначені в Інструкції про виконання державної екологічної експертизи.
Вимоги до змісту висновків екологічної експертизи передбачені в Статті 43 Закону
України «Про екологічну експертизу».
Підготовлені робочі матеріали включаючи розділ ОВНС подаються на розгляд для
виконання екологічної експертизи в Міністерство по захисту навколишнього
середовища та природних ресурсів України або його відповідних органів на місцях.
Державна ЕЕ проводиться уповноваженими Міністерством експертами і її
результати втілюються в офіційному висновку Міністерства по захисту
навколишнього середовища. Підписання висновків державної екологічної
експертизи відповідними керівниками є їхнім підтвердженням, після чого висновки
стають обов'язковими для виконання.
Згідно з вищезазначеною документацією до складу матеріалів розділу ОВНС,
повинні бути включені дані про відношення місцевої громадськості до проектної
діяльності й проблем, які повинні бути розв’язані. Однак не визначено, яким чином
замовник або розроблювач повинен збирати й враховувати суспільну думку.
На даному етапі розробки проекту збору БГ з полігонів м. Маріуполь, проектна
документація (включаючи розділ ОВНС) детально розроблена та подана на
розгляд в регіональний комітет по захисту навколишнього середовища для
екологічної експертизи. В розділі ОВНС проектної документації розробником
проекту був зроблений висновок, що вплив на навколишнє середовище від
проектної діяльності являється незначним.
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Ключові питання, пов’язані з впливом на навколишнє середовище, представлені у
таблиці 5 нижче (Див. ЗПВ15, ЗПВ16, ЗК25).

4 КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА
НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Згідно з модальностями для детермінації проектів СВ, АНО повинен зробити
проект публічно доступним і протягом 30 днів отримувати коментарі від сторін,
зацікавлених осіб і акредитованих РКЗК ООН неурядових організацій і відкрити
цим коментарям публічний доступ.
Сертифікаційний орган Бюро Верітас публікує проектну документацію на веб-сайті
(http://www.bureauveritas.com/) 15 вересня 2009 р. і робить його доступним для
коментарів 15 жовтня 2009 р. з боку зацікавлених осіб і неурядових організацій.
Коментарів від зацікавлених сторін немає.

5 ВИСНОВОК ДЕТЕРМІНАЦІЇ
Сертифікаційний орган Бюро Верітас виконав детермінацію проекту «Збір та
утилізація метану на полігонах твердих побутових відходів м. Маріуполь, Україна»
на основі критеріїв РКЗК ООН і приймаючої країни, а також згідно критеріям
належного ведення проектної діяльності та моніторингу.
Детермінація складається з наступних трьох фаз: i) перегляд проектно-технічної
документації і додаткових документів щодо методології базового сценарію та
моніторингу; ii) наступні опитування зацікавлених сторін; iii) аналіз результатів та
видача фінального детермінаційного звіту та висновку детермінації.
Учасники проекту використовували останню версію інструкції для демонстрації
додатковості. Згідно до методичних вказівок, в ПТД наведений інвестиційний
аналіз та аналіз бар’єрів щоб показати, що проектна діяльність не являє собою
базовий сценарій.
Збір та утилізація метану на полігонах твердих побутових відходів м. Маріуполь,
Україна. Аналіз інвестиційних та інших бар’єрів демонструє, що проектна
діяльність не являє собою базовий сценарій. Це свідчить про те, що скорочення
викидів, пов’язані з проектною діяльністю, є додатковими до тих, які мали би місце
за відсутності проекту. При умові, що проект впроваджуватиметься і
експлуатуватиметься згідно розробленої документації, оцінені скорочення викидів
будуть досягнуті.
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Перегляд проектно-технічної документації (версія 1.2) і наступні опитування були
виконані Сертифікаційним органом Бюро Верітас з достатньою чіткістю, щоб
ідентифікувати відповідність установленим критеріям. На нашу думку, проект
відповідає всім вимогам РКЗК ООН по діяльності за механізмом Спільного
впровадження та необхідним критеріям приймаючої країни (України) і виправдовує
очікування зацікавлених сторін.
Детермінація базується на доступній інформації і на умовах, деталізованих у
даному звіті.

6 ПОСИЛАННЯ
Категорія 1 Документи:
Документи, надані Тіс Еко, що відносяться до складових проекту.
1 ПТД «Збір та утилізація метану на полігонах ТПВ у м. Маріуполь, Україна»,
Перегляд 1.0, 28/08/2009.
2 ПТД «Збір та утилізація метану на полігонах ТПВ у м. Маріуполь, Україна»,
Перегляд 2.0, 17/12/2009.
3 Посібник для користувачів по розробці проектно-технічної документації
для проектів спільного впровадження/Версія 03, НКСВ.
4 Словник термінів СВ/Версія 01, НКСВ.
5 Посібник по критеріям вибору базового сценарію та моніторингу. Версія
01.НКСВ.
6 Методичні вказівки для демонстрації та оцінки додатковості. Версія 05.2.
7 ACM0001, версія 11, Травень 2009: “ Консолідована методологія базового
сценарію та моніторингу для проектів збору біогазу на полігонах твердих
побутових відходів ”.
8 Лист підтримка Національного агентства екологічних інвестицій
Категорія 2 Документи:
Вихідні документи, що мають відношення до розробки проекту або/і методології,
що використовувались для розробки проекту чи інші документи, на які робились
посилання .
/1/.
/2/.
/3/.
/4/.
/5/.
/6/.

Ліцензія AB №479048. Будівництво системи збору та утилізації біогазу на
Приморському полігоні твердих побутових відходів у м. Маріуполь
Донецької обл. Розділ 2. Книга 1. ПР 1 - 2009.
Ліцензія AB №479048 ТОВ "НТЦ "Біомаса" від 19.05.2009.
Ліцензія АB №9294354 ТОВ "Стройгео". Термін придатності: від
24.02.2006 пo 24.02.2011.
Методологія для норм детермінації ТПВ у м. Маріуполь. Контракт №227507.
Основні показники роботи підприємства за 2008.
Оцінка впливу на навколишнє середовище "Будівництво системи збору та
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/7/.
/8/.
/9/.
/10/.
/11/.

/12/.
/13/.
/14/.
/15/.
/16/.
/17/.
/18/.
/19/.
/20/.
/21/.
/22/.
/23/.
/24/.
/25/.
/26/.
/27/.
/28/.
/29/.
/30/.

утилізації біогазу на Приморському полігоні твердих побутових відходів"
Розділ IV.
Паспорт МВВ. Інформація по системі моніторингу якості води, грунту і
атмосферного повітря у регіоні MBB. Tехнічні і технологічні
характеристики MBB. Природні і технологічні характеристики MBB.
Лист №6/150 КП "Горархбюро" від 21/07/2009.
Лист №219 директору ТОВ "Тіс Еко" T.М. Kлименкo від 03/08/2009.
Лист з роз’ясненнями. Будівництво системи збору та утилізації біогазу на
Приморському полігоні твердих побутових відходів.
Додаток №1 до контракту №2001/2009 Технічні цілі для розробки
оцінювального проекту "Енергогенеруюча установка на базі поршневих
модулів для виробництва електроенергії при утилізації біогазу з полігону
ТПВ, м. Маріуполь".
Додаток №1 до контракту №8. Протокол №1 узгодження цін від
10/07/2009.
Додаток №1. Аналіз прибутковості від продажу PUC "Полігон ТПВ" за
2007-2008.
Додаток №2 до контракту 2001/2009 Графік робіт.
Додаток № 2 до контракту №8. Оцінка затрат від 10/07/2009.
Додаток №3 до контракту. Технічні цілі для виконання інженерних та
геологічних розвідувань від 10/07/2009.
Додаток до контракту №2571. Оцінка затрат від 15/04/2009.
Протокол №5 зустрічі представників для вибору пропозицій по
інвестуванню проекту збору та утилізації біогазу на полігонах ТПВ у м.
Маріуполь від 24/02/2009.
Протокол узгодження вибору та організації досліджень формації полігону
ТПВ у Маріуполі.
Рамочний договір №1/2009 на проведення консультаційних послуг від
03/02/2009.
Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у програмі
ЕОЛ.
Рішення щодо проведення відбору інвестиційних проектів №5/23-4148 від
29.07.2008.
Рішення щодо внесення поправок до рішення адміністративних органів
№407 від 13.11.2008.
Рішення щодо проведення відбору пропозицій фінансування проекту
збору біогазу із ТПВ у м. Маріуполь №345 від 17.09.2008.
Директива №89 Голови адміністративних органів м. Маріуполь щодо
пожеж і заходів із ліквідації загорянь на муніципальному полігоні твердих
побутових відходів, що знаходиться по вул. Красноткацька від 21/02/2007.
Формування комісії для організації та проведення відбору пропозицій
фінансування проекту збору біогазу із ТПВ у м. Маріуполь у рамках
Кіотського протоколу.
Tехнічні специфікації №6 від 17/07/2009.
Teхнічні специфікації № 26-08/ИС-5077 на приєднання когенераційної
установки до електромережі від 27/08/2009.
Teхнічна документація №119/27/07/2009 на управління ділянкою для
попереднього заключення, що підтверджує права на землю.
Tехнічні вимоги до енергозбереження та енергоефективності для
розробки проектної документації для будівництва, реконструкції та
розширення об’єкту №06-02/30П від 24/06/2009.
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Опитані персони:
Перелік осіб, опитаних під час детермінації або осіб, що сприяли наданню
інформації, які не фігурували в документах, перелічених вище.
/1/
/2/

Ніна Ісаєва – координатор проекту
Тетяна Клименко – Директор «Тіс Еко»

/3/

Володимир Глобін – Головний Інженер проекту

/4/

Юрій Матвєєв – Заступник директора НТЦ «Біомаса», керівник відділу
біогазових технологій

/5/

Валерій Замікула – Директор «Стройтех»

/6/

Олександра Краснолуцька – Провідний інженер комунальної служби
м.Маріуполь
-

o0o

-
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ДОДАТОК А1: ПРОТОКОЛ ДЕТЕРМІНАЦІЇ
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS
Номер звіту: UKRAINE/0053/2009 rev. 01

ПРОТОКОЛ

ДЕТЕРМІНАЦІЇ

- “ЗБІР ТА УТИЛІЗАЦІЯ МЕТАНУ З ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У М.

МАРІУПОЛЬ, УКРАЇНА”

Протокол детермінації проекту СВ

Tаблиця 1 Обов’язковий перелік вимог для проектів спільного впровадження
Пункт переліку
1. Проект повинен мати затвердження задіяних Сторін

Посилання
Стаття 6.1
Кіотського
протоколу

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

(a) ЗПВ 1:
Після
закінчення
звіту
детермінації, ПТД і звіт Таблиця 2, Розділ
детермінації будуть подані A.5
до Національного агентства
екологічних
інвестицій
України для отримання
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Пункт переліку

Посилання

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

листа-схвалення.
Листсхвалення
від
країниінвестора буде отриманий
після схвалення проекту з
боку України.
Національне агентство
екологічних інвестицій
вул. Урицького, 35
03035 Київ
Україна
Електронна адреса:
info.neia@gmail.com
Ігор Лупальцов
Голова Національного
агентства екологічних
інвестицій
Тел.: +380 44 594 9111
Факс: +380 44 594 9115
Електронна адреса:
lupaltsov@ukr.net
2. Скорочення викидів чи підвищення поглинання джерелами Стаття
6.1(b) OK
повинно бути додатковим до того, яке б відбулось іншим Кіотського
чином
протоколу

Tаблиця 2, Розділ
B
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Пункт переліку

Посилання

3. Сторона-спонсор не зможе придбати одиниці скорочення Стаття 6.1 (c)
викидів, якщо це не відповідає її зобов’язанням згідно Кіотського
Статтям 5 та 7
протоколу
4. Придбання ОСВ повинно доповнювати економічну Стаття 6.1 (d)
діяльність з метою виконання зобов’язань згідно зі статтею Кіотського
3
протоколу
5. Сторони-учасниці
проекту
СВ
повинні
назначити Маракешський
Національні уповноважені органи для затвердження договір,
проектів СВ і також мати місцеві національні методології Модальності СВ,
для затвердження проектів СВ
§20

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

ЗПВ 2: В ПТД відсутня
інформація про сторонуспонсора.
OK

Національне
екологічних
України

агентство
інвестицій

6. Приймаюча сторона повинна бути стороною Кіотського Маракешський
Україна
є
Стороною
протоколу
договір,
(Додаток
I
Сторони)
Модальності СВ, Кіотського
протоколу
і
§21(a)/24
ратифікувала
Кіотський
протокол 12 квітня 2004 р.
Не
може
бути
дана
7. Установлена кількість квот Приймаючої сторони повинна Маракешський
остаточна відповідь, так як
бути розрахована і записана згідно з модальностями для договір,
розрахунку встановленої кількості
Модальності СВ, учасники проекту не мають
впливу на даний аспект.
§21(b)/24
У
початковому
звіті,
представленому Україною
на 29 Грудня 2006 р.
кількість
одиниць
становила: 925 362 174,39
(х 5) тСО2-e.
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Пункт переліку

Посилання

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

(для
порівняння
http://unfccc.int/national_repo
rts/initial_reports_under_the_
kyoto_protocol/items/3765.ph
p)
8. Приймаюча сторона повинна мати національний реєстр у Маракешський
Створення Національного
відповідності до статті 7, параграф 4
реєстру
описано
в
договір,
початковому
звіті
(див.
Модальності СВ,
посилання вище). Власник
§21(d)/24
проекту не має впливу на
дану процедуру.
Національний Реєстр не є
безпосередньою вимогою
для реєстрації проекту.
9. Учасники повинні пред’явити незалежному органові ПТД, Маракешський
OK
що містить інформацію, потрібну для детермінації.
договір,
Модальності СВ,
§31
10. ПТД повинен бути публічно доступним і Сторони, Маракешський
16 Липня 09 - 16 Серпня 09
зацікавлені особи і акредитовані члени РКЗК ООН повинні договір,
мати змогу надати коментарі протягом 30 днів
Модальності СВ,
§32
11. Відповідно
до
визначеної
Приймаючою
стороною Маракешський
процедури, повинні бути пред’явлені документи для аналізу договір,

Законодавчі вимоги щодо Таблиця 2, Розділ
оцінки
впливу
на F
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Пункт переліку

Посилання

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

впливу проектної діяльності на навколишнє середовище, Модальності СВ, навколишнє
середовище
включаючи трансграничне перенесення, і якщо цей вплив §33(d)
визначені в пункті 36 закону
буде визнано учасниками проекту або Приймаючою
України "Про екологічну
стороною значним, оцінка впливу на навколишнє
експертизу". Вимоги до
середовище повинна бути виконана відповідно до
структури ОВНС містяться
процедури.
в державних будівельних
нормах України ДБН A.2.21-2003. Державні вимоги до
документації приведені в
“Методичних вказівках по
реалізації
екологічної
експертизи”. Вимоги щодо
висновків
екологічної
експертизи визначені в
пункти 43 закону України
"Про
екологічну
експертизу".
Проектна документація, що
включає ОВНС повинна
бути подана на розгляд в
Міністерство
охорони
навколишнього середовища
та
природних
ресурсів
(МОНСПР) або у відповідні
регіональні
органи.
Державна
екологічна
експертиза
проводиться
МОНСПР, і після цього
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Пункт переліку

Посилання

12. Базовим сценарієм проекту СВ повинен бути сценарій, при Маракешський
якому скорочення викидів ПГ або їх поглинання договір,
відбувалися б при відсутності пропонованого проекту
Модальності СВ,
Додаток B
13. Базовий сценарій повинен бути визначений на специфічній Маракешський
для проекту основі, в прозорому вигляді і беручи до уваги договір,
відповідні національну або галузеву стратегію і обставини
Модальності СВ,
Додаток B
14. Методологія для базового сценарію повинна виключати Маракешський
отримання ОСВ для скорочення рівня діяльності за договір,
межами проекту через форс-мажорні обставини
Модальності СВ,
Додаток B
15. Проект повинен мати відповідний план моніторингу
Маракешський
договір,
Модальності СВ,
§33(c)
16. Чи представлені у ПТД учасники проекту затверджені НКСВ “Способи
спілкування
задіяною Стороною?
учасників
проекту з НКСВ”
Версія 01, Пункт
A.3

Висновок

Перехресне
посилання на цей
протокол

Міністерством
видається
офіційна відповідь.
OK
Таблиця 2, Розділ
B
OK
Таблиця 2, Розділ
B
OK
Таблиця 2, Розділ
B
OK
Таблиця 2, Розділ
D
Див. ЗПВ 1 та ЗПВ 2.
Очікування
отримання
Листа-схвалення,
що Таблиця 2, Розділ
уповноважує
учасників А
проекту
задіяною
Стороною.
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Таблиця 2 Контрольний перелік вимог
Пункт контрольного переліку

Пос
ил.

ЗВ*

Коментарі

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗПВ3

OK

OK

OK

OK

OK

ЗК1

OK

OK

OK

A. Загальний опис проектної діяльності
A.1 Назва проекту
A.1.1. Чи приведена назва проекту?

1,2,3
,4
ПД

“Збір та утилізація метану на полігонах ТПВ м.
Маріуполь, Україна”
Вкажіть, будь-ласка, секторальні рамки проекту

версія 1,2,3
,4

ПД

Версія 1.2

A.1.3. Чи приведена дата, коли завершений 1,2,3
,4
документ був презентований?

ПД

18 Січня 2010 р.

A.1.2. Чи
приведена
документу?

остання

A.2. Опис проекту
A.2.1. Чи
приведені
проекту?

основні

призначення 1,2,3
,4

A.2.2. Чи пояснено в документі, яким чином 1,2,3
,4
проектна
діяльність
призводить
до
скорочення викидів ПГ?

Див пункт A.2 ПТД.
ПД

ПД

Приведіть,
будь-ласка,
більш
розклад впровадження проекту
полігонів.
Див пункт A.2 ПТД.

детальний
для двох

Проект включає встановлення системи збору та
спалювання біогазу («БГ») з можливістю
подальшої енергетичної утилізації з полігонів
твердих побутових відходів з метою уникнути
потрапляння
метану
в
атмосферу.
БГ
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Пос
ил.

ЗВ*

Коментарі

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

OK

OK

ЗПВ4

-

OK

OK

OK

OK

утворюється в результаті розкладання відходів
за анаеробних умов, що мають місце в тілі
полігона, та на 50% складається з метану (CH4),
який є сильним парниковим газом (ПГ), що
сприяє глобальному потеплінню. Крім того, БГ є
вогненебезпечним та являється причиною
неприємного запаху поблизу полігону. Збір БГ
дозволить зменшити викиди парникових газів,
пом’якшити вплив на навколишнє середовище
та підвищити експлуатаційну безпеку Полігонів.
A.3. Учасники проекту
A.3.1.

Чи перераховані Сторони, що 1,2,3
задіяні у проекті?
,4

Україна (Приймаюча сторона)
• Тіс Еко
ПД

Україна (Приймаюча сторона)
• Міська рада м. Маріуполь
Україна (Приймаюча сторона)
• НТЦ «Біомаса»

A.3.2. Чи затверджені учасники проекту задіяною 1,2,3
Стороною?
,4

ПД

Будь-ласка,
надайте
докази
письмового
схвалення проекту задіяною стороною.

A.3.3. Чи подана інформація про
проекту у табличному вигляді?

учасників 1,2,3
,4

ПД

Див. розділ A.3 ПТД.

Чи приведена контактна інформація в 1,2,3
Додатку 1 ПТД?
,4

ПД

Див. Додаток 1 ПТД

A.3.4.
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Пос
ил.
A.3.5.
Чи вказано, що включена сторона є 1,2,3
приймаючою Стороною?
,4
Пункт контрольного переліку

ЗВ*

Коментарі

ПД

Україна (Приймаюча сторона)

Попер.в
исн.
OK

Остат.в
исн.
OK

OK

OK

OK

OK

A.4. Технічний опис проекту
A.4.1.

Розміщення проектної діяльності

A.4.1.1.

Приймаюча сторона (сторони)

1,2,3
,4

ПД

Україна

A.4.1.2.

Регіон/Область/Провінція

1,2,3
,4

ПД

Донецька область

A.4.1.3.

Місто/Населений пункт

1,2,3
,4

ПД

Маріуполь, Приморський і Орджонікідзевський
райони

OK

OK

OK

OK

ПД

Полігони розташовані в межах міста на відстані
приблизно 12 км один від одного. Ілюстрація
місцезнаходження
полігонів
на
рис.
2.
Координати місця розташування Приморського
полігону:
47º05’12’’N
та37º28’20’’E.
Орджонікізенський полігон знаходиться за
наступними координатами: 47º08’05’’N та
37º37’46’’E

ПД

Див. пункт A.4.2 ПТД

OK

OK

ПД

Див. пункт A.4.2 і B.2 ПТД.

OK

OK

A.4.1.4.

Детальна інформація про фізичні 1,2,3
координати
проекту,
включаючи
,4
інформацію щодо унікальних аспектів
ідентифікації проекту (не більше 1
сторінки):

A.4.2.

Технологія
(-ї),
що
будуть
використовуватися, або міри, процеси чи
діяльність, які будуть впроваджуватись в
проекті
A.4.2.1.
Чи розробка проекту відображає 1,2,3
реальну найкращу практику?
A.4.2.2.
Чи використовується в проекті 1,2,3
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Пункт контрольного переліку

Пос
ил.

новітня випробувана технологія, чи
впровадження проекту буде пов’язане з
суттєво кращим виконанням аніж інша
широко використовувана технологія в
країні?
A.4.2.3.
Чи може технологія бути заміщена 1,2,3
іншою або більш ефективною технологією
протягом проектного періоду?
A.4.2.4.

A.4.2.5.

Чи проект вимагає
екстенсивних
початкових
практики експлуатації для
обладнання
правильно
протягом проектного періоду?

проведення 1,2,3
навчань
і
того, щоб
працювало

Чи
передбачено
проектом 1,2,3
проведення тренінгів і практичних навчань
з експлуатації?

Коротке
пояснення
того,
як
запропонований проект СВ скоротить
викиди парникових газів антропогенного
походження з джерел, включаючи чому
скорочення викидів не відбудуться за
відсутності проекту, беручи до уваги
національне
та/або
галузеве
законодавство та обставини
A.4.3.1.
Чи зазначено яким чином буде 1,2,3
досягнуто
скорочення
викидів ,4,5,
антропогенних ПГ? (Не більше однієї
6

ЗВ*

Коментарі

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

В проекті використовується новітня виправдана
технологія.

Уточніть, будь-ласка, чи може технологія бути
заміщена іншою або більш ефективною
технологією протягом проектного періоду.

ЗК2

ПД

ЗК3

ПД

Уточніть, будь-ласка, чи проект вимагає
проведення екстенсивних початкових навчань і
практики експлуатації для того, щоб обладнання
правильно працювало протягом проектного
періоду
Уточніть, будь-ласка, чи передбачено проектом
проведення тренінгів і практичних навчань з
експлуатації

ЗК4

ПД

ПД

Див. пункт A.2.2 ПТД

A.4.3.

OK

OK
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сторінки)
A.4.3.2.
Чи приведені розрахункові значення 1,2,3
скорочення викидів за пост-кредитний
,4
період?
A.4.3.3.
Чи приведені розрахункові значення 1,2,3
скорочення викидів протягом кредитного
,4
періоду в тCO2e?
A.4.3.4.

Чи інформація пунктів A.4.3.2 та 1,2,3
A.4.3.4 представлена в табличному
,4
форматі?

ЗВ*

Коментарі

ПД

Див. пункт A.4.3.1 ПТД.

ПД

Будь-ласка, приведіть розраховане щорічне
скорочення викидів для вибраного кредитного
періоду в тCO2e
Будь-ласка, уточніть кредитний
кредитний період у таблиці.

ПД

Див. ЗПВ1 вище

Остат.в
исн.

OK

OK

ЗПВ5

OK

ЗК5

Див. пункт A.4.3.1 ПТД.
ПД

Попер.в
исн.

та

пост-

A.5. Схвалення проекту задіяними Сторонами
A.5.1. Чи надане схвалення
письмовій формі?

проекту

у 1,2,3
,4

B. Базовий сценарій
B.1. Опис
та
обґрунтування
вибраного
базового сценарію
B.1.1. Чи описаний вибір базового сценарію?
1,2,3
,4,6,
7
ПД

Методологія базового сценарію та моніторингу,
що
будуть
використовуватися
для
запропонованої
проектної
діяльності
–
¬затверджена
консолідована
методологія
базового сценарію ACM0001, версія 11, травень
2009: “Консолідована методологія базовою
сценарію та моніторингу для проектної
діяльності по видобутку біогазу з полігонів
ТПВ”

-

-

ЗК6

OK

ЗПВ6
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ЗВ*

Коментарі

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

Відсутні основні дані по вибору базового
сценарію у даному пункті.
Будь-ласка, включіть таку інформацію в розділ
B.1. ПТД
Надайте більш прозорий опис вибору базового
сценарію,
що
включений
до
переліку
альтернатив.

ЗПВ7
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B.1.2. Чи обґрунтований вибір застосовуваної 1,2,3
технології для даної категорії проекту?
,4,6,
7
Пункт контрольного переліку

ЗВ*
ПД

B.1.3. Чи описано яким чином методологія 1,2,3
прийнятна в контексті проекту?
,4,6,
7

B.1.5. Чи приведені чіткі посилання
літературу та джерела інформації?

на 1,2,3
,4

B.2. Опис того, як антропогенні викиди
парникових газів з джерел будуть
скорочені по відношенню до тих, які б
мали місце за відсутності проекту СВ
B.2.1. Чи
є
запропонована
проектна 1,2,3
діяльність додатковою?
,4,6,
7

Остат.в
исн.
OK

OK

OK

OK

OK

ЗПВ8

OK

Методологія AСМ0001 застосовується з огляду
на те що, за базового сценарію передбачається
продовження існуючої практики (відсутній збір
біогазу на полігоні і викид всієї кількості метану
в атмосферу), а проектна діяльність передбачає
спалювання біогазу з можливістю виробництва
електроенергії.
Див. додаток 2 ПТД.

ПД

Попер.в
исн.
OK

Див. розділ B.1 ПТД.
Див. розділ B.1 ПТД.

ПД

B.1.4. Чи представлені основні припущення 1,2,3
методології базового сценарію в контексті ,4,5,
проектної діяльності (Див. додаток 2)?
6

Коментарі

Основні допущення методології базового
сценарію представлені в контексті проектної
діяльності.

ПД

Будь-ласка, приведіть посилання на всі
методології
та
методичні
вказівки,
що
використовуються, включаючи їх версії у всьому
тексті ПТД

ПД

Крок 2 Інвестиційний аналіз.
Підхід, вибраний для визначення методу
аналізу, є правильним. Порівняльний аналіз є
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ЗВ*

Коментарі
вірним методом для даного проекту.
Розробник проекту встановлює критерій для
порівняння використовуючи банківську ставку по
USD, що не є вірно, оскільки всі розрахунки для
проекту проведені у EUR. Також відсутні
посилання на джерела та обгрунтування.
Порівняльний
критерій
повинен
установлюватись використовуючи банківські
ставки по EUR, які є дещо нижчими (як правило
на 1%) аніж по USD. Ставки по іноземній валюті
(EUR і USD) в Україні станом на липень 2009 р.
становили
11,4%.
Джерело:
http://bank.gov.ua/Statist/Statist_data/Inter_r_term_
dep.xls (веб-сайт Національного банку України).
Це значення повинно бути скоректоване
враховуючи фактор ризику, пов’язаного із
впровадженням нової технології з властивими
технічними і фінансовими ризиками. Через брак
інформації по подібним проектам в країні,
фактор ризику може бути визначеним лише на
основі експертних оцінок. Використовуючи
консервативний підхід, можемо оцінити фактор
ризику як 8%, слідуючи методологічним
рекомендаціям
з
оцінки
ефективності
інвестиційних проектів 21.06.1999 N ВК 477,
одобреним в Росії. На жаль, в Україні немає
подібної затвердженої методології. Тому ми
приймаємо норму 11,4+8 = 19,4%.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗК7

41

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Report No: UKRAINE/0053/2009 rev. 01
DETERMINATION REPORT
Пункт контрольного переліку

Пос
ил.

ЗВ*

Коментарі
Відмітимо, що очевидно розробник проекту
використовує фіксовані ціни у Євро для
фінансових
розрахунків.
При
цьому
порівняльний критерій для ВНР розраховується
основуючись
на
номінальних
значеннях
(банківська депозитна ставка + надбавка за
ризик), що суперечить фіксованим цінам у
фінансовій моделі. В даному випадку повинна
застосовуватись не номінальна, а реальна
дисконтна ставка ВНР (тобто ставка з
урахуванням
інфляції)
для
фінансових
розрахунків у фіксованих цінах).
Можна розрахувати реальну ВНР наступним
чином: ВНРр = (ВНРн+1)/(I+1)-1, де ВНРр –
реальна ВНР, ВНРн – номінальна ВНР, I –
рівень інфляції.
12-річний рівень інфляції для Еврозони (ми
беремо до уваги інфляцію в Еврозоні, оскльки
всі розразунки ведуться у Евро) за перід 19972008 рр. становив 2,1%. Джерело Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=t
able&language=en&pcode=tsieb060&tableSelectio
n=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1.
Використовуючи вищевказану формулу, можна
розрахувати ВНРн = 1,194/1,021 - 1= 0,1694 =
16,94%. Таким чином 17% - правильна величина
порівняльного
критерію
для
ВНР,
що
використовуватиметься для оцінки додатковості
проекту.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗК8

ЗК9
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Розробник проекту використовує 15-річний
період для фінансового аналізу проекту, що
відповідає Посібнику для оцінки інвестиційного
аналізу (тут і далі вживатиметься як Посібник), в
якому рекомендований період 10-20 років.
Додатково у розділі 4 Посібника рекомендується
включити в грошовий потік для останнього року
залишкову вартість активів. У нашому випадку
ліквідаційна вартість активів в 2004 р. визначена
як
0.
Будь-ласка,
приведіть
коротке
обгрунтування такої ліквідаційної вартості.
Значення ВНР, ЧПВ (чиста приведена вартість),
річні експлуатаційні затрати, зазначені у таблиці
на сторінці 15 ПТД та розрахункових таблицях
Excel різні. Будь-ласка, виправте розбіжності.
Ми б також рекомендували виключити всі
посилання на ЧПВ на сторінках 14-15 та
розрахункових таблицях Excel, так як цей
показник не використовується як порівняльний
критерій і лише збиває з толку.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗК10

ЗК11

Будь-ласка,
додайте
точне
визначення
проектного
сценарію.
На
нашу
думку,
твердження на сторінці 19 «Альтернатива 2/3
була вибрана як проектна діяльність» є
неправильно сформульованим. Так як, швидше
за все, проектом передбачається виробництво
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ЗВ*

Коментарі
електроенергії на обох полігонах, ми повинні
вибрати Альтернативу 3. Уточніть, будь-ласка.
Так як ми дотримуємось Альтернативи 3,
рекомендуємо виключити розрахунки для
Альтернативи 2, оскільки це вводить читача в
оману.
Розрахунок податків не враховує податкові
льготи, отримані через втрати на ранніх стадіях,
і
таким
чином
податок
на
прибуток
переоцінений. У таблиці на сторінці 54 вказаний
податок на прибуток 20% тоді як правильне
значення, що повинно використовуватись у
розрахунках, 25%. Будь-ласка, внесіть відповідні
корективи.
Квартальна
норма
амортизації,
що
використовується у фінансових розрахунках,
застосовується метод зменшуваного балансу.
Як ми розуміємо, розробник намагається
слідувати статтям Закону України про податок
на прибуток. Будь-ласка, відмітьте, що законом
одобрена норма амортизації 6,00% для
подібних установок та обладнання. Будь-ласка,
уточніть/скоректуйте дану величину, так як вона
впливає на грошові потоки у проекті.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗК12

ЗК13

ЗК14

У
розрахунковій
таблиці_Mariupol_Veritas-2
вказується “зелений тариф” 137,5 EUR/МВтг для
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фінансових розрахунків, у розрахунковому
файлі Mariupol_Veritas – 110 EUR/МВтг, у
таблиці на сторінці 54 вказано 130 EUR/МВтг.
Це суперечить вимогам (9) підпункту 2c
Методичних вказівок Припущення та вхідні
параметри інвестиційного аналізу проектної
діяльності та альтернатив не повинні
відрізнятись,
якщо
ці
розбіжності
не
обгрунтовані. Будь-ласка, скоректуйте дану
неточність.
Розробник приводить результати аналізу
чутливості в загальному вигляді, але з
відсутністю формул і посилань, таким чином
позбавляючи читача відтворення результатів
аналізу. Це суперечить пункту 8 Посібника.
Будь-ласка, приведіть формули/таблиці Excel,
що ілюструють яким чином розраховувалась
ВНР
для варіантів відхилення вхідних
параметрів.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

ЗК15

ЗК16

ЗК17

З метою полегшити розуміння інвестиційні і
експлуатаційні
затрати
в
розрахункових
таблицях Excel повинні знаходитись в окремих
рядках замість єдиного рядка “загальні затрати”.
ЗК18
Будь-ласка,
доповніть
таблиці
Excel
правильними
заголовками,
що
чітко
ідентифікуватимуть, якого полігону стосується
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розрахунок
(Приморського
чи
Орджонікідзевського, чи обох полігонів разом).
Посилання Mariupol-I і –II іноді є невірними і
збивають з толку, оскільки у самому тексті такі
позначення не використовуються.
Бажано об’єднати обидва файли Excel у один,
щоб уникнути зайвих переходів між файлами,
перехресних посилань і непотрібних розрахунків
(наприклад окремий розрахунок ВНР для
Приморського і Орджонікідзевського полігонів).

Попер.в
исн.
ЗПВ9

Остат.в
исн.

OK

OK

Будь-ласка, дайте посилання на методичні
вказівки для демонстрації додатковості.

B.2.2. Чи
описаний
сценарій?

базовий 1,2,3
,4

ПД

проектний 1,2,3
,4

ПД

Уточніть, будь-ласка, який проектний сценарій
вибраний

ЗПВ10

OK

B.2.4. Чи проведено аналіз чому викиди в 1,2,3
базовому сценарії будуть перевищувати ,4,5
викиди в проектному сценарії?

ПД

Поясніть, будь-ласка, чому викиди в базовому
сценарії будуть перевищувати викиди в
проектному сценарії

ЗВ19

OK

B.2.3. Чи описаний
сценарій?

вибраний

Будь-ласка, приведіть висновки до пункту 1a,
підпункту 1b, пункту 2 та підпункту 3a, як це
вимагається у Методичних вказівках. Без
виконання цих кроків проект не може
переходити до наступної частини і вважатись
додатковим.
Базовим сценарієм є продовження викиду
біогазу в атмосферу без його збору і деструкції.

вибраний
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B.2.5. Чи продемонстровано, що проектна 1,2,3
діяльність не являю собою базовий ,4,6
сценарій?
B.2.6. Чи підсумовані в проектній діяльності 1,2,3
національна
стратегія
і
відповідні
,4
обставини?
B.3. Опис того, як визначення границь проекту
було застосовано до проекту
B.3.1. Чи правильно визначені географічні границі 1,2,3
проекту?
,4
Пункт контрольного переліку

B.4. Подальша інформація щодо базового
сценарію, включаючи дату встановлення
базового сценарію, імена людей та назви
компаній,
які
встановили
базовий
сценарій
B.4.1. Чи представлена дана встановлення 1,2,3
представленого базового сценарію (у
,4
форматі ДД/MM/РРРР)?
B.4.2. Чи
представлена
контактна 1,2,3
інформація?
,4

ЗВ*

Коментарі

ПД

Див. розділ B.2 ПТД.

ПД

Див. розділ B.2 ПТД.

ПД

Див. розділ B.3 (рис. 2, 3) ПТД

ПД

Будь-ласка, представте
ДД/MM/РРРР.

дату

у

Науково-інженерний центр «Біомаса»

форматі

Попер.в
исн.
OK

Остат.в
исн.
OK

OK

OK

OK

OK

ЗПВ 11

OK

OK

OK

Контактна особа: Юрій Матвєєв
а/с 66, Київ-67, 03067, Україна
ПД

тел.: (+380 44) 453 2856; 456 9462
факс: (+380 44) 453 2856; 456 9462
E-mail: mtv@biomass.kiev.ua
http://www.biomass.kiev.ua
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ЗВ*

Коментарі

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

OK

OK

Див. додаток 1 ПТД
B.4.3. Чи особа/об’єкт є у списку учасників 1,2,3
проекту в додатку 1 ПТД?
,4

ПД

Див. додаток 1 ПТД

ПД

Будь-ласка, чітко вкажіть дату початку проекту

ЗПВ12

OK

ПД

Будь-ласка, представте операційний
життя проекту у роках та місяцях

термін

ЗПВ13

OK

ПД

Будь-ласка, представте тривалість кредитного
періоду у роках та місяцях

ЗПВ14

OK

ЗК20

OK

OK

OK

OK

OK

C. Тривалість проекту / періоду кредитування
C.1. Дата початку проекту
C.1.1. Чи чітко
проекту?

визначена

дата

початку 1,2,3
,4,5

C.2. Очікуваний операційний термін життя
проекту
C.2.1. Чи чітко визначений опреційний термін 1,2,3
життя проекту у роках ти місяцях?
,4
C.3. Тривалість періоду кредитування
C.3.1. Чи
довжина
кредитного
приведена у роках та місяцях?

періоду 1,2,3
,4

D. План моніторингу
D.1. Опис обраного плану моніторингу
D.1.1. Чи
визначено
план
моніторингу 1,2,3
проекту?
,4,6

Див. розділ D.1 ПТД.
ПД

Будь-ласка, дайте відповідні посилання на всі
документи, що використовуються.

D.1.2. Варіант 1 – Моніторинг викидів в 1,2,3
проектному та базовому сценаріях.
,4,7

ПД

Секція була навмисно
вибраний варіант 2.

D.1.3. Дані, що будуть зібрані для моніторингу 1,2,3

ПД

Недоступно

Див. розділ D.1 ПТД.
не

заповнена.

Був
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проектних викидів, і яким чином ці дані
будуть зберігатись.
D.1.4. Опис формули, використаної для
оцінки проектних викидів (для кожного
газу, джерела і т.д.; викиди в одиницях
CO2 еквіваленту).
D.1.5. Важливі дані, необхідні для визначення
базових
антропогенних
викидів
парникових газів джерелами в межах
проекту, та як такі дані будуть збиратися
та зберігатись.
D.1.6.
Важливі дані, необхідні для
визначення
базових
антропогенних
викидів парникових газів джерелами в
межах проекту, та як такі дані будуть
збиратися та зберігатись.
D.1.7. Варіант 2 – Прямий моніторинг
зниження емісії від проекту (значення
мають відповідати аналогічним у частині
Е).
D.1.8. Дані, які потрібно збирати для
моніторингу викидів від проекту, та як ці
дані будуть зберігатися.
D.1.9. Опис формули, що використовується
для оцінки скорочення викидів від проекту
(для кожного газу, джерела і т.д.;
викиди/скорочення викидів в одиницях
CO2 еквіваленту).

Пос
ил.
,4,7
1,2,3
,4

1,2,3
,4

1,2,3
,4,9,
11

ЗВ*

ПД

ПД

ПД

Коментарі

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Недоступно

Недоступно

ПД

Див. пункт D.1.2 ПТД.

1,2,3
,4

ПД

Див. пункт D.1.2.1 ПТД.

ПД

Остат.в
исн.

Недоступно

1,2,3
,4

1,2,3
,4

Попер.в
исн.

Див. пункт D.1.2.2 ПТД.
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D.1.10. Якщо можливо, опишіть дані та 1,2,3
інформацію, які будуть збиратись для ,4,6
моніторингу витоків за проектом.
D.1.11. Опис формули використаної для оцінки 1,2,3
витоків (для кожного газу, джерела і т.д.;
,4
викиди в одиницях CO2 еквіваленту).
D.1.12. Опис формули використаної для оцінки 1,2,3
скорочення викидів (для кожного газу,
,4
джерела і т.д.; викиди/скорочення викидів
в одиницях CO2 еквіваленту).
D.1.13. Чи представлена інформація щодо 1,2,3
збору та архівування інформації по
,4
впливу
проектної
діяльності
на
навколишнє середовище?
D.1.14. Чи
є
посилання
на
відповідні 1,2,3
нормативні акти Приймаючої сторони?
,4
Пункт контрольного переліку

D.1.15. Якщо
чому?

не

передбачається,

поясніть 1,2,3
,4

D.2. Процедури з контролю якості (КЯ) та
забезпечення
якості
(ЗЯ),
які
застосовуються для даних моніторингу
D.2.1. Чи використовуватимуться контроль 1,2,3
якості
та
забезпечення
якості
в
,4
моніторингу вимірювання даних?

ЗВ*

Коментарі

ПД

Недоступно

ПД

Згідно з методологією питання пов’язані зі
стічними водами полігону не розглядаються.

ПД

Попер.в
исн.
OK

Остат.в
исн.
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Див. пункт D.1.2.2 ПТД.

ПД, I Недоступно

ПД, I Недоступно
ПД, I Див. розділ D.1.5 ПТД.

ПД

Див. пункт D.2 ПТД

D.3. Опишіть, будь ласка, експлуатаційну та
управлінську структуру, яку оператор
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проекту
буде
застосовувати
виконання плану моніторингу

Остат.в
исн.

Див. пункт D.3 ПТД

OK

OK

Науково-технічний центр «Біомаса»

OK

OK

OK

OK

Коментарі

для

D.3.1. Чи описано коротко операційна та 1,2,3
,4
управлінська
структура,
що
буде
впроваджена учасниками проекту для
моніторингу скорочення викидів чи
результатів витоків, що мають місце при
проектній діяльності
D.4. Ім’я
людини(ей)/компаній(ї),
встановили план моніторингу

Попер.в
исн.

ЗВ*

ПД

які

D.4.1. Чи представлене ім’я контактної особи?

1,2,3
,4

Контактна особа: Матвєєв Юрій Борисович
а/с 66, Київ-67, 03067, Україна
ПД

Тел.: (+380 44) 453 2856; 456 9462
Факс: (+380 44) 453 2856; 456 9462
E-mail: mtv@biomass.kiev.ua
http://www.biomass.kiev.ua
Див. додаток ПТД

D.4.2. Чи особа/об’єкт є у списку учасників 1,2,3
,4
проекту в додатку 1 ПТД?
E. Розрахунок скорочення викидів парникових
газів

ПД

Див. додаток ПТД

E.1. Розрахунок проектних емісій
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E.1.1. Чи
описані
формули,
що 1,2,3
використовуються для розрахунку емісій ,4,7
джерелом парникових газів у проекті?
E.1.2. Чи опис розрахунків проектних емісій 1,2,3
узгоджується з формулами для даної ,4,7
категорії проектів?
E.1.3. Чи використовувались консервативні 1,2,3
допущення при розрахунку проектних
,4
емісій?
Пункт контрольного переліку

E.2. Оцінка витоків
E.2.1. Чи
описані
формули,
що 1,2,3
використовується для оцінки витоків під ,4,7
час здійснення проектної діяльності?
E.2.2. Чи описаний розрахунок витоків у 1,2,3
відповідності із формулами для даної
,4
категорії проектів?
E.2.3. Чи використовувались консервативні 1,2,3
допущення при розрахунку витоків?
,4,7
E.3. Сума E.1. та E.2.
E.3.1. Чи представляє собою сума E.1 та E.2 1,2,3
проектні емісії?
,4
E.4. Розрахунок викидів базового сценарію
E.4.1. Чи
описані
формули,
що 1,2,3
використовуються
для
розрахунку ,4
антропогенних
емісій
джерелом

Див. пункт D.1.2.2 і E.1 ПТД.

Попер.в
исн.
OK

Остат.в
исн.
OK

Див. пункт D.1.2.2 і E.1 ПТД.

OK

OK

ЗК21

OK

OK

OK

Див. E.2.1 вище

-

-

Див. E.2.1 вище

-

-

Див. пункт E.3 та E.6 ПТД.

OK

OK

Див. пункт E.3 та E.6 ПТД.

OK

OK

ЗВ*

Коментарі

ПД

ПД

ПД

Уточніть, будь-ласка, чи при розрахунку
скорочення
викидів
використовувались
консервативні допущення
Витоки не передбачаються

ПД

ПД
ПД

ПД

ПД
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ЗВ*

парникових газів у базовому сценарії,
застосовуючи відповідну методологію для
даної категорії проектів?
E.4.2. Чи опис розрахунків базових емісій 1,2,3
узгоджується з формулами для даної ,4,10
категорії проектів?
E.4.3. Чи використовувались консервативні 1,2,3
допущення при розрахунку емісій ПГ
,4
базового сценарію?

ПД

Пункт контрольного переліку

E.5. Різниця між показниками E.4. та E.3, що
відповідає
скороченню
викидів
парникових газів проекту
E.5.1. Чи представляє різниця між E.4. та E.3. 1,2,3
скорочення
викидів
при
здійсненні
,4
проектної діяльності протягом заявленого
періоду?
E.6. Таблиця
величин,
розрахованих
за
допомогою наведених вище формул
E.6.1. Чи
представлена
таблиця,
що 1,2,3
демонструє зменшення викидів CO2?
,4

ПД

Коментарі

Див. пункт E.3 та E.6 ПТД.

Уточніть, будь-ласка, методологію оцінки
кількості
відходів
на
Приморському
та
Орджонікідзевському полігонах ТПВ, а також
поясніть, чому дані по кількості відходів у різних
документах, що були пред’явлені під час візиту
на об’єкт, відрізнялись.

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

OK

OK

ЗК22

Див. пункт E.5 ПТД.

OK

OK

Таблиця представлена в пункті E.6 ПТД

OK

OK

ПД

ПД

F. Вплив на навколишнє середовище
F.1. Підтвердження інформації щодо оцінки
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(аналізу) впливу проекту на навколишнє
середовище, включаючи трансграничні
впливи, згідно процедур та вимог
приймаючої сторони
F.1.1. Чи наданий вичерпний опис ОВНС?
1,2,3
,4
F.1.2. Чи приймаюча сторона має певні 1,2,3
вимоги до ОВНС і якщо так, чи
,4
затверджена ОВНС?

Попер.в
исн.

Остат.в
исн.

OK

OK

ЗПВ15

OK

був

OK

OK

не

OK

OK

ЗПВ16

OK

OK

OK

OK

OK

ЗВ*

Коментарі

ПД, I

У розділі F.1 ПТД наданий вичерпний опис
ОВНС.

Надайте, будь-ласка, підтвердження того, що
проектна діяльність щодо впливу на навколишнє
ПД, I
середовище відповідає вимогам Національного
уповноваженого органу.

F.1.3. Чи
є
відповідність
вимогам 1,2,3
Національного уповноваженого органу?
,4

ПД, I

Національним уповноваженим
виданий лист підтримки.

F.1.4. Чи
проект
зумовлює
будь-який 1,2,3
шкідливий вплив на довкілля?
,4

ПД, I

Шкідливий
вплив
передбачається.

F.1.5. Чи
враховується
трансграничний вплив?

ПД, I

Поясніть, будь-ласка, яки чином в аналізі
враховується трансграничний вплив.

в

аналізі 1,2,3
,4

F.1.6. Чи встановлений вплив на довкілля 1,2,3
відноситься до впровадження проекту?
,4

на

органом
довкілля

Див. розділ F ПТД.
ПД, I Шкідливий
вплив
передбачається

на

довкілля

не

G. Коментарі зацікавлених сторін
G.1. Інформація щодо коментарів відносно
проекту зацікавлених сторін
G.1.1. Чи приведений перелік зацікавлених 1,2,3
сторін, від яких були отримані коментарі?
,4,8

ПД

Розділ G.1 ПТД
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1,2,3
,4

Пункт контрольного переліку
G.1.2. Чи викладена суть коментарів?
G.1.3. Чи враховані
отримані?

коментарі,

які

були 1,2,3
,4

ПД

Розділ G.1 ПТД

Попер.в
исн.
OK

ПД

Розділ G.1 ПТД

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ЗВ*

Коментарі

Остат.в
исн.
OK

Tаблиця 3
Методологія базового сценарію і моніторингу: ACM0001 версія 11
Контрольний перелік
Відповідність
1.1 Чи передбачає проектна діяльність збір біогазу?

Пос
ил.

ЗД*

1,2

ПД

1

1.2
1.3

2

Чи базовим сценарієм являється часткове або
повне потрапляння біогазу з ТПВ в атмосферу?
Чи відповідає проект умовам застосування
ACM0001?

1,2

ПД

1,2

ПД

Так, проектна діяльність передбачає збір
біогазу. Це відображено у назві проекту “Збір та
утилізація метану на полігонах ТПВ м.
Маріуполь, Україна”
Так, базовий сценарій являє собою потрапляння
усієї кількості біогазу з ТПВ в атмосферу.
Так, проект відповідає ситуації b) описаній в
методології ACM0001, а саме виробництво
електроенергії із зібраного біогазу.

Методологія базового сценарію

2.1

Границі проекту
2.1.1 Чи охоплюють

границі

проекту

проектну

1,2

ПД

Проект включає наступну діяльність:
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ЗД*

діяльність по збору і деструкції біогазу з
урахуванням електромережі?

2.1.2
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7

Чи включені до границь проекту резюме газів 1,2
та джерел (ACM0001 Taбл.1).
Вибір базового сценарію і додатковість
Чи дотримано процедури з чотирьох кроків 1,2
при виборі найбільш прийнятного базового
сценарію?
Чи визначені альтернативні сценарії згідно до 1,2
кроку 1?
Чи у Корці 2 визначено паливо, що 1,2
використовується
джерелом
енергії
у
базовому сценарії?
Чи інвестиційний аналіз проведений згідно до 1,2,3
Кроку 2 з посиланням на «Методичні вказівки
для демонстрації та оцінки додатковості»?
Чи визначений базовий сценарій як вірогідний 1,2
і прийнятний альтернативний сценарій?
Чи демонстрація та оцінка додатковості 1,2,3
проекту проведена згідно останньої версії
«Методичних вказівок для демонстрації та
оцінки додатковості»?
Чи є проект додатковим?
1,2

ПД

• установка свердловин і системи трубопроводів
для збору біогазу,
• установка системи спалювання включаючи
компресорну установку, систему спалювання та
моніторингу, і
• запуск двигуна-генератора для виробництва
електроенергії з приєднанням до електромережі
Див. розділ B.3 ПТД

ПД

Див. розділ B.2 ПТД

OK

OK

ПД

Так, визначені 4 альтернативи

OK

OK

ПД

Див пункт B.2.1 (ЗК7-ЗК17) вище

-

-

ПД

Так, інвестиційний аналіз проведений згідно до
Кроку 2 з посиланням на «Методичні вказівки
для демонстрації та оцінки додатковості».
Так, базовий сценарій визначений як вірогідний і
прийнятний альтернативний сценарій
Будь-ласка, уточніть версію «Методичних
вказівок
для
демонстрації
та
оцінки
додатковості»

OK

OK

OK

OK

ПД
ПД

ПД

Див пункт B.2 ПТД

OK

OK

OK

OK

ЗК23

OK

OK
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Контрольний перелік
2.3

2.3.1

2.3.2
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1

Пос
ил.

ЗД*

1,2

ПД

Див. пункт D.1.2.2 ПТД.

OK

OK

1,2

ПД

Див. пункт D.1.2.2 ПТД.

OK

OK

1,2

ПД

Витоки не передбачаються.

OK

OK

ПД

Будь-ласка, уточніть версію «Інструкції щодо
визначення скорочення викидів метану до
атмосфери
від
запобігання
захороненню
відходів на полігонах твердих побутових
відходів»

1

ПД

Див. пункт D.1.2.1 ПТД.

OK

OK

1

ПД

Див. пункт D.2 ПТД.

OK

OK

1,2

ПД

Див. пункт D.1.2.1 ПТД.

OK

OK

Емісії базового та проектного сценарію
Чи емісії базового сценарію визначаються
згідно формули (1) з урахуванням формул (8)
– (10)?
Чи проектні емісії
формули (16)?
Витоки

визначаються

згідно

Чи передбачаються витоки у проекті?
Утворення метану на полігоні ТПВ

Чи емісії метану з ТПВ за відсутності проектної 1,2,7
діяльності розраховані згідно останньої версії
«Інструкції щодо визначення скорочення
викидів метану до атмосфери від запобігання
захороненню відходів на полігонах твердих
побутових відходів»?

Mетодологія моніторингу
3.1 Чи план моніторингу в ПТД в точках заміру
відповідає ACM0001?
3.2 Чи процедура КЯ/ЗЯ для калібрування
обладнання для проведення моніторингу
визначена у відповідності до методології
моніторингу ACM0001?
3.2.1 Чи організація точок заміру відповідає
методології моніторингу ACM0001?

ЗК24

3
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Контрольний перелік
3.2.2
3.2.3

Чи всі параметри, що підлягають моніторингу,
включені в план моніторингу?
Чи процедури контролю якості і забезпечення
якості, що стосуються експлуатації вимірюю
чого обладнання, відповідають методології
моніторингу ACM0001?

Taблиця 4

Пос
ил.
1,2

ЗД*
ПД

Див. пункт D.1.2.1 ПТД.

OK

OK

1,2

ПД

Див. пункт D.2 ПТД.

OK

OK

Пос
ил.

ЗД*

Попер.
висн.

Остат.
висн.

ЗК25

OK

OK

OK

-

-

Законодавчі вимоги

Пункт контрольного переліку
1. Законодавчі вимоги
1.1. Чи
проектна
діяльність
компетентними
органами
навколишнього середовища?

дозволена
захисту

1,2

1.2. Чи є умови отримання дозволу з боку
управління екології? Якщо так, чи він вже
отриманий?
1.3. Чи
відповідає
проект
поточному
законодавству і стратегії приймаючої країни?

1,2
1,2

Коментарі

Будь-ласка, уточніть в ПТД, чи проектна
ПД, I діяльність дозволена компетентними органами
захисту навколишнього середовища
ПД, I Див. розділ F.2 ПТД.
ПД, I Див. пункт 1.1 (ЗК19) вище
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Tаблиця 5

Рішення щодо Запитів на коригування та на повторне виконання

Запити
на
коригування
та
повторне виконання, визначені
командою
де
термінаторів
у
проміжному звіті

Посилання
на
контрольні
пункти
табл. 2, 3
та 4
Taбл. 1,
пункт 1

Запит на повторне
виконання(ЗПВ) 1
Відсутні докази письмового
проекту задіяною стороною.

схвалення

Резюме до відповіді власника проекту

Висновок
команди

детермінаційної

Лист схвалення від країни-інвестора буде Після закінчення детермінації,
наданий
після
схвалення
проекту ПТД та Детермінацій ний звіт
Україною.
будуть подані до Національного
агентства
екологічних
Національне агентство екологічних
інвестицій
України
для
інвестицій
отримання листа схвалення.
вул. Урицького, 35
Запит на повторне виконання
03035 Київ
відкритий допоки не буде
Україна
визначена друга Сторона і
Електронна адреса: info.neia@gmail.com
отримано лист схвалення.
Ігор Лупальцов
Голова Національного агентства
екологічних інвестицій

Будь-ласка, вкажіть номер і дату
отримання Листа-підтримки.

Тел.: +380 44 594 9111
Факс: +380 44 594 9115
Електронна адреса: lupaltsov@ukr.net
Див. розділ А.5 та Додаток 4, версія 1.2.
Запит на повторне
виконання(ЗПВ) 2

Taбл. 1,
пункт 3

Проект
частково
фінансуватиметься Версія
1.2 ПТД перевірена.
компанією «Тіс Еко», решта затрат Запит на повторне виконання
покриватиметься кредитними коштами. На закритий.
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даний час ведуться переговори з банками,
зокрема
з
Європейським
Банком
Реконструкції
і
Розвитку.
Також
розглядається
можливість
часткового
фінансування
покупцем
Одиниць
скорочення викидів.

В ПТД відсутня інформація про сторонуспонсора.

Сторінка 4 ПТД, версія 1.2.
Запит на повторне
виконання(ЗПВ) 3

Taблиця 2,
пункт A 1.1

Сектор: Поводження з відходами

Taблиця 2,
пункт A.3.2.

Лист підтримки для проекту зі збору
біогазу
на
Приморському
і
Орджонікідзенському полігонах міста
Маріуполь № 907/23/7 від 12/08/2009
від
Міністерства
по
захисту
навколишнього середовища може бути
пред’явлений на запит.

Див. розділ А.1 ПТД, версія 1.2

Вкажіть, будь-ласка, секторальні рамки
проекту.

Запит
на
виконання(ЗПВ) 4

повторне

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на повторне виконання
закритий.
Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на повторне виконання
закритий.

Документи
для
отримання
листа
схвалення подаватимуться по закінченню
процесу детермінації. Видача листа
схвалення
від
приймаючої
сторони
очікується в січні 2010 р. Лист схвалення
від сторони-спонсора буде отриманий
після визначення сторони-спонсора.

Будь-ласка, надайте докази письмового
схвалення проекту задіяною стороною.

Див. розділ A.5 і Додаток 4, версія 1.2.
Запит
на
виконання(ЗПВ)

5

повторне
Будь-ласка,

Taблиця 2,
пункт

Розрахунок
скорочення
викидів
для Версія
1.2 ПТД перевірена.
Приморського
та
Орджонікідзевського Запит на повторне виконання
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приведіть
розраховане
скорочення
викидів
для
кредитного періоду в тCO2e

щорічне
вибраного

Запит
на
повторне
виконання(ЗПВ) 6
Відсутня основні дані по вибору
базового сценарію у даному пункті.
Будь-ласка,
включіть
таку
інформацію у розділ B.1. ПТД

A.4.3.3.

полігонів приведений у таблицях, пункт А закритий.
4.3.1 ПТД, версія 1.2 у відповідності до
Посібника для розроблення проектнотехнічної документації, версія 03.

Taблиця 2,
пункт B.1.1.

Основні дані по вибору базового Версія
1.2 ПТД перевірена.
сценарію наведені у Додатку 2 ПТД, Запит на повторне виконання
версія 1.2. У розділі В.1 приведене закритий.
посилання на Додаток 2.

Taблиця 2,
пункт B.1.1.

1.2 ПТД перевірена.
У розділі В.2 ПТД, версія 1.2 приведений Версія
опис вибраного базового сценарію та Запит на повторне виконання
закритий.
перелік альтернатив:
1. Продовження існуючої практики: збір
біогазу відсутній

Запит
на
виконання(ЗПВ) 7

повторне

Надайте більш прозорий опис вибору
базового сценарію, що включений до
переліку альтернатив.

2. Видобуток біогазу з полігону ТПВ та
спалення його на факелі тільки для
скорочення
емісії метану (без
залучення
механізму
Спільного
Впровадження);
3. Власник
полігону
профінансує
спорудження систему збору та біогазу
та встановлення обладнання для
вироблення
електроенергії
та
подальшого продажу в загальну
електромережу і вироблення теплової
енергії і постачання її до споживача
(без залучення механізму Спільного
Впровадження);
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Запропоновано інші способи використання
біогазу поза межами полігону ТПВ.
Запит
на
виконання(ЗПВ) 8

повторне

Taблиця 2,
пункт B.1.5.

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит
на
повторне виконання
Посилання на методологію та методичні
закритий.
вказівки:
http://cdm.unfccc.int/goto/MPappmeth

Taблиця 2,
пункт B.2.1.

Підсумок підпункту 1a: Проведений вище Версія
1.2 ПТД перевірена.
аналіз
показує,
що
4
варіант
– Запит на повторне виконання
недостовірний. Варіанти 2 та 3 достовірні, закритий.
але малоймовірні. Єдиною прийнятною
альтернативою
проектній
діяльності
являється
продовження
існуючої
експлуатаційної
діяльності,
яка
передбачає постійну неконтрольовану
емісію БГ в атмосферу. Альтернативні
варіанти 2 та 3 будуть в подальшому
проаналізовані нижче.
Підсумок підпункту 1б: Таким чином, навіть
якщо альтернативний варіант 1 не
узгоджується
з
вимогами
існуючого
законодавства, він розглядається як
правдоподібний
сценарій.
Всі
інші
альтернативні
варіанти
відповідають
вищезазначеним правовим нормам.

Будь-ласка, приведіть посилання на всі
методології та методичні вказівки, що
використовуються, включаючи їх версії у
всьому тексті ПТД.

Запит
на
виконання(ЗПВ) 9

повторне

Будь-ласка, приведіть висновки до пункту
1a, підпункту 1b, пункту 2 та підпункту 3a,
як це вимагається у Методичних вказівках.
Без виконання цих кроків проект не може
переходити до наступної частини і
вважатись додатковим.

У всьому тексті ПТД

Підсумок до пункту 2: ВНР без продажу
ОСВ залишається низькою навіть у
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випадку сприятливої для проекту зміни
вищезазначених параметрів. Хоча ці
параметри наближені до ставки по
держоблігаціям держоблігацій, але вони
все одно надто низькі для ризикових
проектів,
таких
як
спорудження
і
експлуатація проектів отримання енергії з
біогазу на полігонах ТПВ, і значно нижчі,
ніж ставка для приватного фінансування
17%. Отже, проект не може розглядатися
як фінансово привабливий без продажу
ОСВ.
Підсумок підпункту 3а: Проведений вище
аналіз
показує
наявність
значних
інвестиційних та технологічних бар’єрів,
що
перешкоджають
впровадженню
запропонованої проектної діяльності.
Див. розділ В.2 ПТД, версія 1.2.
Taблиця 2,
пункт B.2.3.
Запит
на
виконання(ЗПВ) 10

повторне

Будь-ласка,
уточніть,
проектний сценарій вибрано

який

Вищенаведений аналіз засвідчує, що Версія
1.2 ПТД перевірена.
Альтернатива 2 та Альтернатива 3 не Запит на повторне виконання
представляють базовий сценарій. Так як закритий.
укладання
договору
на
продаж
електроенергії
ще
не
може
бути
гарантоване, альтернативний варіант 2/3
був вибраний в якості проектної діяльності.
Див. розділ В.2 ПТД, версія 1.2.

Запит
на
виконання(ЗПВ) 11

повторне

Taблиця 2,
пункт B.4.1.

28/08/2009

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на повторне виконання
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Див. розділ В.4 ПТД, версія 1.2.

закритий.

Taблиця 2,
пункт C.1.1.

01/01/2010

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на повторне виконання
закритий.

Taблиця 2,
пункт C.2.1.

15 років/180 місяців (запуск в січні 2010, Версія
1.2 ПТД перевірена.
завершення проекту в грудні 2024 з Запит на повторне виконання
можливістю продовження до 2039, так як закритий.
строк служби обладнання розрахований на
30 років)

Будь-ласка, представте дату у форматі
ДД/MM/РРРР.
Запит
на
виконання(ЗПВ) 12

повторне

Див. розділ С.1 ПТД, версія 1.2.

Будь-ласка, чітко вкажіть дату початку
проекту
Запит
на
виконання(ЗПВ) 13

повторне

операційний
Будь-ласка,
представте
термін життя проекту у роках та місяцях

Див. розділ С.2 ПТД, версія 1.2.
Taблиця 2,
пункт C.3.1.
Запит
на
виконання(ЗПВ) 14

повторне

Впродовж першого звітного періоду:
3 роки/36 місяців
Грудень2012)

(Січень

2010

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит
на
повторне виконання
закритий.

Поза межами першого звітного періоду:
У межах другого звітного періоду згідно з
правилами,
які
будуть
встановлені
Кіотським Протоколом, і надалі, але не
довше ніж період експлуатації проекту.

довжину
Будь-ласка,
представте
кредитного періоду у роках та місяцях

Див. розділ С.3 ПТД, версія 1.2
Запит
на
виконання(ЗПВ) 15

повторне

Надайте, будь-ласка, підтвердження того,
що проектна діяльність щодо впливу на
навколишнє
середовище
відповідає
вимогам Національного уповноваженого

Taблиця 2,
пункт F.1.2.

В Україні Оцінка впливу на навколишнє Версія
1.2 ПТД перевірена.
середовище
(ОВНС)
та
Державна Запит на повторне виконання
екологічна експертиза використовуються закритий.
для оцінки впливу проектної діяльності на
проектну діяльність.
ОВНС оцінює рівень впливу, що може
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органу.

Taблиця 2,
пункт F.1.5.
Запит
на
виконання(ЗПВ) 16

повторне

Поясніть, будь-ласка, яки чином в аналізі
враховується трансграничний вплив.

Taблиця 2,
пункт A.2.1
Запит на коригування (ЗК) 1
Приведіть, будь-ласка, більш детальний
розклад впровадження проекту для двох
полігонів.

здійснювати проектної діяльність на
довкілля,
розробку
заходів
із
попередження або зменшення цього
впливу, а також прийнятність проектних
рішень з точки зору екологічної безпеки.
ОВНС є обов’язковою частиною проектної
документації
будь-якої
господарської
діяльності і забезпечує відповідність
установленим вимогам.
Трансграничний перенос не враховується
у межах проекту, оскільки проектна
діяльність розташовується на території
України, відходи, котрі вивозяться на
полігон,
генеруються
українськими
споживачами, шкідливий вплив на будь-які
території, а тим більше території інших
країн не передбачається, вироблена
електроенергія буде постачатись в мережу
України.
Впровадження проекту включає наступні
заплановані:

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на повторне виконання
закритий.

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на коригування закритий.

1.
Серпень – Вересень 2009 –
Завершення підготовки проектної
документації та бізнес плану проекту.
2.
Грудень 2009 – Отримання листа
схвалення від Українського Уряду
3.
Грудень 2009 – Завершення буріння
свердловин на Приморському полігоні
ТПВ, встановлення трубопроводів,
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придбання факельної установки та
обладнання для моніторингу.
4.
Січень 2010 – Проектні
випробування факельної установки на
Приморському полігоні
5.
Березень 2010 – Техніко-економічне
обґрунтування по виробленню
електроенергії
6.
Квітень 2010 – Прийняття рішення
щодо закупки когенераційної установки та
вибір потужності.
7.
Вересень 2010 – встановлення та
запуск двигунів на Приморському полігоні
ТПВ.
8.
Вересень - Грудень 2010 – Буріння
свердловин на Орджонікідзевському
полігоні ТПВ, встановлення трубопроводів,
придбання факельної установки та
обладнання для моніторингу.
9.
Січень 2011 – Проектні
випробування факельної установки на
Орджонікідзевському полігоні
10.
Березень 2011 – Техніко-економічне
обґрунтування по виробленню
електроенергії
11.
Квітень 2011 – Прийняття рішення
щодо закупки когенераційної установки та
вибір потужності.
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12.
Вересень 2011 – встановлення та
запуск двигунів на Орджонікідзевському
полігоні ТПВ.
Сторінка 4 ПТД, версія 1.2.

Запит на коригування (ЗК) 2

Taблиця 2,
пункт
A.4.2.3.

Уточніть, будь-ласка, чи може технологія
бути
заміщена
іншою
або
більш
ефективною
технологією
протягом
проектного періоду.

У
межах
проекту
використовуються Версія
1.2 ПТД перевірена.
стандартні технологічні рішення, що Запит на коригування закритий.
застосовуються на багатьох полігонах ТБО
України. Це технологічне рішення, що
відповідає сучасному технічному рівню, і
технологія не може бути замінена іншою
або
більш
ефективною
протягом
проектного періоду.
Див. розділ А.4.2 ПТД, версія 1.2.

Taблиця 2,
пункт
A.4.2.4.
Запит на коригування (ЗК) 3
Уточніть, будь-ласка, чи проект вимагає
проведення
екстенсивних
початкових
навчань і практики експлуатації для того,
щоб обладнання правильно працювало
протягом проектного періоду

Обладнання буде експлуатуватись в Версія
1.2 ПТД перевірена.
рамках
гарантійного
обслуговування. Запит на коригування закритий.
Виробником
обладнання
планується
провести тренінги перед введенням в
експлуатацію.
Персонал
буде
забезпечений
всіма
необхідними
інструкціями для правильної експлуатації
техніки. Проект не потребує екстенсивних
тренінгів
чи
робіт
по
технічному
обслуговуванню
для
правильної
експлуатації протягом проектного періоду.
Див. розділ А.4.2 ПТД, версія 1.2.

Запит на коригування (ЗК) 4
Уточніть, будь-ласка, чи передбачено
проектом
проведення
тренінгів
і

Taблиця 2,
пункт
A.4.2.5.

Обладнання буде експлуатуватись в Версія
1.2 ПТД перевірена.
рамках
гарантійного
обслуговування. Запит на коригування закритий.
Виробником
обладнання
планується
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практичних навчань з експлуатації

провести тренінги перед введенням в
експлуатацію.
Персонал
буде
забезпечений
всіма
необхідними
інструкціями для правильної експлуатації
техніки. Проект не потребує екстенсивних
тренінгів
чи
робіт
по
технічному
обслуговуванню
для
правильної
експлуатації протягом проектного періоду.
Див. розділ А.4.2 ПТД, версія 1.2.

Запит на коригування (ЗК) 5
Будь-ласка, уточніть кредитний та посткредитний період у таблиці.
Запит на коригування (ЗК) 6
Методологія базового сценарію та
моніторингу, що будуть використовуватися
для запропонованої проектної діяльності –
затверджена консолідована методологія
базового сценарію ACM0001, версія 11,
травень 2009: “Консолідована методологія
базовою сценарію та моніторингу для
проектної діяльності по видобутку біогазу з
полігонів ТПВ”

Taблиця 2,
пункт
A.4.3.4.

Скорочення емісій для Приморського та Версія
1.2 ПТД перевірена.
Орджонікідзевського полігонів приведені у Запит на коригування закритий.
таблицях.
Див. розділ А.4.3.1 ПТД, версія 1.2.

Taблиця 2,
пункт B.1.1.

Посилання. на методологію та методичні Версія
1.2 ПТД перевірена.
вказівки:
Запит на коригування закритий.
http://cdm.unfccc.int/goto/MPappmeth

Відсутня основні дані по вибору базового
сценарію у даному пункті.
Будь-ласка, включіть таку інформацію в
розділ B.1. ПТД
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Надайте більш прозорий опис вибору
базового сценарію, що включений до
переліку альтернатив.
Запит на коригування (ЗК) 7
Крок 2 Інвестиційний аналіз.
Підхід, вибраний для визначення методу
аналізу, є правильним. Порівняльний
аналіз є вірним методом для даного
проекту.
Розробник проекту встановлює критерій
для порівняння використовуючи банківську
ставку по USD, що не є вірно, оскільки всі
розрахунки для проекту проведені у EUR.
Також відсутні посилання на джерела та
обгрунтування. Порівняльний критерій
повинен установлюватись використовуючи
банківські ставки по EUR, які є дещо
нижчими (як правило на 1%) аніж по USD.
Ставки по іноземній валюті (EUR і USD) в
Україні станом на липень 2009 р.
становили
11,4%.
Джерело:
http://bank.gov.ua/Statist/Statist_data/Inter_r
_term_dep.xls (веб-сайт Національного
банку України). Це значення повинно бути
скоректоване враховуючи фактор ризику,
пов’язаного із впровадженням нової
технології з властивими технічними і
фінансовими ризиками. Через брак
інформації по подібним проектам в країні,
фактор ризику може бути визначеним

Taблиця 2,
пункт B.2.1

Вірогідність розвитку інших альтернатив, Версія
1.2 ПТД перевірена.
що
протиставляються
варіанту Запит на коригування закритий.
продовження
існуючої
практики
(відсутність збору та спалювання біогазу),
буде визначена при порівнянні відповідних
значень ВНР із процентним критерієм,
прийнятним для місцевого інвестора. У
2009, такий комерційний критерій у банках
України становив 11,4% для депозитів у
EUR
(Джерело:
http://bank.gov.ua/Statist/Statist_data/Inter_r
_term_dep.xls).

Див розділ B.2 ПТД, версія 1.2.
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лише на основі експертних оцінок.
Використовуючи консервативний підхід,
можемо оцінити фактор ризику як 8%,
слідуючи методологічним рекомендаціям з
оцінки
ефективності
інвестиційних
проектів 21.06.1999 N ВК 477, одобреним
в Росії. На жаль, в Україні немає подібної
затвердженої
методології.
Тому
ми
приймаємо норму 11,4+8 = 19,4%.
Запит на коригування (ЗК) 8
Відмітимо,
що
очевидно
розробник
проекту використовує фіксовані ціни у
Євро для фінансових розрахунків. В той
же час порівняльний критерій для ВНР
розраховується
основуючись
на
номінальних
значеннях
(банківська
депозитна ставка + надбавка за ризик), що
суперечить фіксованим цінам у фінансовій
моделі. В даному випадку повинна
застосовуватись не номінальна, а реальна
дисконтна ставка ВНР (тобто ставка з
урахуванням інфляції) для фінансових
розрахунків у фіксованих цінах).
Можна
розрахувати
реальну
ВНР
наступним чином: ВНРр = (ВНРн+1)/(I+1)1, де ВНРр – реальна ВНР, ВНРн –
номінальна ВНР, I – рівень інфляції.
12-річний рівень інфляції для Еврозони
(ми беремо до уваги інфляцію в Еврозоні,
оскільки всі розрахунки ведуться у Евро)
за період 1997-2008 рр. становив 2,1%.

Taблиця 2,
пункт B.2.1

1.2 ПТД перевірена.
17% є вірним значенням ВНР, що Версія
використовується для оцінки додатковості Запит на коригування закритий.
проекту.
Див. розділ В.2 і Додаток А ПТД, версія
1.2.

70

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Report No: UKRAINE/0053/2009 rev. 01
DETERMINATION REPORT
Джерело
Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do
?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&t
ableSelection=1&footnotes=yes&labeling=lab
els&plugin=1.
Використовуючи вищевказану формулу,
можна розрахувати ВНРн = 1,194/1,021 1= 0,1694 = 16,94%. Таким чином 17% правильна
величина
порівняльного
критерію
для
ВНР,
що
використовуватиметься
для
оцінки
додатковості проекту.
Запит на коригування (ЗК) 9
Розробник проекту використовує 15-річний
період для фінансового аналізу проекту,
що відповідає Посібнику для оцінки
інвестиційного
аналізу
(тут
і
далі
вживатиметься як Посібник), в якому
рекомендований період 10-20 років.
Додатково
у
розділі
4
Посібника
рекомендується включити в грошовий
потік для останнього року залишкову
вартість активів. У нашому випадку
ліквідаційна вартість активів в 2004 р.
визначена як 0. Будь-ласка, приведіть
коротке обгрунтування такої ліквідаційної
вартості.
Запит на коригування (ЗК) 10
Значення ВНР, ЧПВ (чиста приведена

Taблиця 2,
пункт B.2.1

Див. розділ В.2 і Додаток А ПТД, версія Версія
1.2 ПТД перевірена.
1.2.
Запит на коригування закритий.

Taблиця 2,
пункт B.2.1

Значення ВНР та ЧПВ скоректовані і зараз Версія
1.2 ПТД перевірена.
вони однакові у всьому тексті ПТД і Запит на коригування закритий.
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вартість), річні експлуатаційні затрати,
зазначені у таблиці на сторінці 15 ПТД та
розрахункових таблицях Excel різні. Будьласка, виправте розбіжності. Ми б також
рекомендували виключити всі посилання
на
ЧПВ
на
сторінках
14-15
та
розрахункових таблицях Excel, так як цей
показник
не
використовується
як
порівняльний критерій і лише збиває з
толку.

розрахункових таблицях Excel.
Див. розділ В.2 і Додаток А ПТД, версія
1.2.

Taблиця 2,
пункт B.2.1
Запит на коригування (ЗК) 11
Будь-ласка, додайте точне визначення
проектного сценарію. На нашу думку,
твердження на сторінці 19 «Альтернатива
2/3 була вибрана як проектна діяльність» є
неправильно сформульованим. Так як,
швидше за все, проектом передбачається
виробництво електроенергії на обох
полігонах,
ми
повинні
вибрати
Альтернативу 3. Уточніть, будь-ласка.
Так як ми дотримуємось Альтернативи 3,
рекомендуємо виключити розрахунки для
Альтернативи 2, оскільки це вводить
читача в оману.

1.2 ПТД перевірена.
У розділі В.2 та Додатку А ПДТ, версія 1.2, Версія
були проведені розрахунки для кожної з Запит на коригування закритий.
Альтернатив 2 і 3. Вище наведений аналіз
демонструє, що Альтернативи 2 і 3 не
представляють собою базовий сценарій.
Так як укладання договору на продаж
електроенергії
ще
не
може
бути
гарантоване, альтернативний варіант 2/3
був вибраний в якості проектної діяльності.
Можливість установки обладнання для
сумісного виробництва електричної і
теплової енергії залежатиме від досвіду
експлуатації і даних, отриманих протягом
перших місяців роботи системи збору, а
також від результатів переговорів з
потенційним споживачами теплової та
електричної енергії. Тому рішення буде
прийняте після випробувального періоду
експлуатації системи збору біогазу і на
основі аналізу здійснення проекту.
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Запит на коригування (ЗК) 12
Розрахунок
податків
не
враховує
податкові льготи, отримані через втрати
на ранніх стадіях, і таким чином податок
на прибуток переоцінений. У таблиці на
сторінці 54 вказаний податок на прибуток
20% тоді як правильне значення, що
повинно використовуватись у розрахунках,
25%. Будь-ласка, внесіть відповідні
корективи.
Запит на коригування (ЗК) 13
Квартальна
норма
амортизації,
що
використовується
у
фінансових
розрахунках,
застосовується
метод
зменшуваного балансу. Як ми розуміємо
розробник намагається слідувати статтям
Закону України про податок на прибуток.
Будь-ласка,
відмітьте,
що
законом
одобрена норма амортизації 6,00% для
подібних установок та обладнання. Будьласка,
уточніть/скоректуйте
дану
величину, так як вона впливає на грошові
потоки у проекті.
Запит на коригування (ЗК) 14
У розрахунковій таблиці_Mariupol_Veritas2 вказується “зелений тариф” 137,5
EUR/МВтг для фінансових розрахунків, у
розрахунковому файлі Mariupol_Veritas –
110 EUR/МВтг, у таблиці на сторінці 54
вказано 130 EUR/МВтг. Це суперечить

Taблиця 2,
пункт B.2.1

У Додатку 2 ПТД, версія 1.2, податок на Версія
1.2 ПТД перевірена.
прибуток скоректований на 25%.
Запит на коригування закритий.

Taблиця 2,
пункт B.2.1

У Додатку 2 ПТД, версія 1.2, норма Версія
1.2 ПТД перевірена.
амортизації, що використовується у Запит на коригування закритий.
фінансових розрахунках, становить 6,00%

Taблиця 2,
пункт B.2.1

У
ПТД, версія 1.2, використовується Версія
1.2 ПТД перевірена.
«зелений тариф» 134,5 EUR/МВт для Запит на коригування закритий.
фінансових розрахунків.
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вимогам (9) підпункту 2c Методичних
вказівок
Припущення
та
вхідні
параметри
інвестиційного
аналізу
проектної діяльності та альтернатив
не повинні
відрізнятись, якщо ці
розбіжності не обгрунтовані. Будь-ласка,
скоректуйте дану неточність.
Запит на коригування (ЗК) 15
Розробник приводить результати аналізу
чутливості в загальному вигляді, але з
відсутністю формул і посилань, таким
чином позбавляючи читача відтворення
результатів аналізу. Це суперечить пункту
8
Посібника.
Будь-ласка,
приведіть
формули/таблиці Excel, що ілюструють
яким чином розраховувалась ВНР для
варіантів відхилення вхідних параметрів.
Запит на коригування (ЗК) 16
З метою полегшити розуміння інвестиційні
і експлуатаційні затрати в розрахункових
таблицях Excel повинні знаходитись в
окремих рядках замість єдиного рядка
“загальні затрати”.
Запит на коригування (ЗК) 17
Будь-ласка, доповніть таблиці Excel
правильними заголовками, що чітко
ідентифікуватимуть,
якого
полігону
стосується розрахунок (Приморского чи
Орджонікідзевського, чи обох полігонів

Taблиця 2,
пункт B.2.1

Розрахунок аналізу чутливості проведений Версія 1.2 ПТД і Додаток А
у Додатку А ПТД, версія 1.2. Посилання перевірені.
Запит
на
приведені у розділі В.2 ПТД, версія 1.2.
коригування закритий.

Taблиця 2,
пункт B.2.1

У файлах Excel виділено два окремих Таблиці Excel перевірені. Запит
рядка замість одного «Загальні затрати» .
на коригування закритий.

Taблиця 2,
пункт B.2.1

Обидва файли Excel представлені у Версія 1.2 ПТД і Додаток А
Додатку А. Всі необхідні посилання перевірені.
Запит
на
наведені у ПТД, версія 1.2.
коригування закритий.
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разом). Посилання Mariupol-I і –II іноді є
невірними і збивають з толку, оскільки у
самому тексті такі позначення не
використовуються.
Бажано об’єднати обидва файли Excel у
один, щоб уникнути зайвих переходів між
файлами,
перехресних
посилань
і
непотрібних розрахунків
(наприклад
окремий
розрахунок
ВНР
для
Приморського
і
Орджонікідзевського
полігонів).
Taблиця 2,
пункт B.2.1.

Визначення базового сценарію зроблене з Версія
1.2 ПТД перевірена.
використанням «Методичних вказівок для Запит на коригування закритий.
демонстрації додатковості» (Версія 05.2) і
«Методичних вказівок для визначення
базового
сценарію
та
демонстрації
додатковості» (Версія 02.2) , погоджені
виконавчим органом CDM.

Taблиця 2,
пункт B.2.4.

Основним джерелом емісії парникових Версія
1.2 ПТД перевірена.
газів в базовому сценарії є викиди метану Запит на коригування закритий.
при розпаді відходів на полігоні, що
очевидно перевищують проектні емісії від
споживання електроенергії на власні
потреби; даний факт підтверджується
відповідними розрахунками.

Запит на коригування (ЗК) 18
Будь-ласка, дайте посилання на методичні
вказівки для демонстрації додатковості.

Запит на коригування (ЗК) 19
Поясніть, будь-ласка, чому викиди в
базовому сценарії будуть перевищувати
викиди в проектному сценарії

Див. розділ В.2 ПТД, версія 1.2.
Запит на коригування (ЗК) 20
Будь-ласка, дайте відповідні посилання на

Taблиця 2,
пункт D.1.1.

Посилання були скоректовані у всьому Версія
1.2 ПТД перевірена.
тексті ПТД, версія 1.2.
Запит на коригування закритий.
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всі документи, що використовуються.
Запит на коригування (ЗК) 21

Taблиця 2,
пункт E.1.3.

Уточніть, будь-ласка, чи при розрахунку
скорочення викидів використовувались
консервативні допущення.
Taблиця 2,
пункт E.4.3.

Запит на коригування (ЗК) 22
Уточніть, будь-ласка, методологію оцінки
кількості відходів на Приморському та
Орджонікідзевському полігонах ТПВ, а
також поясніть, чому дані по кількості
відходів у різних документах, що були
пред’явлені під час візиту на об’єкт,
відрізнялись.

Проектними емісіями є викиди від
споживання електроенергії з мережі, при їх
розрахунку
використовувався
консервативний підхід, так як бралось до
уваги найбільше можливе споживання
електроенергії.
Статистичні дані по надходженню відходів
на Приморський та Орджонікідзевський
полігони за весь період експлуатації
полігонів (починаючи з 1927 р. та 1976 р.
відповідно) відсутні в муніципалітетах.
Дані, зафіксовані для періоду 2003-2008
підраховувалися
на
основі
кількості
машин, що прибувають на полігон, але так
як має місце значне розсіювання, ці дані
не можуть вважатися достовірними.

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на коригування закритий.

Версія
1.2 ПТД перевірена.
Запит на коригування закритий.

Недавні підрахунки показали, що за
червень-серпень
2009
року
на
Орджонікідзенський полігон було вивезено
44,04
тонни
відходів
Тим
часом
Приморський полігон був уже закритий.
Тому був застосований апроксимаційний
підхід для розрахунків щорічної кількості
вивезених на полігони відходів за час
експлуатації полігонів, що базується на
останніх даних по надходженню відходів
та заявленої кількості накопиченого сміття.
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Розрахунки річної кількості відходів, що
надійшли на полігон за період експлуатації
базуються на кількох припущеннях:
• Загальна кількість відходів 2,56 млн.
тон та 2,54 млн. тон для
Приморського
та
Орджонікідзевського
полігонів,
відповідно, на кінець 2008 року;
• Кількість відходів зростає лінійно на
протязі періоду експлуатації полігону
(розрахунковий фактор зростання
складає 2%).
• На Орджонікідзевський полігон у
2009 році буде вивезено 180 тис. тон
відходів;
Розрахункові
значення
річного
надходження
відходів
на
полігони
протягом періоду їх експлуатації зазначені
в таблицях Додатку 2.
Запит на коригування (ЗК) 23
Будь-ласка, уточніть версію «Методичних
вказівок для демонстрації та оцінки
додатковості»
Запит на коригування (ЗК) 24
Будь-ласка, уточніть версію «Інструкції

Пункт 2.2.6.
Таблиці 3
Протоколу

«Методичні вказівки для демонстрації та Версія
1.2 ПТД перевірена.
оцінки додатковості» (Версія 05.2)
Запит на коригування закритий.

Пункт 2.5.1.
Таблиці 3

«Інструкція щодо визначення скорочення Версія
1.2 ПТД перевірена.
викидів метану до атмосфери від Запит на коригування закритий.
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щодо визначення скорочення викидів
метану до атмосфери від запобігання
захороненню
відходів
на
полігонах
твердих побутових відходів»

Запит на коригування (ЗК) 25
Будь-ласка, уточніть в ПТД, чи проектна
діяльність
дозволена
компетентними
органами
захисту
навколишнього
середовища.

Протоколу

запобігання захороненню відходів на
полігонах твердих побутових відходів»
(Версія 04)

Пункт 1.1.
Таблиці 4
Протоколу

В Україні Оцінка впливу на навколишнє Версія
1.2 ПТД перевірена.
середовище
(ОВНС)
та
Державна Запит на коригування закритий.
екологічна експертиза використовуються
для оцінки впливу проектної діяльності на
проектну діяльність.
ОВНС оцінює рівень впливу, що може
здійснювати
проектна
діяльність
на
довкілля,
розробку
заходів
із
попередження або зменшення цього
впливу, а також прийнятність проектних
рішень з точки зору екологічної безпеки.
ОВНС є обов’язковою частиною проектної
документації
будь-якої
господарської
діяльності і забезпечує відповідність
установленим вимогам.
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Додаток B: CV верифікаторів
Надія Каюн, науковий ступінь Магістра (охорона навколишнього середовища)
Провідний верифікатор проектів зі зміни клімату
Менеджер проектів українського відділу Бюро Верітас.
Закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія зі ступенем магістра
екології. Являється провідним аудитором Сертифікаційного органу Бюро Верітас у
області менеджменту охорони довкілля (зареєстр. IRCA). Виконала понад 15 аудитів
починаючи з 2008 року. Пройшла інтенсивний курс із механізмів Чистого
розвитку/Спільного впровадження і приймала участь у валідації 6 проектів СВ.
Kaтерина Зіневич, науковий ступінь Магістра (охорона навколишнього
середовища)
Верифікатор проектів зі зміни клімату
Менеджер проектів українського відділу Бюро Верітас.
Закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія зі ступенем магістра
екології. Являється провідним аудитором Сертифікаційного органу Бюро Верітас у
області менеджменту охорони довкілля (зареєстр. IRCA). Виконала 6 аудитів
починаючи з березня 2009 року. Пройшла інтенсивний курс із механізмів Чистого
розвитку/Спільного впровадження і приймала участь у валідації 3 проектів СВ.
Oлег Скоблик, Спеціаліст (Eнергетичний менеджмент)
Верифікатор проектів зі зміни клімату
Менеджер проектів українського відділу Бюро Верітас.
Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Являється провідним
аудитором Сертифікаційного органу Бюро Верітас у області менеджменту охорони
довкілля (зареєстр. IRCA). Виконав більше 10 аудитів починаючи з 2008 року. Пройшов
інтенсивний курс із механізмів Чистого розвитку/Спільного впровадження і приймав
участь у валідації 3 проектів СВ.
Звіт перевірений:
Iван Георгійович Соколов, Доктор наук (біологія, мікробіологія)
Головний верифікатор проектів зі зміни клімату.
Керівник українського відділу Бюро Верітас.
Володіє понад 25 річним досвідом у науково-дослідному інституті в області біохімії,
біотехнології та мікробіології. Є головним аудитором Сертифікаційного органу Бюро
Верітас у області менеджменту охорони довкілля (зареєстр. IRCA), Контролю якості
(зареєстр. IRCA), Контролю охорони здоров’я і безпеки, Контролю безпеки харчування.
Виконав понад 130 аудитів починаючи з 1999 року. Також є провідним викладачем
IRCA за реєстр. ISO 14000 EMS провідного треннінгового аудиторського курсу і
провідним викладачем Lead IRCA за реєстр. ISO 9000 QMS провідного треннінгового
аудиторського
курсу.
Пройшов
інтенсивний
курс
із
механізмів
Чистого
розвитку/Спільного впровадження і приймав участь у валідації 3 проектів СВ.
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