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РОЗДІЛ А. Загальний опис дрібномасштабного проекту
A.1.

Назва дрібномасштабного проекту:

Скорочення викидів парникових газів внаслідок модернізації виробничих потужностей
Одеського нафтопереробного заводу
Проект належить до сектору 5 Хімічна промисловість, Група II.
Версія проектно-технічної документації для дрібномасштабного проекту СВ: 2.0
Дата підготовки: 28 листопада 2012 року
A.2.

Опис дрібномасштабного проекту:

Ситуація до реалізації проекту
З 1979 року і до реалізації проекту Одеський НПЗ експлуатував застаріле обладнання первинної
переробки нафти, в тому числі печі для спалювання палива, без здійснення яких-небудь істотних
заходів щодо підвищення енергоефективності
Базовий сценарій
Базовий сценарій проекту передбачає продовження існуючої практики експлуатації обладнання
первинної нафтопереробки, що складається з установки атмосферно-вакуумної трубчатки (далі
"установка АВТ") без здійснення модернізації, у тому числі заміни печей (для більш детального
пояснення див. Розділ В).
Історія проекту
До реалізації проекту на Одеському НПЗ працювало застаріле обладнання, в тому числі установка
первинної переробки нафти, що мало наслідком вищі обсяги спалювання органічного палива.
Беручи до уваги додаткові надходження від продажу ОСВ в 2002 році власник проекту прийняв
рішення здійснити реконструкцію блоку АВТ.
Проектний сценарій
Проект передбачає модернізацію блоку АВТ на Одеському НПЗ, включаючи реконструкцію його
колон, вакуумної і атмосферної частин, часткову заміну нафтопереробного устаткування і повну
заміну печей, де спалюється паливо для первинної переробки нафти.
Мета проекту
Метою проекту є більш ефективне використання енергетичних ресурсів, що супроводжується
скороченням викидів парникових газів.
Нетехнічне резюме проекту
В рамках проекту передбачено модернізацію установки АВТ на Одеському НПЗ шляхом
впровадження енергозберігаючих заходів та заміни печей, де спалюється органічне паливо для
потреб первинної переробки нафти. Реалізована діяльність дозволить знизити питому витрату
палива на первинну переробку нафти і підвищити ефективність роботи печей, і, отже, призведе до
скорочення викидів парникових газів.
Очікувані результати проекту:
Проектна діяльність має на меті досягнення таких цілей:
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• зменшення викидів парникових газів на 114 672 тонн СО2е за період з 2008 року по 2012 рік
і на 420 464 тонн СО2е за період 2008-2020 рр.,
• зниження питомої витрати палива для переробки нафти на установці АВТ з 0,872 ГДж/тонну
переробленої нафти (в середньому за 2000-2003рр.) до 0,573 ГДж / тонну (в середньому за
2008-2010 рр.).
Основи реалізації проекту
Впровадження проекту було розпочато через необхідність оптимізації споживання енергетичних
ресурсів Підприємством на основі використання гнучких механізмів Кіотського протоколу.
Інформація щодо енергоспоживання Підприємством представлена у таблиці нижче.
Таблиця A.2.-1. Основні показники діяльності Одеського НПЗ
Показники
2000
2001
Переробка нафти, тонн
724 981
1 084 039
Загальне споживання палива, ГДж
654 355
908 879

A.3.

2002

2003

1 443 759
1 209 307

1 556 955
1 415 719

Учасники проекту:

Сторони, що залучені до
проекту
Сторона А:
Україна
(Приймаюча Країна)
Сторона В:
Швейцарія
(не є приймаючою
країною)

Юридична особа учасник проекту

Будь-ласка, вкажіть, чи
Сторона, залучена до проекту,
хоче вважатися учасником
проекту
(Так/Ні)

Юридична Особа A1:
ПАТ «ЛУКОЙЛ – ОДЕСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

Ні

Юридична Особа B1:
ЛІТАСКО СА

Ні

ПАТ «ЛУКОЙЛ – ОДЕСЬКИЙ НПЗ» володіє нафтопереробним заводом з простою схемою
нафтопереробки, який розташований в Одесі. На даний момент Одеський НПЗ є одним із
найбільш сучасно обладнаних і технічно збалансованих заводів серед шести українських
нафтопереробних заводів. Частка Одеського НПЗ на внутрішньому ринку бензину і дизельного
палива в Україні складає 6% і 8% відповідно. Номінальна потужність первинної переробки нафти
Одеського НПЗ становить близько 7% від загальної потужності нафтопереробних заводів в
Україні.
Види економічної діяльності Одеського НПЗ відповідно до Класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД): 23.20 Продукти нафтоперероблення; 51.51 Оптова торгівля паливом; 50.5
Роздрібна торгівля пальним.
ЛІТАСКО СА належить до групи ЛІТАСКО – міжнародної торгівельної та постачальної компанії
ЛУКОЙЛ. Основна діяльність компанії ЛІТАСКО полягає в торгівлі нафтою та нафтопродуктами
на ринках за межами Російської Федерації, включаючи забезпечення та оптимізацію поставок
нафти на нафтопереробні підприємства ЛУКОЙЛ за межами Російської Федерації та
нафтопродуктів іншим компаніям групи ЛУКОЙЛ. ЛІТАСКО СА бере участь в проектах зі
скорочення викидів парникових газів в Російській Федерації та Україні як учасник проектів
спільного впровадження.
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Технічний опис дрібномасштабного проекту:

A.4.

A.4.1. Місцезнаходження дрібномасштабного проекту:
Місце розташування проекту – Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Шкодова гора 1/1.

Рис. A-1. Місце розташування проекту: Одеса, Україна.
A.4.1.1. Приймаюча Сторона:
Україна
Статтею 5 Кіотського Протоколу, для всіх сторін Додатку 1, вимагається створення, не пізніше
2007 року, Національної системи оцінки викидів парникових газів джерелами і їх абсорбції
поглиначами. Постановою Уряду «Про затвердження Порядку функціонування національної
системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються
Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар» (від 21.04.06, №554) була
створена Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
України.
Відповідно до Статті 7 Кіотського Протоколу, Україною регулярно подається щорічний кадастр
антропогенних викидів із джерел та абсорбції парникових газів. Перший Національний кадастр
було подано 20 лютого 2004 року, останній – 13 квітня 2012 року. Також, 29 грудня 2009 року
Україною було подано П’яте національне повідомлення України з питань зміни клімату.
A.4.1.2. Область/Район:
Одеська область
A.4.1.3. Місто:
Одеса

Форма не має зазнавати змін. Вона має заповнюватися без змін/додавання заголовків чи логотипів, формату чи шрифту.

ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРІБНОМАСШТАБНОГО
ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ - Версія 01.1
Комітет нагляду за спільним впровадженням

сторінка 6

A.4.1.4. Деталі фізичного розташування, включаючи інформацію, що дозволяє
однозначно ідентифікувати дрібномасштабний проект (максимум одна сторінка):
Проект реалізується на території ПАТ «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ" в Одесі, вул. Шкодова гора 1/1.
Географічні координати на місця впровадження проекту такі: 46 ° 30 ' північної широти, 30 ° 41'
східної довготи.

Рис. A-2. Місце розташування проекту: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1.
A.4.2. Тип (-и) та категорія (-ї) дрібномасштабного проекту:
Проект спільного впровадження на ПАТ «ЛУКОЙЛ – ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД» належить до дрібномасштабних проектів.
Дрібномасштабний проект належить до типу (ІІ): проектні діяльності, що покращують
енергоефективність, шляхом зменшення споживання енергії при її виробництві чи використанні в
обсязі до 60 гігаватт годин електричних (ГВт·год. ел.) на рік (чи відповідного еквіваленту)
(відповідно до параграфу 7 "Положення про дрібномасштабні проекти спільного впровадження»,
версія 3 1).
Дрібномасштабний проект належить до категорії H. Заходи з енергозбереження та зміни палива на
промислових підприємствах (відповідно до Додатку В Рішення 4/CMP.1 2).
Запропонований проект СВ передбачає впровадження енергоефективних технологій на установках
первинної переробки нафти Одеського НПЗ, що приводить до зниження споживання викопного
палива. Річне зниження споживання енергії складає 432 - 632 ТДж (що може вважатися
еквівалентом 40-59 ГВт·год. (ел.)), що відповідає вимогам до дрібномасштабних проектів, наданих
в "Положенні про дрібномасштабні проекти спільного впровадження», версія 3 (пункт 7)3.

1

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Provisions_for_JI_SSC_projects.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a01.pdf#page=30
3
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Provisions_for_JI_SSC_projects.pdf
2
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Заходи модернізації, впроваджені в рамках запропонованого проекту, не можуть розглядатися в
якості поширеної технології в нафтопереробній промисловості України (див. також розділ В.2).
A.4.3. Технологія (-ї), що будуть використовуватися, або заходи, операції чи дії, що
будуть впроваджені під час проекту:
Метою реалізації проекту є підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів та
зменшення викидів парникових газів під час первинної переробки нафти.
Одеський нафтопереробний завод було побудовано та введено в експлуатацію в 1937 році.
Проектна схема нафтопереробного заводу включала асфальто-вакуумну та бітумну установки й
установки двопічного крекінгу.
Внаслідок низки реконструкцій асфальто-вакуумна установка була переобладнана в атмосферновакуумну трубчатку (установку АВТ).
Атмосферно-вакуумна трубчатка (установка електро-знесолювання (ЕЛОУ) та атмосферновакуумна трубчатка, установка ЕЛОУ-АВТ або установка АВТ) призначена для первинної
переробки сирої нафти. Продуктами установки є, в основному, напівфабрикати (див. таблицю
A.4.-1. нижче), які використовуються в інших установках заводу для отримання готової продукції.
Таблиця А.4.-1. Продукти установки АВТ
Продукт
Зріджений вуглеводневий газ
Бензин прямої гонки
Гасо-газойлева фракція
Гудрон
Вакуумний газойль

Тип
напівфабрикат
напівфабрикат
напівфабрикат
напівфабрикат
готова продукція

Частка, % мас.
0,42-0,69
13-16
30-34,3
25-29
20-23

До складу установки АВТ входить таке основне обладнання:
1.
Блок зневоднення і знесолювання сирої нафти (надалі блок ЕЛОУ);
2.
Блок попереднього випаровування бензину (відокремлення від знесоленої нафти
вуглеводневого газу і бензинової фракції);
3.
Блок атмосферної перегонки (ректифікація нафти для отримання фракцій
дистилятів);
4.
Вакуумний блок (вакуумна перегонка мазуту з отриманням обтяженої дизельної
фракції, вакуумного газойля і гудрону);
5.
Блок стабілізації бензину (одержання стабільної бензинової фракції і скрапленого
вуглеводневого газу);
6.
Блок амінової очистки (очистка вуглеводневого газу і зрідженого вуглеводневого
газу від сірководню);
7.
Блок лугування (очищення скрапленого вуглеводневого газу від меркаптанів);
8.
Допоміжне обладнання (вузол приготування розчину лугу, вузол приготування і
подачі розчинів інгібітора корозії і нейтралізатора, подачі деемульгатора, дренажна
система, факельна система, вузол охолодження торцевих ущільнень насосів).
Переробка нафти відбувається при високих температурах та тиску, що вимагає значних витрат
теплової енергії, тому установка АВТ обладнана печами. До здійснення проектних заходів печі
установки АВТ мали нижченаведені характеристики.
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Таблиця А.4.-2. Характеристики печей установки АВТ до реконструкції
Піч
П-2
П-1

Тип
Призначення
Фактичний ККД
Однокамерна радіаційно-конвекційна Нагрів нафти до попереднього
66,1%
трьохпоточна піч
випару і підігріву мазуту до
входу у вакууму колонну
Двокамерна двосхила радіаційно- Нагрів відбензиненої нафти
41,5%
конвекційна, трьохпоточна піч

В якості палива печі використовують газ нафтопереробки та мазут.
Газ нафтопереробки є сумішшю вуглеводневих газів (С1, С2, С3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5 та H2).
Відповідно до даних Центральної заводської лабораторії газ нафтопереробки, утворений на
установці АВТ, має такі параметри (в середньому):
-

нижча теплота згорання – 12 050 ккал/кг;

-

щільність газу (приведеного до нормальних фізичних умов) – 1,947 кг/м3.

Газ нафтопереробки, що спалюється на установці АВТ, постачається із заводської системи
постачання газу з трьох різних газових потоків, які утворюються на установках вісбрекінгу,
риформінгу та власне на установці АВТ.
В рамках проекту замість шатрової печі вакуумного блоку П-2 було встановлено нову вертикальну
піч коробчатого типу П-102; замість шатрової печі атмосферного блоку П-1 було встановлено
нову вертикальну піч коробчатого типу П-101/1,2. Піч складається із двох секцій П101/1 та
П101/2, які мають різні параметри продуктивності.

До модернізації

Після модернізації

Рис. А.4.-3. Печі установки АВТ до (зліва) та після модернізації (справа)
Інформація про нові встановлені печі установки АВТ (основні технічні параметри використаної
технології) представлена в таблиці A.4.-3.
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Таблиця А.4.-3. Характеристики печей установки АВТ після реконструкції
Піч
П-102

П-101/1,2:
секція
П-101/1
П-101/1,2:
секція
П-101/2

Тип
Радіантно-конвективна,
двухпоточна,
вузькокамерна,
вертикальна піч з горизонтальним розташуванням труб і
вбудованими повітропідігрівом та пароперегрівом
Радіантно-конвективна,
двухпоточна,
вузькокамерна,
коробчата піч з горизонтальним розташуванням труб і
вбудованими повітропідігрівом та пароперегрівом
Радіантно-конвективна,
двухпоточна,
вузькокамерна,
вертикальна піч з горизонтальним розташуванням труб і
вбудованими повітропідігрівом та пароперегрівом

Фактичний ККД
79,1%

79,4%

78,2%

Окрім заміни печей в межах проекту було здійснено такі енергозберігаючі заходи на установці
АВТ:
1. Заходи модернізації атмосферної частини установки АВТ (блок атмосферної перегонки);
Основні заходи модернізації блоку атмосферної перегонки полягають в переході до однопоточної
двох-колонної схеми потоку палива та розподілу продуктів. Одночасно була змінена схема
циркуляційних зрошень основної атмосферної колони К-2 з метою збільшення рекуперації тепла в
блоці теплообміну. На даний момент установка АВТ функціонує за трьох потоковою схемою.
Існуючі колони К-1 і К-2 були замінені на колони К-1 і К-2 і обладнані ректифікаційними
тарілками компанії "KOCH GLITSCH SCHWEIZ GmbH".
Внутрішнє влаштування колон К-1 та К-2 було замінено. В колоні попереднього відбензинювання
К-1 було встановлено 14 нових клапанних тарілок з оптимізованим активним перетином. Крім
того, 29 нових тарілок було встановлено в колону К-2 з метою підвищення ефективності
установки за рахунок відбору двох бічних фракцій нафти (гасової і дизельної фракцій).
2. Заходи модернізації вакуумної частини установки АВТ (вакуумний блок);
Схема основної вакуумної колони К-3 була змінена на схему з чотирма секціями, що дозволило
покращити рекуперацію тепла в блоці підігріву нафти. Крім того, з метою максимального
використання внутрішнього влаштування колони була демонтована секція № 1 і було змонтовано
дві нові секції з оптимізованим перетином.
У випарній секції колони була проведена установка чотирьох нових тарілок з метою поліпшення
відбору газойлевої фракції з гудрону.
3. Блок те6плообміну;
Одним із найбільш важливих заходів модернізації установки АВТ є встановлення нового
теплообмінника виробництва компанії Alfa Laval. Додатково була удосконалена схема обв’язки
теплообмінників, що разом із встановленням теплообмінника Alfa Laval дозволило досягнути
високої температура нафти у колоні К-2 (до 239°С). На вході в блок ЕЛОУ було встановлено
теплообмінник ТПГ-800.
Таким чином схема теплообміну була модернізована з метою більш ефективного використання
тепла мазуту колони К-2 та гудрону колони К-3.
4. Блок стабілізації бензину;
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В межах проекту було реалізовано будівництво блоку стабілізації прямогонних бензинових
фракцій з номінальною продуктивністю 520 тис. тонн в рік. Блок стабілізації бензинів
укомплектовано
колоною
стабілізації,
рібойлером,
теплообмінниками,
насосами,
газосепараторами, колоною моноетаноламінового очищення, трубами та іншим обладнанням.
5. Заходи модернізації на пічному обладнанні;
Нові печі було відрегульовано до нових режимів роботи, спричинених модернізацією установки
АВТ, що включало:
- заміну дуттьового вентилятора ВДН9у на вентилятор більшої потужності;
- заміну шести горілок ГП-1,7Д на шість горілок більшої потужності;
- заміну перехідника і збільшення діаметра та висоти димової труби.
6. Модернізація допоміжних блоків.
Окрім вищеописаних заходів було впроваджено наступні покращення:
- модернізація блоку амінової очистки;
- заміна занурювальних холодильників на повітряні ;
- заміна зношеного та застарілого насосного обладнання
- встановлення рефлюксних місткостей на блоках попереднього
атмосферної частин.

випаровування і

Внаслідок реалізації проекту питоме споживання палива для первинної переробки нафти
знизилося із 0,872 ГДж/т (середнє значення для 2000-2003 рр.) до 0,573 ГДж/т (середнє значення за
три роки роботи після реконструкції – 2008-2010 рр.).
Графік впровадження та вартість проекту
Датою початку інвестиційної фази проекту є 17.04.2003 р., коли було підписано договір на
поставку печі П-102. Договір на поставку печі П-101/1,2 було підписано 23.09.2003 р.
Датою початку експлуатаційної фази проекту є 25.02.2004 р., коли було введено в експлуатацію
піч П-102. Датою початку експлуатації печі П-101/1,2 є 18.03.2005 р.
Датою завершення інвестиційної фази проекту є 20.12.2007 р., коли завершено роботи по
реконструкції установки АВТ та введено її в експлуатацію.
Запланована дата завершення експлуатаційної фази проекту - 20.12.2027 р.
У кінці 2007 р. установка АВТ та її печі функціонували. Таким чином, початком кредитного
періоду є 1 січня 2008 р.
Загальна вартість проекту складає 130,223 млн. (без ПДВ). Детальніше також дивіться в частині
В.2. Проект фінансувався кредитними ресурсами.
Проект використовує сучасні технології, що призведуть до суттєво кращої продуктивності, ніж
будь-які загальнопоширені технології, що використовуються у приймаючій країні. Технології, що
були використані при реконструкції установки АВТ навряд чи будуть замінені іншими або більш
ефективними технологіями протягом періоду проекту. Усі технологічні параметри обладнання по
даному проекту відповідають нормативним вимогам із охорони навколишнього середовища.
Через використання сучасних технологій проект вимагає початкових навчань персоналу. Зокрема,
були проведені навчання щодо технічного обслуговування установки АВТ та її печей для усіх
відповідальних працівників по експлуатації установки АВТ.

Форма не має зазнавати змін. Вона має заповнюватися без змін/додавання заголовків чи логотипів, формату чи шрифту.

ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРІБНОМАСШТАБНОГО
ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ - Версія 01.1
Комітет нагляду за спільним впровадженням

сторінка 11

A.4.4. Коротке пояснення механізму скорочення антропогенних викидів парникових
газів завдяки дрібномасштабному проекту СВ у розрізі джерел, включаючи обґрунтування
відсутності скорочень викидів у разі відсутності пропонованого дрібномасштабного проекту,
беручи до уваги національне та/або галузеве регулювання та обставини:
Антропогенні викиди парникових газів будуть скорочені завдяки скороченню споживанню
органічного палива (газу нафтопереробки та мазуту) на установці АВТ Одеського НПЗ. Загальний
обсяг скорочень викидів парникових газів протягом першого кредитного періоду 2008-2012 років
становить 114 672 тонн CO2 еквіваленту.
Зважаючи на поширену практику та фінансові бар’єри, детально описані в розділі B, зроблено
висновок, що скорочення викидів не мали б місця в разі відсутності пропонованого проекту.
В межі проекту біли включені та розглянуті в ПТД лише викиди CO2, пов’язані із спалювання
викопного палива. Викиди CH4 та NOx були визначені як незначні та не були взяті до розгляду.
Детальний опис меж проекту представлений в розділі B.
A.4.4.1. Очікувана кількість скорочень викидів протягом кредитного періоду:
Загальні скорочення викидів парникових газів у визначених межах проекту протягом першого
кредитного періоду 2008-2012 років становлять 114 672 тонн CO2 еквіваленту. Загальні
скорочення викидів парникових газів у визначених межах проекту протягом очікуваного другого
кредитного періоду 2013-2020 років становлять 305 792 тонн CO2 еквіваленту. Розширення
кредитного періоду після 2012 року відбудеться за умови належного погодження Приймаючою
країною. Загальні скорочення викидів внаслідок реалізації проекту протягом 2008-2020 років
становлять 420 464 тонн CO2 еквіваленту. Результати оцінки загальних та щорічних скорочень
викидів для кредитного періоду 2008-2020 років представлені в таблиці нижче.
Тривалість кредитного періоду
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
Разом за 2008-2012 роки
(тонни СО2 еквіваленту)
Середньорічна кількість розрахованих скорочень викидів
за перший період дії зобов’язань
(тонн СО2 еквіваленту)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Разом за 2013-2020 роки (тонн СО2 еквіваленту)
Загальні оцінені скорочення викидів протягом кредитного
періоду (тонн СО2 еквіваленту)
Середньорічна кількість розрахованих скорочень викидів
протягом кредитного періоду (тонн СО2 еквіваленту)

Роки
13
Оцінка річних скорочень викидів у
тоннах CO2 еквіваленту
41 666
43 513
29 493
–
–
114 672
22 934

38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
305 792
420 464
32 343
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A.4.5. Підтвердження того, що пропонований дрібномасштабний проект не є
окремим компонентом більшого проекту :
Пропонований проект не є окремою частиною більшого проекту. ПАТ «ЛУКОЙЛ – ОДЕСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» не є учасником проекту в рамках жодного іншого проекту
спільного впровадження чи дрібномасштабного проекту спільного впровадження із публічно
доступною детермінацією відповідно до параграфу 34 Керівництва СВ.
Запропонований проект не відповідає вимогам, що визначають згруповані проекти, відповідно до
параграфу 15 "Положення про дрібномасштабні проекти спільного впровадження», версія 3 4.
Таким чином, учасники проекту не залучені у проекти СВ, котрі застосовують ті ж технології /
заходи, відноситься до тієї ж категорії проектів, детермінація яких була зроблена
загальнодоступною протягом попередніх 2 років і межі проекту яких знаходяться на відстані 1 км
від меж запропонованого проекту.
A.5.

Затвердження проекту Сторонами, що залучені до проекту:

Обґрунтувальні матеріали щодо можливого проекту спільного впровадження було подано на
розгляд Державного агентства екологічних інвестицій України. Лист-підтримки проекту
№3410/23/7, який підтверджує підтримку подальшого розвитку запропонованого проекту
спільного впровадження, було отримано 13.11.2012.
Відповідно до «Вимог до підготовки Проектів Спільного Впровадження», схвалених
Національним агентством екологічних інвестицій України (Наказ №33, від 25 червня 2008 року),
для отримання листа-схвалення проекту СВ особа-ініціатор повинна представити НАЕІ звіт з
детермінації по запропонованому проекту разом з проектно-технічною документацією і копією
листа-підтримки.
Остаточна версія ПТД разом із звітом з детермінації буде надана Державному агентству
екологічних інвестицій України для отримання листа-схвалення, очікування якого, зазвичай,
триває до 30 днів після подання документів.
Лист-схвалення від Швейцарії виданий Національним уповноваженим органом Швейцарії
(Федеральна установа щодо захисту навколишнього середовища - FOEN) 23.11.2012.
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Базовий сценарій

Опис та обґрунтування базового сценарію:

Базовий сценарій був визначений відповідно до додатку B Керівництва СВ та відповідно до
Керівництва щодо критеріїв визначення базового сценарію та моніторингу НКСВ.
Керівництво щодо критеріїв визначення базового сценарію та моніторингу, затверджене НКСВ,
визначає: «Базовий сценарій проекту СВ – це сценарій, який вірогідно представляє антропогенні
викиди за джерелами чи антропогенні поглинання за поглиначами парникових газів, які б мали
місце в разі відсутності пропонованого проекту.»
Беручи до уваги зазначені вище керівництва, учасники проекту визначили базовий сценарій,
використовуючи специфічний для СВ підхід шляхом визначення переліку можливих альтернатив
на основі консервативних припущень та визначення найбільш вірогідної серед них.
Було проаналізовано та використано деякі елементи з Індикативної спрощеної методології для
визначення базової лінії та моніторингу для дрібномасштабних проектів МЧР «АМС- II.D. Заходи
з енергоефективності та заміни палива на промислових підприємствах – Версія 12» 5. А саме, було
частково застосовано підхід до визначення меж проекту (фізичне, географічне розташування
промислових виробничих потужностей, процесів чи обладнання, на які впливає проектна
діяльність), розрахунку викидів (розрахунки на основі обсягів спалення палива), підхід до
визначення базової лінії на основі базового споживання енергії (середній історичний рівень
споживання енергії) обладнанням та технологічними процесами в межах проектної діяльності.
Аналіз альтернатив проектної діяльності
Вірогідні альтернативи для проекту спільного впровадження оцінювалися на основі аналізу
існуючих практик, національної та галузевої політики та специфічних обставин проекту.
Для проекту були розглянуті такі два альтернативні сценарії, що відповідають законодавчим та
регуляторним актам:
- продовження раніше існуючої практики без впровадження заходів модернізації на установці
АВТ та заміни її печей (Альтернатива 1);
- запровадження заходів модернізації на установці АВТ та заміна її печей без реєстрації в
якості проекту спільного впровадження (Альтернатива 2).
Альтернатива 1
Альтернатива 1, яка передбачає продовження раніше існуючої практики без впровадження заходів
модернізації на установці АВТ та заміни її печей, відповідає національній та галузевій політиці і
обставинам, таким як ініціативи із реформування галузі, наявність місцевого палива, а тому
прийнята за вірогідний та реалістичний сценарій.
Продовження експлуатації застарілого устаткування є звичайною практикою для українських
нафтопереробних заводів, як це описано в аналізі поширеної практики (див. розділ B2).
Незадовільний стан обладнання, яке експлуатується на установці АВТ, зумовив низькі значення
показників ефективності та продуктивності. Невідповідна технологічна схема первинної
5
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переробки нафти передбачала функціонування двох незалежних технологічних потоків, що
спричинило існування подвійного набору обладнання (насосів, теплообмінників, устаткування,
обладнання колон і т.д.). Тим не менше зазначені недоліки установки АВТ не заважали роботі
установки, про що свідчать дані переробки нафти протягом декількох років до модернізації (6,3
млн. переробленої найти протягом 2000-2004 рр.).
Слід також зазначити, що первинна переробка нафти не впливає на розширення асортименту
кінцевих продуктів НПЗ. І, таким чином модернізація установки АВТ за відсутності діяльності за
проектом не могла би бути зумовлена змінами у законодавстві щодо стандартів на нафтопродукти.
Таким чином, за відсутності заходів, передбачених запропонованим проектом, установка АВТ
працювала би без будь-яких істотних заходів реконструкції за винятком поточного технічного
обслуговування. Отже продовження раніше існуючої практики є найбільш імовірним сценарієм
базової лінії.
Альтернатива 2
Альтернатива 2 передбачає запровадження заходів модернізації на установці АВТ та заміну її
печей без реєстрації в якості проекту спільного впровадження. Дана альтернатива передбачає
реалізацію всіх заходів проектного сценарію, однак без реєстрації в якості проекту спільного
впровадження, а отже й без додаткових надходжень від продажу ОСВ. Ця альтернатива є
вірогідним, але не найбільш фінансово привабливим сценарієм для власника проекту, як це
показано в розділі B.2, а отже не може розглядатися як базовий сценарій.
Отже, Альтернатива 1 – продовження раніше існуючої практики без впровадження заходів
модернізації на установці АВТ та заміни її печей – є найбільш вірогідним та реалістичним
сценарієм без реалізації проекту спільного впровадження і тому визначена базовим сценарієм.
Скорочення викидів будуть визначені на основі даних моніторингу щодо фактичних обсягів
споживання органічного палива (газ нафтопереробки, мазут), їх калорійності та обсягів
нафтопереробки, а тому не можуть бути отримані через зменшення рівнів виробництва за межами
проектної діяльності чи внаслідок форс-мажору.
Основні припущення методики визначення базового сценарію в контексті проектної діяльності
можуть бути підсумовані таким чином:
-

-

-

-

-

обсяги переробки нафти прийняті на основі історичних та прогнозних даних підприємства;
обсяги переробки нафти консервативно прийняті рівними в базовому та проектному
сценаріях;
питома витрата палива на первинну переробку нафти визначається на основі історичних
даних обсягів споживання органічного палива (газ нафтопереробки, мазут) і переробки
нафти;
частки видів палива (газ нафтопереробки, мазут) в загальному обсязі споживання палива в
печах установки АВТ консервативно прийняті рівними в базовому та проектному
сценаріях;
коефіцієнти викидів для спалювання органічного палива (газ нафтопереробки, мазут), а
також коефіцієнти окислення для різних видів палива, визначені на основі значень,
наданих у Національному кадастрі антропогенних викидів із джерел і абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні в 1990-2010рр.;
нижча теплотворна здатність органічного палива (газ нафтопереробки, мазут) визначена на
основі історичних і прогнозних даних підприємства і Національного кадастру
антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в
1990-2010рр.
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Детальна інформація про параметри, використані для визначення викидів парникових газів в
базовому сценарії в межах проекту, а також ключові фактори та джерела даних чітко описані в
таблицях нижче.
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
значення
показника

Py
тонна
Переробка нафти на установці АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.
Звіт споживання умовного та натурального палива
Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку. Методи та процедури вимірювань детально
описані у розділі D.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання. Див D для деталей.

Коментар
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис

SFCBSL
ГДж/тонну
Базовий питомий показник споживання палива для переробки
нафти на установці АВТ
Період
Параметр не підлягає моніторингу протягом кредитного
детермінації/моніторингу
періоду, а оцінений попередньо на основі історичних даних.
Джерело даних
Використано середнє значення для чотирьох останніх років
роботи Установки АВТ до проведення заходів модернізації
(2000-2003 рр.) на основі історичних даних підприємства.
Використане
значення 0,872
показника
(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Консервативне припущення. У відповідності до методології
для
дрібномасштабних
проектів
«II.D.
Заходи
з
енергоефективності та заміни палива на промислових
підприємствах» (Версія 12).
З метою збереження консервативності для розрахунку базового
питомого показника споживання палива для переробки нафти
було використано дані протягом останніх 4 років до
модернізації, у той час як методологія дрібномасштабних
проектів II.D. Заходи з енергоефективності та заміни палива на
промислових
підприємствах
(версія
12)
рекомендує
використовувати дані за тільки 3 роки.

Коментар

Форма не має зазнавати змін. Вона має заповнюватися без змін/додавання заголовків чи логотипів, формату чи шрифту.

ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРІБНОМАСШТАБНОГО
ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ - Версія 01.1
Комітет нагляду за спільним впровадженням

Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника
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Sh RG,y
%
Частка газу нафтопереробки в загальному споживанні палива
печами установки АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Розраховано на основі даних споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до Звіту споживання
умовного та натурального палива
значення Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку. Методи та процедури вимірювань детально
описані у розділі D.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання. Див D для деталей.

Коментар
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

Sh RFO,y
%
Частка мазуту в загальному споживанні палива печами
установки АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Розраховано на основі даних споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до Звіту споживання
умовного та натурального палива
значення Див. розділ E.

Використане
показника
(для попереднього
розрахунку / визначення)
Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку. Методи та процедури вимірювань детально
описані у розділі D.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання. Див D для деталей.

Коментар
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
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EFCO2, RG, y
тонн CO2/ГДж
Коефіцієнт викидів CO2 для спалювання газу нафтопереробки у
році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків був використаний показник вмісту
вуглецю для етилену, пропілену, бутилену, бутадієну та інших
показника
(для попереднього
нафтових газів або вуглеводневих газів, за винятком
розрахунку / визначення)
природного газу, для нафтопереробної промисловості за
даними Національного кадастру антропогенних викидів із
джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
Показник вмісту вуглецю (кг С на ГДж) було переведено у
коефіцієнт викидів парникових газів (тонн СО2е на ГДж) на
основі співвідношення молярних мас двоокису вуглецю та
вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8. Робочої книги,
Модулю «Енергія», Переглянуті керівні принципи МГЕЗК для
національних кадастрів парникових газів 1996) множенням на
44/12 та діленням на 1000.
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

EFCO2, RFO, у
тонн CO2/ГДж
Коефіцієнт викидів CO2 для спалювання мазуту у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків був використаний показник вмісту
показника
вуглецю при спалюванні мазутів топкових важких для
(для попереднього
нафтопереробної промисловості за даними Національного
розрахунку / визначення)
кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні 1990-2010. Див. розділ
E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
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Коментар

Показник вмісту вуглецю для важких мазутів (кг С на ГДж)
було переведено у коефіцієнт викидів парникових газів (тонн
СО2 на ГДж) на основі співвідношення молярних мас двоокису
вуглецю та вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8. Робочої
книги, Модулю «Енергія», Переглянуті керівні принципи
МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів 1996)
множенням на 44/12 та діленням на 1000.

Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис

OXIDRG,y
%
Коефіцієнт окислення вуглецю для спалювання газу
нафтопереробки у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків були використані показники
показника
відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів
(для попереднього
із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
розрахунку / визначення)
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

OXIDRFO,y
%
Коефіцієнт окислення вуглецю для спалювання мазуту у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків були використані показники
показника
відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів
(для попереднього
із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
розрахунку / визначення)
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
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B.2.
Опис скорочення викидів антропогенних парникових газів джерелами, окрім тих, що
виникли б за відсутності дрібномасштабного проекту СВ:
Відповідно до статті 6 Кіотського протоколу проект спільного впровадження має забезпечити
скорочення викидів за джерелами або збільшення чистих поглинань за поглиначами, які є
додатковими до будь-яких інших, які б мали місце без реалізації проекту. Це передбачає, що
проектний сценарій не є частиною визначеного базового сценарію, а проект приведе до скорочення
антропогенних викидів за джерелами парникових газів.
Для демонстрації того, що антропогенні викиди парникових газів будуть скорочені нижче рівня,
який мав би місце без реалізації проектної діяльності, був використаний специфічний підхід для
СВ. Для демонстрації додатковості проекту був використаний фінансовий аналіз та аналіз
поширеної практики.
Реалістичні та вірогідні альтернативи, доступні для учасників проекту (див. Розділ B.1), які
забезпечують результати, схожі до результатів пропонованого проекту спільного впровадження
включають такі:
- продовження раніше існуючої практики без впровадження заходів модернізації на установці
АВТ та заміни її печей (Альтернатива 1);
- запровадження заходів модернізації на установці АВТ та заміна її печей без реєстрації в
якості проекту спільного впровадження (Альтернатива 2).
Всі альтернативи відповідають національним законодавчим та регуляторним актам.
Фінансовий аналіз
Фінансовий аналіз був використаний для демонстрації того, що пропонована проектна діяльність
не є найбільш фінансово привабливою. Для проведення аналізу був використано порівняльний
аналіз на основі показника внутрішньої ставки доходу (ВСД). В якості бази порівняння була
використана середня кредитна ставка за позики в національній валюті станом на січень 2003 р.
У фінансовому аналізі були використані дані щодо графіку фінансування, які представлені нижче.
Інвестиції були профінансовані кредитними коштами.
Таблиця B 2-1. Інвестиційні витрати проекту (без ПДВ), в грн.
2008
Всього
2003
2004
2005
2006
2007
Рік
Загальні
інвестиції, 5 886 363 18 873 230 17 635 577 21 773 123 65 706 316 348 649 130 223 257
грн.
Фінансовий аналіз здійснювався на основі даних, доступних для власника проекту на час
прийняття рішення про реалізацію проекту та враховуючи консервативні припущення щодо темпів
зростання цін.
Надані розрахунки являють собою доходи і витрати, пов'язані з реалізацією проекту (додаткова
економія палива), і не включають будь-яку діяльність підприємства, за винятком первинної
переробки нафти на установці АВТ.
Інформація про ціну палива для підприємства на час прийняття рішення про реалізацію проекту, а
також інформація про інші ключові дані, що були використані у фінансовому аналізі,
представлена в таблиці B 2-2 нижче. Всі ціни вказані без ПДВ.
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Таблиця B 2-2. Припущення, використані у фінансовому аналізі.
Ціна мазуту, грн / тонну
614,18 Ціна для підприємства станом на 2003 рік. Дані надані
підприємством
База порівняння ВНД, %
Ціна ОСВ, грн.
Прийняте значення інфляції,
%
Тривалість експлуатації
обладнання, років

21,4 Середня кредитна ставка за позики в національній валюті
станом на січень 2003 р (включаючи овердрафт)
100 Ринкові дані
9.4% Середній рівень інфляції протягом чотирьох років до
реалізації проекту (2000-2003) відповідно до даних
Державного комітету статистики України
20 Визначено відповідно
обладнання

до

технічних

характеристик

Результати фінансового аналізу представлені нижче.
Таблиця B 2-3. Результати фінансового аналізу
Сценарій
База порівняння
Проектний сценарій
Проектний сценарій із продажем ОСВ

ВНД, %
21,4
11,7
13,2

Результати фінансового аналізу показують, що проектний сценарій не є найбільш фінансово
привабливим для власника проекту.
Для аналізу стійкості висновку про економічну привабливість проектного сценарію був використаний
аналіз на чутливість. В рамках аналізу на чутливість були розглянуті коливання таких основних
параметрів: ціна мазуту, інвестицій та ціна ОСВ. Результати аналізу на чутливість представлені нижче.
Таблиця B 2-4. Результати аналізу на чутливість
Зміна ціни вугілля
-10%
-5%
База порівняння
Проектний сценарій
11,0
11,3
Проектний сценарій із
продажем ОСВ
12,5
12,8
Зміна ціни природного газу
-10%
-5%
Проектний сценарій
12,5
12,1
Проектний сценарій із
продажем ОСВ
14,2
13,7
-10%
-5%
Зміна ціни електроенергії
Проектний сценарій
11,7
11,7
Проектний сценарій із
продажем ОСВ
13,1
13,1

Без змін
21,4
11,7

5%

10%

12,1

12,4

13,2
Без змін
11,7

13,6
5%
11,4

13,9
10%
11,0

13,2
Без змін

12,8
5%

12,4
10%

11,7

11,7

11,7

13,2

13,3

13,4

В цілому, аналіз чутливості підтверджує висновок фінансового аналізу. Коливання ВНД (в
залежності від змін інвестицій, цін палива і ОСВ) вказують на нечутливість привабливості проекту
порівняно із базою. Таким чином, показано, що проектний сценарій не є найбільш фінансово
привабливим для власника проекту.
Окрім фінансового бар’єру перед проектом стояв ряд технічних бар’єрів та операційних ризиків.
Як було зазначено вище, в Україні функціонують лише 6 нафтопереробних заводів. Їх обладнання
та технологічні схеми є порівняно унікальними, і досвід модернізації навряд чи може бути
застосований на будь-якому іншому заводі. Окрім того, модернізація установки АВТ, здійснена на
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Одеському НПЗ, є єдиним подібним випадком в українській нафтопереробній промисловості.
Таким чином, підприємство стикається з технологічними бар'єрами і технологічними ризиками
правильної експлуатації устаткування (зниження ефективності з плином часу, потреба у
додаткових технологічних удосконаленнях і т.д.). Запропонований проект покращує енергетичну
ефективність процесів нафтопереробки, і віддача від інвестицій залежить від обсягу переробки
нафти. Таким чином, зниження обсягів переробки нафти призведе до менш привабливих
економічних показників, а використання гнучких механізмів Кіотського протоколу дозволяє
мінімізувати цей бар'єр.
Серед інших бар'єрів, що перешкоджають реалізації проекту є нестабільність цін на нафту.
Одеський НПЗ працює за давальницькою схемою і сировина - нафта - поставляється з Росії.
Українська галузь нафтопереробки в значній мірі залежить від імпорту сирої російської нафти,
який охоплює близько трьох четвертих українського попиту6. Такі фактори, як підвищення
акцизів, транспортних витрат, введення квот та інші зміни на ринку істотно впливають на
рентабельність і доцільність впровадження програм розвитку.
Ще одним важливим бар’єром для реалізації проекту є ринкові умови, що включають наступне:
- коливання цін на нафту, спричинені умовами світового ринку, коливанням курсу
долара, змінами в експортному миті Росії та політичною ситуацією;
- зміни мит і інших зборів при імпорті нафти;
- доступність сирої нафти для переробки, пов'язана з аспектами транспортування;
- змінами законодавства, що стосується стандартизації нафтопродуктів і т.д.
Аналіз поширеної практики
Скорочення викидів парникових газів в результаті модернізації виробничих потужностей
Одеського НПЗ, що були здійснені в рамках проекту, вимагають значних капіталовкладень і не
можуть бути реалізовані без додаткових стимулів, таких як, зокрема, доходи від продажу одиниць
скорочення викидів.
Аналіз поширеної практики показує, що продовження експлуатації морально та фізично
застарілого обладнання є звичайною практикою для нафтопереробної промисловості.
В Україні є шість нафтопереробних заводів. Всі заводи були побудовані десятки років тому, і як
правило, працюють із застарілим обладнанням з невеликою глибиною нафтопереробки і низькою
якістю продукції у порівнянні з європейськими стандартами. Однією з найважливіших причин
кризи в нафтопереробній галузі є відсутність сучасних потужностей переробки нафти, здатних
виробляти продукцію підвищених стандартів7.
Згідно з дослідженням Українського центру економічних і політичних досліджень Олександра
Разумкова8 такі заходи проводилися на українських НПЗ:
- Дрогобицький НПЗ був зупинений в 2005 році на реконструкцію установок первинної
нафтопереробки. Заходи модернізації були призупинені в 2008 році у зв'язку з нестачею
фінансових ресурсів.
- Затверджені плани модернізації Кременчуцького НПЗ включають заходи, спрямовані на
адаптацію якості бензину та дизельного палива до європейських стандартів (зниження
вмісту сірки у світлих нафтопродуктах і збільшення виробництва високооктанових
6

В’ячеслав Герасимович. Огляд українського сектор нафтопереробки. Центр соцільних та економічних
досліджень. http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/e9c7feea5be204cd8cc69fc00904b15f.pdf
7
Те ж, що вище
8
Нафтопереробна промисловість України: стан, проблеми і шляхи розвитку. Аналітичний звіт. – Журнал
національна безпека та оборона – №3 (75). – 2006. – С. 3-35.
http://www.razumkov.org.ua/files/category_journal/NSD75_ukr.pdf
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бензинів). Повномасштабна реконструкція заводу була відкладена через брак фінансових
ресурсів.
Лисичанський НПЗ здійснив в 2005 році модернізацію блоку ізомеризації бензинів і
часткове оновлення системи управління установки АВТ. План модернізації не передбачає
будь-яких заходів на установці АВТ і спрямований на випуск дизельного палива за
стандартом Євро-4.
Надвірнянський НПЗ (відповідно до висновку розпорядника державної частки
підприємства – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) потребує,
серед іншого, модернізації системи первинної переробки нафти. Однак, оскільки
модернізація основного технологічного обладнання потребує значних фінансових ресурсів,
запланована реконструкція все ще знаходиться на стадії робіт підготовчих робіт тривалий
період часу;
Херсонський НПЗ був виведений з експлуатації у 2005 році з метою модернізації
технологічної установки АВТ-2 і з тих пір не працює. Деякі заходи модернізації були
здійснені у 2001-2003 роках з метою розширення асортименту продуктів нафтопереробки.
На даний момент завод не функціонує, оскільки його продукція не відповідає
затвердженим стандартам.

Підсумовуючи, продовження функціонування застарілого обладнання на українських НПЗ
зумовлене наступними причинами:

-

модернізація основного технологічного устаткування НПЗ вимагає значних
фінансових ресурсів, які часто є недоступними;
заходи модернізації на нафтопереробних заводах в основному передбачають
діяльність, що дозволяє випуск нового виду палива або поліпшення якості існуючої
продукції з метою відповідності діючим стандартам. У випадку невідповідності
стандартам заводи часто змушені зупинити роботу через відсутність ресурсів для
реконструкції.

Енергетична стратегія України передбачає розвиток нафтопереробної промисловості за рахунок
збільшення глибини переробки нафти шляхом будівництва нових блоків переробки (каталітичного
крекінгу, гідрокрекінгу і вісбрекінгу і т.д.). Модернізація існуючих потужностей первинної
переробки нафти не розглядаються в Енергетичній стратегії України9.
Загалом для української промисловості поширеною практикою є продовження використання
застарілого обладнання через брак фінансових ресурсів, високу вартість залучення кредитних
ресурсів та високі інвестиційні ризики. Більшість проектів з модернізації реалізуються з
використанням додаткових економічних стимулів, на зразок дешевих фінансових ресурсів
міжнародних організацій чи з використанням гнучких механізмів Кіотського протоколу та
залученням додаткових інвестицій через продаж одиниць скорочень викидів. Зокрема, завдяки
вуглецевому фінансуванню в Україні на даний момент реалізується цілий ряд проектів спільного
впровадження (базовий сценарій таких проектів передбачає продовження раніше існуючої
практики використання застарілого обладнання) в різних галузях промисловості (реконструкція
теплових електростанцій, підвищення енергоефективності в цукровій промисловості, підвищення
енергоефективності в металургійній промисловості і ін.).
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що продовження експлуатації низько ефективного та
енергоємного обладнання є поширеною практикою для України.

9

Енергетична стратегія України до 2030 р.
http://eneco.com.ua/data/Ukrainian%20Energy%20Strategy%20up%20to%202030.pdf
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Отже, на основі фінансового аналізу та аналізу поширеної практики можна зробити висновок, що
проект є додатковим, а скорочення викидів парникових газів не мали б місце в разі відсутності
діяльності за проектом спільного впровадження.
Таким чином, найбільш вірогідним та реалістичним сценарієм без реалізації пропонованого
проекту спільного впровадження (базовим сценарієм) є продовження раніше існуючої практики
без впровадження заходів модернізації на установці АВТ та заміни її печей. Кількість переробки
нафти на установці АВТ, як і частки палива, були прийняті рівними в проектному та базовому
сценаріях. Викиди парникових газів внаслідок діяльності установки АВТ у базовому сценарії в
період модернізації не розглядаються при розрахунку ОСВ, оскільки вони не включені в період
кредитування. Проектний сценарій проекту передбачає здійснення заходів модернізації на
установці АВТ та заміну її печей (П-2 і П-1).
B.3.
Опис механізму застосування до проекту визначених меж дрібномасштабного
проекту:
Межі проекту включають обладнання та технологічні процеси установки АВТ, включаючи
споживання палива (газу нафтопереробки, мазуту) для первинної переробки нафти.
Межі проекту включають усі значні викиди парникових газів, які знаходяться під контролем
учасників проекту і пов'язані з діяльністю за проектом, а саме спалення викопного палива для
первинної переробки нафти на установці АВТ.
Межі проекту включають установку АВТ Одеського НПЗ та її печі (П-101/1,2 а П-102), де
відбувається первинна переробка нафти.
Лише викиди CO2, пов’язані із спалюванням викопного палива, були включені в межі проекту та
розглянуті в ПТД. Викиди CH4 та NOx були прийняті за незначні та виключені з розгляду.

Таблиця B 3-1. Враховані та виключені джерела викидів парникових газів.

Базовий
сценарій

Джерело

Газ

Врах./
Викл.

Викиди від спалювання викопного
палива (газу нафтопереробки,
мазуту) для первинної переробки
нафти на установці АВТ

CO2

Врах.

CH4

Викл.

N2O

Викл.

CO2

Врах.

CH4

Викл.

N2O

Викл.

Викиди від спалювання викопного
Проектний палива (газу нафтопереробки,
мазуту) для первинної переробки
сценарій
нафти на установці АВТ

Обґрунтування/Пояснення
Основне
джерело
викидів
Знехтуване. Консервативне
припущення
Знехтуване. Консервативне
припущення
Основне
джерело
викидів
Знехтуване. Консервативне
припущення
Знехтуване. Консервативне
припущення
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Викиди парникових газів

Установка АВТ та печі установки
АВТ, де спалюється викопне паливо
(газ нафтопереробки, мазут) для
переробки нафти

Рис. B-3.1 Схема меж проекту в рамках базового та проектного сценаріїв.
B.4.
Додаткова інформація щодо базового сценарію, включаючи дату підготовки базового
сценарію та імена відповідальних за підготовку осіб/організацій:
Дата: 17/07/2012
Відомості про організацію, що розробляла проектно-технічну документацію та відповідальна за
підготовку інформації щодо базового сценарію, представлені нижче.
ТОВ «КТ-Енергія» (зареєстрована в Україні)
вул. Білоруська, 15 B/22, Київ, 04119, Україна
Тел/факс: +(38 044) 493 83 32, info@kt-energy.com.ua
Кирило Томляк, директор
Тел/факс: +(38 044) 493 83 32
ktomlyak@kt-energy.com.ua
ТОВ «КТ-Енергія» не є учасником цього проекту, зазначеним в додатку 1.
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Тривалість дрібномасштабного проекту / кредитний період

Дата початку дрібномасштабного проекту:

Дата початку реалізації проекту – 17 квітня 2003 року.
C.2.

Очікуваний експлуатаційний період дрібномасштабного проекту:

Очікуваний експлуатаційний період проекту становить 20 років (240 місяців).
C.3.

Тривалість кредитного періоду:

Відповідно до визначника термінів для проектів спільного впровадження («Словник термінів
спільного впровадження», Версія 3), затвердженого на 22 зустрічі Наглядового Комітету
Спільного Впровадження, кредитним періодом є проміжок часу, протягом якого зменшення
антропогенних викидів джерелами або поглинання викидів, можуть бути підтвердженими
Незалежною Уповноваженою Організацією. Проекти, що мають свій початок після 2000 року і
відповідають вимогам Керівництва до СВ, можуть бути визначені як проекти СВ, але ОСВ можуть
бути видані лише за період після початку 2008 року. Сторони проекту мають обрати дату початку
кредитного періоду, яка відповідатиме або буде після утворення перших скорочень викидів
проекту СВ; крім того, кредитний період не повинен виходити за рамки життєвого циклу проекту.
Початок кредитного періоду для пропонованої проектної діяльності – 1 січня 2008 року.
Кінець першого кредитного періоду – 31 грудня 2012 року.
Отже, тривалість першого періоду зобов’язань становить 5 років (60 місяців).
Дата початку другого кредитного періоду очікується 1 січня 2013 року, а дата завершення другого
кредитного періоду очікується 31 грудня 2020 року. Тривалість другого кредитного періоду
становитиме 8 років або 96 місяців. Другий період дії зобов’язань не перевершує експлуатаційний
термін обладнання і є предметом схвалення Приймаючої Сторони. Тривалість очікуваного другого
періоду дії зобов’язань може бути змінена відповідно до затверджених міжнародних або
національних норм. Оцінка скорочень на перший та другий періоди дії зобов’язань представлена
окремо у розділі Е нижче.
Отже, загальна тривалість кредитного періоду становить 13 років (156 місяців).
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План моніторингу

Опис обраного плану моніторингу:

Для моніторингу викидів парникових газів у відповідності із параграфом 9 (а) «Керівництва щодо
критеріїв визначення базового сценарію та моніторингу» був обраний специфічний підхід для
проектів СВ. Детальний теоретичний опис, припущення, формули, джерела даних та ключові
фактори, використані в плані моніторингу, представлені нижче.
План моніторингу забезпечує збір і зберігання всіх необхідних даних для вимірювання
антропогенних викидів і розрахунку скорочень викидів парникових газів, що виникають в рамках
проекту протягом кредитного періоду. Окрім цього, план моніторингу забезпечує процедури
перевірки і контролю якості і періодичних розрахунків скорочень антропогенних викидів від
джерел запропонованого проекту СВ.
План моніторингу розроблено відповідно до регуляторних актів Приймаючої Сторони, а саме
Постанови Кабінету Міністрів України №206 від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку розгляду,
схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або
збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату» і «Вимог до підготовки проектів спільного впровадження», затверджених
Національним Агентством Екологічних Інвестицій України (Наказ №33 від 25 червня 2008 року).
План моніторингу слугуватиме для визначення проектних викидів, викидів базового сценарію, а
також для розрахунку скорочень викидів, ґрунтуючись на даних, зібраних шляхом прямого
вимірювання параметрів за допомогою технічних засобів та розрахунків.
Власник проекту розробив та ввів в дію на підприємстві систему моніторингу параметрів, що
використані для розрахунку скорочень викидів парникових газів, яка визначає процедури збору та
зберігання необхідних даних та відповідальних осіб та інтегрована у відповідний впроваджений
стандарт підприємства 10,11.
На основі даних з поточних звітів (виробничо-технічний звіт про переробку сировини) і системи
автоматичного управління обліковою групою установки АВТ будуть збиратися і формуватися у
щомісячних звітах моніторингу дані по переробці нафти і споживанню палива. Дані щодо нижчої
теплоти згорання палива будуть отримані з Центральної заводської лабораторії заводу та
Національного кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових
газів в Україні.
Дані по переробці нафти і споживанню палива збираються кожні три години оператором
установки АВТ і вносяться в журнал (режимний лист). Режимні листи зберігаються протягом
трьох років на заводі.
Виробнича інформація щодо переробки нафти і споживання палива аналізується Відділом
планування витрат та економіки виробництва за такими формами звітності:
1. «Виробничо-технічний звіт з переробки сировини», що включає інформацію про переробку
нафти і споживання палива, підготовлюється фахівцями установки АВТ та виробничодиспетчерським відділом на щоденній та щомісячній основі.
2. «Зведення-звіт балансу газу нафтопереробки» готує головний спеціаліст Відділу головного
енергетика.
3. «Нагромаджувальна відомість руху рідкого палива», що включає дані про спалювання
мазуту, готується головним спеціалістом Відділу головного енергетика.
10
11

Стандарти Підприємства: Управління енергетичними ресурсами. СТП ИСМ-14-2012
Стандарти Підприємства: Техніко-економічне планування. СТП СМК-7.1-28-2012
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Центральна заводська лабораторія двічі на місяць визначає калорійність газу нафтопереробки та
надає дані у вигляді «Довідки по визначенню густоти, теплоти згорання і компонентного складу
газів нафтопереробки» у Відділ головного енергетика та у інші технічні відділи.
Нижча теплота згорання газу нафтопереробки і мазуту визначається на підставі даних
хроматографічної системи і калориметра, у відповідності з процедурами, затвердженими
Державним стандартом "ГОСТ 21261-91 - Продукти переробки нафти. Метод визначення вищої та
розрахунку нижчої теплоти згорання". Вміст вуглецю в газі нафтопереробки розраховується
відповідно до затвердженого Державного стандарту "ГОСТ 10679-76 – Зріджені вуглеводневі гази.
Метод визначення вуглеводневого складу".
На основі даних про споживання палива та його калорійності спеціаліст Відділу Головного
енергетика готує на щомісячній, щоквартальній і щорічній основі «Звіт споживання умовного та
натурального палива», який зберігається у Відділі протягом 10 років.
Вся інформація про споживання палива, переробку нафти і нижчу теплоту згорання палива
фіксується і зберігається в системі електронного обліку установки АВТ, що інтегрована в
заводську систему управління технологічними процесами - автоматичну система управління
(АСУ), що впроваджена на підприємстві з 2003 році. Автоматична система управління служить
також як і система резервного зберігання даних. Інтерактивна система управління технологічними
процесами (ІСУ система) функціонує на заводі з 2007 року. Вона оптимізує виробничі процеси,
включаючи витрату палива на основі даних з архіву АСУ.
На основі зібраних даних будуть готуватися щорічні звіти за результатами моніторингу фактичних
скорочень викидів парникових газів внаслідок реалізації проекту спільного впровадження. Звіти
про моніторинг будуть надаватися незалежній акредитованій організації (НАО) на регулярній
основі для подальшого аналізу. Дані моніторингу будуть зберігатися принаймні 2 роки після
завершення кредитного періоду або останньої передачі ОСВ.
Детальна інформація щодо збору і зберігання всіх необхідних даних для оцінки чи вимірювання
проектних викидів, визначення викидів базового сценарію та витоків представлена нижче.
Формула, використана для розрахунку скорочень викидів
Скорочення викидів для проекту розраховані як різниця між базовими та проектними викидами.
ERy = BEy – PEy (1.0)
Формули, використані для розрахунку проектних викидів
Проектні викиди парникових газів пов’язані із споживання викопного палива для первинної
переробки нафти на установці АВТ.
ܲܧ௬ = (ܥܨ,௬ × ܸܰܥ,௬ × ܨܧைଶ,,௬ × ܱܺܦܫ,௬ )


(2.0)

де,
PEy – проектні викиди парникових газів внаслідок спалювання викопного палива на установці
АВТ у році у, тонн СО2е;
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FCi,y – обсяг викопного палива типу і (газ нафтопереробки12, мазут), що було спалено протягом
року у в печах установки АВТ, тонн, а саме:
FCRG,y – обсяг газу нафтопереробки, що було спалено протягом року у в печах установки
АВТ, тонн.
FCRFO,y – обсяг мазуту, що було спалено протягом року у в печах установки АВТ, тонн.
NCVi,y – нижча теплота згорання палива типу і (газ нафтопереробки13, мазут), що було спалено
протягом року у в печах установки АВТ, ГДж/тонну, а саме:
NCVRG,y – нижча теплота згорання газу нафтопереробки, що було спалено протягом року у в
печах установки АВТ, ГДж/тонну.
NCVRFO,y – нижча теплота згорання мазуту, що було спалено протягом року у в печах
установки АВТ, ГДж/тонну.
EFCO2,i,у – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання палива типу і (газу
нафтопереробки, мазуту), що було спалено протягом року у в печах установки АВТ у році у, тонн
СО2/ГДж. Використовуються такі коефіцієнти викидів:
EFCO2,RG,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання газу нафтопереробки у році
у, тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання мазуту у році у, тонн СО2 /
ГДж.
OXIDi,y коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні палива типу і (газу нафтопереробки,
мазуту) у році у. Використовуються такі коефіцієнти окиснення:
OXIDRG,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні газу нафтопереробки у році у.
OXIDRFO,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазуту у році у.
Формули, використані для розрахунку викидів базового сценарію
Базові викиди парникових газів пов’язані із споживання викопного палива для первинної
переробки нафти на установці АВТ.
ܧܤ௬ = ܵܥܨௌ × ܲ௬ × ൫ܵℎ,௬ × ܨܧСОଶ,,௬ × ܱܺܦܫ,௬ ൯


(3.0)

де,
BEy – базові викиди парникових газів внаслідок спалювання викопного палива на установці АВТ у
році у, тонн СО2е
SFCBSL – базовий питомий показник витрат палива на переробку нафти на установці АВТ,
ГДж/тонну. Параметр бур розрахований попередньо відповідно до формули, представленої нижче,
на основі даних споживання палива та переробки нафти за чотири роки до впровадження заходів
модернізації на установці АВТ.
Py – кількість нафти, переробленої в установці АВТ в році y, тонн. Переробка нафти приймається
рівною у проектному та базовому сценаріях і підлягає моніторингу протягом періоду
кредитування для обчислення одиниць скорочення викидів.
Shi,y – частка палива типу і (газу нафтопереробки, мазуту) в загальному споживанні палива печами
установки АВТ в році у. Частки палива приймаються рівними у проектному та базовому сценаріях
і підлягають моніторингу протягом періоду кредитування для обчислення одиниць скорочення
викидів. Діяльність щодо модернізації установки АВТ не впливає на співвідношення спалювання
різних видів палива.
12

Дані щодо споживання газу нафтопереробки печами установки АВТ Одеського НПЗ фіксуються у тоннах
відповідно до форми «Зведення-звіт балансу газу нафтопереробки» затвердженої стандартами Підприємства
: Управляння енергетичними ресурсами і не суперечить одиницям вимірювань, вказаним в Національному
кадастрі антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 1990-2010.
13
Дані щодо калорійності газу нафтопереробки печами установки АВТ Одеського НПЗ фіксуються у тоннах
відповідно до форми «Довідка по визначенню густоти, теплоти згорання і компонентного складу газів
нафтопереробки» затвердженої стандартами Підприємства : Управляння енергетичними ресурсами і не
суперечить одиницям вимірювань, вказаним в Національному кадастрі антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 1990-2010.
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Sh RG,y – частка газу нафтопереробки в загальному споживанні палива печами установки
АВТ в році у.
Sh RFO,y – частка мазуту в загальному споживанні палива печами установки АВТ в році у.
EFCO2,i,у – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання палива типу і (газу
нафтопереробки, мазуту), що було спалено протягом року у в печах установки АВТ у році у, тонн
СО2/ГДж. Використовуються такі коефіцієнти викидів:
EFCO2,RG,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання газу нафтопереробки у році
у, тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання мазуту у році у, тонн СО2 /
ГДж.
OXIDi,y коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні палива типу і (газу нафтопереробки,
мазуту) у році у. Використовуються такі коефіцієнти окиснення:
OXIDRG,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні газу нафтопереробки у році у.
OXIDRFO,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазуту у році у.
Базовий питомий показник витрат палива на первинну переробку нафти на установці АВТ
визначався на основі фактичних даних щодо спалювання всіх видів палива у печах установки АВТ
протягом 4-х років до початку експлуатаційної фази проекту. Базовий питомий показник витрат
палива на первинну переробку нафти визначався за формулою:
(ܥܨோீ,௬ × ܸܰܥோீ,௬ + ܥܨோிை,௬ × ܸܰܥோிை,௬ )
)/4
(4.0)
ܵܥܨௌ = (
ܲ௬
௬

де:
FCRG,y FCRFO,y– кількість органічного палива (газу нафтопереробки, мазуту, відповідно), яке було
спалено протягом року y в печах установки АВТ, тонн.
Py – кількість нафти, переробленої в установці АВТ протягом року y, тонн.
NCVRG,y NCVRFO,y – нижча теплота згорання для палив, відповідно – газу нафтопереробки, мазуту
– спаленого в печах установки АВТ у році у, ГДж/тонну.
Таблиця D 1-1. Дані, що будуть збиратися для моніторингу базових та проектних викидів
Показник
Джерело даних Одиниці Вимірюється Частота
Частка
Як дані
вимірю
(вим.),
фіксації
даних,
будуть
що
зберігати
вання обраховується
(об.),
підляга
ся? (в
оцінюється
тиме
електрон
(оц.)
монітор ному/пап
ингу
еровому
вигляді)
FCRG,y Обсяг газу
Діафрагма
тонни
вим.
Щоденно
100%
Електро
нафтопереробки, що
нний /
було спалено
паперовий
протягом року у в
печах установки АВТ
FCRFO,y Обсяг мазуту,
Масоміри
тонни
вим.
Щоденно
100% Паперовий
що було спалено
протягом року у в
печах установки АВТ
NCVRG,y Нижча
Хромато
ГДж /
вим.
Раз в два
100%
Електро
теплота згорання газу графічна система тонну
тижні
нний /
нафтопереробки, що
паперовий
було спалено
протягом року у в
печах установки АВТ
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NCVRFO,y Нижча
Калориметр
теплота згорання
мазуту, що було
спалено протягом
року у в печах
установки АВТ
EFCO2,RG, у Коефіцієнт
Хімічний склад
викидів парникових
визначається
хроматографічною
газів від спалювання
газу нафтопереробки у
системою
році у
Національний
кадастр
антропогенних
EFCO2,RFO,у Коефіцієнт
викидів із
викидів парникових
джерел і
газів від спалювання
абсорбції
мазуту у році у
поглиначами
парникових газів
в Україні
Національний
кадастр
OXIDRG,y Коефіцієнт
антропогенних
окиснення вуглецю при
викидів із
спалюванні газу
джерел і
нафтопереробки у році
абсорбції
у
поглиначами
парникових газів
в Україні
Національний
кадастр
антропогенних
OXIDRFO,y Коефіцієнт
викидів із
окиснення вуглецю
джерел і
при спалюванні
абсорбції
мазуту у році у.
поглиначами
парникових газів
в Україні
Py Кількість нафти,
Діафрагма
переробленої в
установці АВТ в році
y
Sh RG,y Частка газу
Дані щодо
нафтопереробки в
споживання
загальному
палива та його
споживанні палива
калорійності
печами установки
АВТ в році у
Sh RFO,y Частка мазуту
Дані щодо
в загальному
споживання
споживанні палива
палива та його
печами установки
калорійності
АВТ в році у
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ГДж /
тонну

вим.

За
потреби

100%

Електро
нний /
паперовий

тонн
СО2 /
ГДж

об.

Раз в два
тижні

100%

Електро
нний /
паперовий

тонн
СО2 /
ГДж

оц.

Щорічно

100%

Електро
нний

частка
одини
ці

оц.

Щорічно

100%

Електро
нний

частка
одини
ці

оц.

Щорічно

100%

Електро
нний

тонн

вим.

Щоденно

100%

Електро
нний /
паперовий

%

об.

Щомісяч
но

100%

Електро
нний

%

об.

Щомісяч
но

100%

Електро
нний
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D.2.
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Дані, що визначатимуться за результатами моніторингу:

Дані, які підлягатимуть моніторингу, та параметри, використані в розрахунках, описані в окремих
таблицях нижче.
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
значення
показника

Py
тонна
Переробка нафти на установці АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.
Звіт споживання умовного та натурального палива
Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання.

Коментар
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника

Sh RG,y
%
Частка газу нафтопереробки в загальному споживанні палива
печами установки АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Розраховано на основі даних споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до Звіту споживання
умовного та натурального палива
значення Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання.

Коментар
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
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Sh RFO,y
%
Частка мазуту в загальному споживанні палива печами
установки АВТ у році y
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Розраховано на основі даних споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до Звіту споживання
умовного та натурального палива
значення Див. розділ E.

Використане
показника
(для попереднього
розрахунку / визначення)
Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання споживання палива та його
нижчої теплоти згорання відповідно до рекомендацій
виробників та високого рівня точності вимірювального
обладнання.

Коментар
Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

EFCO2 RG,у
тонн CO2/ГДж
Коефіцієнт викидів CO2 для спалювання газу нафтопереробки у
році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Розраховується на основі даних хімічного складу, визначених
хроматографічною системою
Використане
значення Для попередніх розрахунків був використаний показник вмісту
вуглецю для етилену, пропілену, бутилену, бутадієну та інших
показника
(для попереднього
нафтових газів або вуглеводневих газів, за винятком
розрахунку / визначення)
природного газу, для нафтопереробної промисловості за
даними Національного кадастру антропогенних викидів із
джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
Показник вмісту вуглецю для газу нафтопереробки (кг С на
ГДж) було переведено у коефіцієнт викидів парникових газів
(тонн СО2 на ГДж) на основі співвідношення молярних мас
двоокису вуглецю та вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8.
Робочої книги, Модулю «Енергія», Переглянуті керівні
принципи МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів
1996) множенням на 44/12 та діленням на 1000.
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

EFCO2 RFO,у
тонн CO2/ГДж
Коефіцієнт викидів CO2 для спалювання мазуту у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис

OXIDRG,y
%
Коефіцієнт окислення вуглецю для спалювання газу
нафтопереробки у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків був використаний показник вмісту
показника
вуглецю при спалюванні мазутів топкових важких для
(для попереднього
нафтопереробної промисловості за даними Національного
розрахунку / визначення)
кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні 1990-2010. Див. розділ
E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
Коефіцієнт викидів вуглецю для важких мазутів (кг С на ГДж)
було переведено у коефіцієнт викидів парникових газів (тонн
СО2 на ГДж) на основі співвідношення молярних мас двоокису
вуглецю та вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8. Робочої
книги, Модулю «Енергія», Переглянуті керівні принципи
МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів 1996)
множенням на 44/12 та діленням на 1000.

Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків були використані показники
показника
відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів
(для попереднього
із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
розрахунку / визначення)
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних

OXIDRFO,y
%
Коефіцієнт окислення вуглецю для спалювання мазуту у році у
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис

FCRG,y
тонна
Обсяг газу нафтопереробки, що було спалено протягом року у
на установці АВТ
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні в 19902010рр.
Використане
значення Для попередніх розрахунків були використані показники
відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів
показника
(для попереднього
із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
розрахунку / визначення)
1990-2010. Див. розділ E.
Обґрунтування вибору даних Вибір даних базується на стандартному та затвердженому
або опис методів та процедур значенні, а тому вважається консервативним.
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються
Коментар

Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника

Звіт споживання умовного та натурального
підготовлений на основі даних діафрагми
значення Див. розділ E.

палива

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку.
Обладнання
для
вимірювання
споживання
газу
нафтопереробки
підлягає
регулярному
калібруванню
відповідно до рекомендацій виробників та високого рівня
точності вимірювального обладнання.

Коментар
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника
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FCRFO,y
тонна
Обсяг мазуту, що було спалено протягом року у на установці
АВТ
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Звіт споживання умовного та натурального
підготовлений на основі даних масомірів
значення Див. розділ E.

палива

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Джерело інформації було обрано на основі процедур,
встановлених на підприємстві, та існуючих на підприємстві
практик обліку.
Обладнання для вимірювання споживання мазуту підлягає
регулярному калібруванню відповідно до рекомендацій
виробників. КЯ / ЗЯ забезпечується також високим рівнем
точності вимірювального обладнання.

Коментар

Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника

NCVRG,y
ГДж/тонну
Нижча теплота згорання газу нафтопереробки, що було
спалено протягом року у на установці АВТ
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Дані надані Центральною заводською лабораторією у формі
Довідки по визначенню густоти, теплоти згорання і
компонентного складу газів нафтопереробки
значення Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Консервативне. Дані будуть отримані з вимірів здійснених
акредитованою лабораторією Одеського НПЗ. Джерело
інформації було обрано на основі процедур, встановлених на
підприємстві, та існуючих на підприємстві практик обліку.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання відповідно до рекомендацій
виробників та високим рівнем точності вимірювального
обладнання.

Коментар

Форма не має зазнавати змін. Вона має заповнюватися без змін/додавання заголовків чи логотипів, формату чи шрифту.
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Показник / параметр
Одиниці вимірювання
Опис
Період
детермінації/моніторингу
Джерело даних
Використане
показника
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NCVRFO,y
ГДж/тонну
Нижча теплота згорання мазуту, що було спалено протягом
року у на установці АВТ
Параметр підлягає моніторингу протягом кредитного періоду.

Дані надані Центральною заводською лабораторією і зведені у
Звіті споживання умовного та натурального палива
значення Див. розділ E.

(для попереднього
розрахунку / визначення)

Обґрунтування вибору даних
або опис методів та процедур
вимірювання, що (будуть)
використовуються
Процедура КЯ / ЗЯ, що
(будуть) використовуються

Консервативне. Дані будуть отримані з вимірів здійснених
акредитованою лабораторією Одеського НПЗ. Джерело
інформації було обрано на основі процедур, встановлених на
підприємстві, та існуючих на підприємстві практик обліку.
КЯ / ЗЯ забезпечується регулярним калібруванням
вимірювального обладнання відповідно до рекомендацій
виробників та високим рівнем точності вимірювального
обладнання.

Коментар
На підприємстві також запроваджені процедури моніторингу, збирання та зберігання даних щодо
впливу проекту на навколишнє середовище, зокрема викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря. Контроль щодо дотримання максимально дозволених викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря здійснюється сертифікованою екологічною лабораторією.
Підприємство також подає річні звіти про вплив на довкілля відповідно до таких офіційних
статистичних форм:
-

2-ТП (повітря) Звіт про охорону атмосферного повітря, що включає інформацію про
вловлені та нейтралізовані забруднювачі атмосфери, дані по викидам конкретних
забруднюючих речовин, кількість джерел викидів, заходи зі скорочення викидів в
атмосферу, викиди від окремих груп джерел забруднення;

-

2-ТП (водні ресурси) Звіт про використання води, де наведено інформацію по
споживанню води з природних джерел, скиди стічних вод, вміст забруднювачів в них,
потужність очисних споруд тощо;

-

2-ТП (відходи) Звіт про утворення, використання, нейтралізацію, транспортування і
зберігання промислових і побутових відходів, що відображає річний баланс потоку
відходів, за типом і класом небезпеки відходів.

Моніторинг здійснюється відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну
діяльність”.

Форма не має зазнавати змін. Вона має заповнюватися без змін/додавання заголовків чи логотипів, формату чи шрифту.

ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДРІБНОМАСШТАБНОГО
ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ - Версія 01.1
Комітет нагляду за спільним впровадженням

D.3.

сторінка 37

Контроль якості (КЯ) та забезпечення якості (ЗЯ) процедур моніторингу даних:

Дані
Рівень
(вкажіть таблицю та непевності
номер-ідентифікатор) (високий/середні
й/низький)
низький
Py

FCRG,y

низький

FCRFO,y

низький

NCVRG,y

низький

NCVRFO,y

низький

EFCO2,RG

низький

Поясніть процедури КЯ/ЗЯ, які заплановані для цих
даних або поясніть, чому такі процедури є
необов’язковими.
Прилади, що використовуються: діафрагма FQIR
3501. Клас точності – 0,5. Вимірювальне
обладнання підлягає калібруванню раз в рік.
Прилади,
що
використовуються:
діафрагма
FQIR4313,4303,304.
Клас
точності
–
0,5.
Вимірювальне обладнання підлягає калібруванню
раз в рік.
Прилади, що використовуються: масоміри FQIR
4321/1,4321/2. Клас точності – 0,15 маси.
Вимірювальне обладнання підлягає калібруванню
раз в 3 роки.
Нижча
теплота
згорання
визначається
у
Центральній заводській лабораторії акредитованій
відповідно до чинного законодавства.
Нижча теплота згорання газу нафтопереробки
визначається на основі компонентного складу,
визначеного хроматографічною системою ЦВЕТ
800 відповідно до стандартів ГОСТ 10679 та ГОСТ
14920.
Вимірювальне
обладнання
підлягає
калібруванню раз в рік.
Нижча
теплота
згорання
визначається
у
Центральній заводській лабораторії акредитованій
відповідно до чинного законодавства.
Калориметр ІКА С 2000, що функціонує в
ізотермічному режимі, визначає вищу теплоту
згорання мазуту, на основі якої розраховується
нижча теплота згорання відповідно до стандартів
ГОСТ 21261-91, 10679-79 та ГОСТ 22667-82.
Коефіцієнт викидів газу нафтопереробки буде
розраховуватися на основі даних вмісту вуглецю,
визначених хроматографічною системою ЦВЕТ 800
відповідно до стандартів ГОСТ 10679 та ГОСТ
14920.
Вимірювальне
обладнання
підлягає
калібруванню раз в рік.

Все вимірювальне обладнання буде підлягати калібруванню відповідно до національних
регуляторних актів. Крім того, процедури контролю якості та забезпечення якості для даних
моніторингу забезпечуються загальною системою контролю якості (ISO 9001-2008 дійсна з
30.04.2002 р.), що введена в дію на підприємстві та сертифікована незалежною уповноваженою
організацією. Система екологічного менеджменту ISO 14001:2004 також введена на підприємстві з
02.09.2010 р.
D.4. Короткий опис операційної структури та структури керівництва, яку
використовуватиме оператор проекту для реалізації плану моніторингу:
Всі необхідні дані будуть збиратися існуючими відділами ПАТ «ЛУКОЙЛ - ОДЕСЬКИЙ НПЗ», а
звіти будуть готуватися начальником установки ЕЛОУ-АВТ відповідно до системи моніторингу,
описаної в розділі D.1. Збір інформації, необхідної для розрахунку скорочень викидів парникових
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газів внаслідок реалізації проекту спільного впровадження, буде здійснюватися у відповідності із
процедурами, встановленими на підприємстві. Дані будуть зберігатися в операційних журналах
установки ЕЛОУ-АВТ, а також у відповідних базах даних. Посадова особа, відповідальна за
моніторинг скорочення антропогенних викидів, - начальник відділу екології та моніторингу
навколишнього середовища ПАТ «ЛУКОЙЛ - ОДЕСЬКИЙ НПЗ». Розрахунки скорочень викидів
парникових газів будуть підготовлені ТОВ «КТ-Енергія», Київ.

Начальник відділу екології та моніторингу
навколишнього середовища
Начальник установки ЕЛОУ-АВТ
Автоматизована система управління та
паперові журнали
Обсяги споживання палива та
переробки нафти –
Виробничо-технічний звіт
щодо переробки сировини

Нижча теплота згорання
палива

Установка ЕЛОУАВТ, включаючи її
печі

Центральна
заводська
лабораторія

Рис. D-4.1. Схема системи моніторингу
Всі отримані дані будуть зберігати в паперовій формі протягом трьох років, а в автоматизованій
системі управління не менше 2 років після закінчення періоду кредитування або останньої
передачі ОСВ.
D.5.

Ім’я особи (-іб) / назва організації (-й), що розробляла (-ли) план моніторингу:

Дата: 16/07/2012
Відомості про організацію, що розробляла план моніторингу та проектно-технічну документацію,
представлені нижче.
ТОВ «КТ-Енергія» (зареєстрована в Україні)
вул. Білоруська, 15 B/22, Київ, 04119, Україна
Тел/факс: +(38 044) 493 83 32, info@kt-energy.com.ua
Кирило Томляк, директор
Тел/факс: +(38 044) 493 83 32
ktomlyak@kt-energy.com.ua
ТОВ «КТ-Енергія» не є учасником цього проекту, зазначеним в додатку 1.
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Оцінка скорочень викидів парникових газів

Оцінка проектних викидів та формули, що використовувалися:

Під час розрахунку проектних викидів були використані такі припущення:
- частки споживання палива, а також нижча теплота згорання палив були прийняті рівними в
проектному та базовому сценаріях;
- обсяги переробки нафти були прийняті рівними в проектному та базовому сценаріях;
- у період з 2008 до 2010 рр. були використані фактичні виробничі дані; у період 2011-2012
рр. обсяги виробництва були прийняті рівними нулю, оскільки у 2011 р. Одеський НПЗ не
здійснював переробки нафти внаслідок об’єктивних причин, пов’язаних з ринковими
умовами, також переробка нафти не запланована на 2012р.; спалювання органічного палива
на установці АВТ, базові викиди парникових газів, а також проектні викиди парникових
газів у період 2011-2012 були прийняті рівними нулю; для 2013-2020 рр. обсяги виробництва
були розраховані як середнє значення 2008-2010 рр.
Проектні викиди парникових газів пов’язані із споживання викопного палива для первинної
переробки нафти на установці АВТ і розраховуються відповідно до наступної формули:
ܲܧ௬ = (ܥܨ,௬ × ܸܰܥ,௬ × ܨܧைଶ,,௬ × ܱܺܦܫ,௬ )


(5.0)

де,
PEy – проектні викиди парникових газів внаслідок спалювання викопного палива на установці
АВТ у році у, тонн СО2е;
FCi,y – обсяг викопного палива типа і (газ нафтопереробки, мазут), що було спалено протягом року
у в печах установки АВТ, тонн, а саме:
FCRG,y – обсяг газу нафтопереробки, що було спалено протягом року у в печах установки
АВТ, тонн.
FCRFO,y – обсяг мазуту, що було спалено протягом року у в печах установки АВТ, тонн.
NCVi,y – нижча теплота згорання палива типа і (газ нафтопереробки, мазут), що було спалено
протягом року у в печах установки АВТ, ГДж/тонну, а саме:
NCVRG,y – нижча теплота згорання газу нафтопереробки, що було спалено протягом року у в
печах установки АВТ, ГДж/тонну.
NCVRFO,y – нижча теплота згорання мазуту, що було спалено протягом року у в печах
установки АВТ, ГДж/тонну.
EFCO2,i,у – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання палива типу і (газу
нафтопереробки, мазуту), що було спалено протягом року у в печах установки АВТ у році у, тонн
СО2/ГДж. Використовуються такі коефіцієнти викидів:
EFCO2,RG,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання газу нафтопереробки у році
у, тонн СО2 / ГДж. Для розрахунків був використаний показник вмісту вуглецю в етилені,
пропілені, бутилені, бутадієні і газах нафтових інших чи вуглеводнях газоподібних, крім
газу природного (надалі – газ нафтопереробки) для галузі нафтопереробки відповідно до
Національного кадастру антропогенних викидів з джерел і абсорбції поглиначами
парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. (відповідно до таблиці П 2.29. на с. 458 за
2008р., таблиці П 2.35. на с. 464 за 2009р. та таблиці П 2.41. на с. 470 за 2010р.), який був
переведений у коефіцієнт викидів парникових газів на основі співвідношення молярної маси
двоокису вуглецю та вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8 Робочої книги, Модуль
«Енергія» Переглянутого Керівництва 1996 МГЕЗК для національних кадастрів парникових
газів).
EFCO2,RG,2008 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RG,2009 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RG,2010 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання мазуту у році у, тонн СО2
/ ГДж. Для розрахунків був використаний показник вмісту вуглецю в мазутах топкових
важких для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру антропогенних
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викидів з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр.
(відповідно до таблиці П 2.29. на с. 458 за 2008р., таблиці П 2.35. на с. 464 за 2009р. та
таблиці П 2.41. на с. 470 за 2010р.), який був переведений у коефіцієнт викидів парникових
газів на основі співвідношення молярної маси двоокису вуглецю та вуглецю (відповідно до
кроку 6 на ст. 1.8 Робочої книги, Модуль «Енергія» Переглянутого Керівництва 1996
МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів).
EFCO2,RFO,2008 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,2009 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,2010 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
OXIDi,y коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні палива типу і (газу нафтопереробки,
мазуту) у році у. Використовуються такі коефіцієнти окиснення:
OXIDRG,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні газу нафтопереробки у році у. Для
розрахунків був використаний коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні етилену,
пропілену, бутилену, бутадієну і газів нафтових інших чи вуглеводнів газоподібних, крім
газу природного, для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру
антропогенних викидів з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 19902010 рр. (відповідно до таблиці П 2.30. на с. 459 за 2008р., таблиці П 2.36. на с.465 за 2009р.
та таблиці П 2.42. на с. 471 за 2010р.).
OXIDRG,2008 – 0,995;
OXIDRG,2009 – 0,995;
OXIDRG,2010 – 0,995.
OXIDRFO,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазуту у році у. Для розрахунків
був використаний коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазутів топкових важких
для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів з
джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. (відповідно до
таблиці П 2.30. на с. 459 за 2008р., таблиці П 2.36. на с.465 за 2009р. та таблиці П 2.42. на с.
471 за 2010р.).
OXIDRFO,2008 – 0,99;
OXIDRFO,2009 – 0,99;
OXIDRFO,2010 – 0,99.
Проектні викиди були оцінені на основі даних, представлених в таблиці нижче.
Таблиця Е.1.-1. Дані використані для оцінки проектних викидів
Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Спалювання газу
нафтопереробки,
тонн
12 304

Спалювання
мазуту, тонн

12 632
8 088
–
–

Нижча теплота згорання
газу нафтопереробки,
ГДж/тонну
46,31
45,43
45,72
–
–

Нижча теплота
згорання мазуту,
ГДж/тонну
40,45
40,45
40,45
–
–

14 224
11 010
–
–
12 513
12 513
12 513
12 513
12 513
12 513
12 513
12 513

11 974
11 974
11 974
11 974
11 974
11 974
11 974
11 974

45,82
45,82
45,82
45,82
45,82
45,82
45,82
45,82

40,45
40,45
40,45
40,45
40,45
40,45
40,45
40,45

15 202
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Річні показники (споживання палива та його нижчої теплоти згорання) для 2008-2010 років,
представлені в таблиці вище, були надані підприємством на основі технічних звітів. Ці ж
параметри для 2013-2020 років були прийняті рівними середнім для 2008-2010 рр.
Оцінені проектні викиди в межах проекту для періоду 2008-2020 років представлені в таблиці нижче.
Таблиця Е.1.-2. Проектні викиди
Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Проектні викиди внаслідок
спалювання газу
нафтопереробки, тонн CO2e
35 754
40 549
31 589
–
–
35 964
35 964
35 964
35 964
35 964
35 964
35 964
35 964

Проектні викиди внаслідок
спалювання мазуту, тонн
CO2e
47 095
39 133
25 056
–
–
37 095
37 095
37 095
37 095
37 095
37 095
37 095
37 095

Загальні проектні викиди,
тонн СО2е
82 849
79 682
56 645
–
–
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059

Таким чином, загальні проектні викиди протягом періоду 2008-2012 років складатимуть 219 176 тонн
CO2e. Загальні проектні викиди протягом періоду 2013-2020 років складатимуть 584 472 тонн CO2e.
E.2.

Оцінка витоків та формули, що використовувалися:

Витоки проекту вважаються рівними нулю.
E.3.

Сума E.1. та E.2.:

Оскільки жодних витоків від проектної діяльності не очікується, сума Е.1 і Е.2 буде рівною Е.1.
E.4.

Оцінка базових викидів та формули, що використовувалися:

Базові викиди парникових газів пов’язані з споживанням викопного палива для первинної
переробки нафти на установці АВТ.
ܧܤ௬ = ܵܥܨௌ × ܲ௬ × ൫ܵℎ,௬ × ܨܧСОଶ,,௬ × ܱܺܦܫ,௬ ൯


(6.0)

де,
BEy – базові викиди парникових газів внаслідок спалювання викопного палива на установці АВТ у
році у, тонн СО2е
SFCBSL – базовий питомий показник витрат палива на переробку нафти на установці АВТ,
ГДж/тонну. Параметр бур розрахований попередньо відповідно до формули, представленої нижче,
на основі даних споживання палива та переробки нафти за чотири роки до впровадження заходів
модернізації на установці АВТ.
Py – кількість нафти, переробленої в установці АВТ в році y, тонн. Переробка нафти приймається
рівною у проектному та базовому сценаріях і підлягає моніторингу протягом періоду
кредитування для обчислення одиниць скорочення викидів.
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Shi,y – частка палива типу і (газу нафтопереробки, мазуту) в загальному споживанні палива печами
установки АВТ в році у. Частки палива приймаються рівними у проектному та базовому сценаріях
і підлягають моніторингу протягом періоду кредитування для обчислення одиниць скорочення
викидів. Діяльність щодо модернізації установки АВТ не впливає на співвідношення спалювання
різних видів палива.
Sh RG,y – частка газу нафтопереробки в загальному споживанні палива печами установки
АВТ в році у.
Sh RFO,y – частка мазуту в загальному споживанні палива печами установки АВТ в році у.
EFCO2,i,у – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання палива типу і (газу
нафтопереробки, мазуту), що було спалено протягом року у в печах установки АВТ у році у, тонн
СО2/ГДж. Використовуються такі коефіцієнти викидів:
EFCO2,RG,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання газу нафтопереробки у році
у, тонн СО2 / ГДж. Для розрахунків був використаний показник вмісту вуглецю в етилені,
пропілені, бутилені, бутадієні і газах нафтових інших чи вуглеводнях газоподібних, крім
газу природного (надалі – газ нафтопереробки) для галузі нафтопереробки відповідно до
Національного кадастру антропогенних викидів з джерел і абсорбції поглиначами
парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. (відповідно до таблиці П 2.29. на с. 458 за
2008р., таблиці П 2.35. на с. 464 за 2009р. та таблиці П 2.41. на с. 470 за 2010р.), який був
переведений у коефіцієнт викидів парникових газів на основі співвідношення молярної маси
двоокису вуглецю та вуглецю (відповідно до кроку 6 на ст. 1.8 Робочої книги, Модуль
«Енергія» Переглянутого Керівництва 1996 МГЕЗК для національних кадастрів парникових
газів).
EFCO2,RG,2008 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RG,2009 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RG,2010 = 0,0631 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,y – коефіцієнт викидів парникових газів від спалювання мазуту у році у, т СО2 /
ГДж. Для розрахунків був використаний показник вмісту вуглецю в мазутах топкових
важких для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру антропогенних
викидів з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр.
(відповідно до таблиці П 2.29. на с. 458 за 2008р., таблиці П 2.35. на с. 464 за 2009р. та
таблиці П 2.41. на с. 470 за 2010р.), який був переведений у коефіцієнт викидів парникових
газів на основі співвідношення молярної маси двоокису вуглецю та вуглецю (відповідно до
кроку 6 на ст. 1.8 Робочої книги, Модуль «Енергія» Переглянутого Керівництва 1996
МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів).
EFCO2,RFO,2008 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,2009 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
EFCO2,RFO,2010 = 0,0774 тонн СО2 / ГДж.
OXIDi,y коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні палива типу і (газу нафтопереробки,
мазуту) у році у. Використовуються такі коефіцієнти окиснення:
OXIDRG,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні газу нафтопереробки у році у. Для
розрахунків був використаний коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні етилену,
пропілену, бутилену, бутадієну і газів нафтових інших чи вуглеводнів газоподібних, крім
газу природного, для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру
антропогенних викидів з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 19902010 рр. (відповідно до таблиці П 2.30. на с. 459 за 2008р., таблиці П 2.36. на с.465 за 2009р.
та таблиці П 2.42. на с. 471 за 2010р.).
OXIDRG,2008 – 0,995;
OXIDRG,2009 – 0,995;
OXIDRG,2010 – 0,995.
OXIDRFO,y – коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазуту у році у. Для розрахунків
був використаний коефіцієнт окиснення вуглецю при спалюванні мазутів топкових важких
для галузі нафтопереробки відповідно до Національного кадастру антропогенних викидів з
джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. (відповідно до
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таблиці П 2.30. на с. 459 за 2008р., таблиці П 2.36. на с.465 за 2009р. та таблиці П 2.42. на с.
471 за 2010р.).
OXIDRFO,2008 – 0,99;
OXIDRFO,2009 – 0,99;
OXIDRFO,2010 – 0,99.
Базовий питомий показник витрат палива на первинну переробку нафти на установці АВТ
визначався на основі фактичних даних щодо спалювання всіх видів палива у печах установки АВТ
протягом 4-х років до початку експлуатаційної фази проекту. Базовий питомий показник витрат
палива на первинну переробку нафти визначався за формулою:
(ܥܨோீ,௬ × ܸܰܥோீ,௬ + ܥܨோிை,௬ × ܸܰܥோிை,௬ )
ܵܥܨௌ = (
)/4
(7.0)
ܲ௬
௬

де:
FCRG,y FCRFO,y– кількість органічного палива (газу нафтопереробки, мазуту, відповідно), яке було
спалено протягом року y в печах установки АВТ, тонн.
Py – кількість нафти, переробленої в установці АВТ протягом року y, тонн.
NCVRG,y NCVRFO,y – нижча теплота згорання для палив, відповідно – газу нафтопереробки, мазуту
– спаленого в печах установки АВТ у році у, ГДж/тонну.
Базовий питомий показник витрат палива дорівнює 0,872 ГДж/тонну.
Базові викиди були розраховані відповідно до таблиці, представленої нижче. Дані, використані у
таблиці (частки типів палива, спаленого на установці АВТ), розраховано на основі даних
споживання палива та його нижчої теплоти згорання, наданих у розділі E.1. відповідно до таких
формул:
ܥܨோீ,௬ × ܸܰܥோீ,௬
ܵℎோீ,௬ =
(8.0)
(ܥܨோீ,௬ × ܸܰܥோீ,௬ + ܥܨோிை,௬ × ܸܰܥோிை,௬ )
ܵℎோிை,௬ =

ܥܨோிை,௬ × ܸܰܥோிை,௬
(ܥܨோீ,௬ × ܸܰܥோீ,௬ + ܥܨோிை,௬ × ܸܰܥோிை,௬ )

(9.0)

Таблиця Е.4.-1. Дані використані для оцінки базових викидів
Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Переробка нафти на
установці АВТ,
тонн
2 041 825
2 051 636
1 448 377
–
–

Частка газу нафтопереробки в
загальному споживанні палива
печами установки АВТ
0,481
0,558
0,606
–
–

Частка мазуту в загальному
споживанні палива печами
установки АВТ
0,519
0,442
0,394
–
–

1 847 279
1 847 279
1 847 279
1 847 279
1 847 279
1 847 279
1 847 279
1 847 279

0,549
0,549
0,549
0,549
0,549
0,549
0,549
0,549

0,451
0,451
0,451
0,451
0,451
0,451
0,451
0,451

Оцінені базові викиди для періоду 2008-2020 років представлені в таблиці нижче.
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Таблиця Е.4.-2. Базові викиди
Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Базові викиди внаслідок
спалювання газу
нафтопереробки, тонн CO2e
53 736
62 692
48 036
–
–

Базові викиди внаслідок
спалювання мазуту, тонн
CO2e
70 779
60 503
38 102
–
–

Загальні базові викиди,
тонн СО2е

54 821
54 821
54 821
54 821
54 821
54 821
54 821
54 821

56 462
56 462
56 462
56 462
56 462
56 462
56 462
56 462

111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283

124 515
123 195
86 138
–
–

Таким чином, загальні базові викиди протягом періоду 2008-2012 років складатимуть 333 848 тонн
CO2e. Загальні базові викиди протягом періоду 2013-2020 років складатимуть 890 264 тонн CO2e.
E.5.

Різниця між Е.4. та Е.1., що відображає скорочення викидів для проекту:

Скорочення антропогенних викидів за джерелами парникових газів (ПГ), згенеровані проектом
спільного впровадження (СВ), оцінені/розраховані на основі порівняння обрахованих
антропогенних викидів за джерелами в межах проекту в базовому та проектному сценаріях із
врахуванням витоків.
Таблиця Е.5.-1. Скорочення викидів
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всього

Скорочення викидів, тонн CO2e
41 666
43 513
29 493
–
–
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
420 464
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Таблиця, що представляє результати обрахунків за формулою, наведеною вище:
Рік

Розраховані
проектні викиди
(тонн CO2
еквіваленту)

Розраховані
витоки
(тонн CO2
еквіваленту)

Розраховані базові
викиди
(тонн CO2
еквіваленту)

2008
2009
2010
2011
2012
Разом за період з
2008р. по 2012р.
(тонн CO2
еквіваленту)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Разом за період з
2013р. по 2020р.
(тонн CO2
еквіваленту)
Разом за період з
2008р. по 2020р.
(тонн CO2
еквіваленту)

82 849
79 682
56 645
–
–

0
0
0
–
–

124 515
123 195
86 138
–
–

Розраховані
скорочення
викидів
(тонн CO2
еквіваленту)
41 666
43 513
29 493
–
–

219 176

0

333 848

114 672

73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059
73 059

0
0
0
0
0
0
0
0

111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283
111 283

38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224
38 224

584 472

0

890 264

305 792

803 648

0

1 224 112

420 464
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Вплив на навколишнє середовище

F.1.
Документація щодо аналізу впливу проекту на навколишнє середовище, включаючи
транскордонні впливи, у відповідності до процедур, визначених приймаючою Стороною:
Проект матиме позитивний вплив на навколишнє середовище внаслідок скорочення споживання
викопного палива в печах АВТ.
Пропонований проект спільного впровадження, призведе до більш ефективного використання
органічного палива для переробки нафти і зниження забруднення атмосферного повітря.
Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу на установці АВТ є димові труби печей і
часткові витоки з технологічного обладнання.
Мазут, як одне із найбільш значних палив, що використовується для первинної переробки нафти, є
одночасно найбільшим джерелом викидів. Внаслідок роботи установки АВТ наступні
забруднюючі речовини викидаються в атмосферу:
1. Вуглеводні граничні С1-С5 (37% від усіх забруднюючих речовин);
2. Бензол (0,04%);
3. Толуол (0,02%);
4. Ксилол (0,01%);
5. Сірководень (0,03%);
6. Оксид вуглецю (39%);
7. Оксиди азоту (7%);
8. Метан (13%);
9. Сірчистий ангідрид (3,6%);
10. Інші тверді і газоподібні продукти неповного згоряння газів.
Зазначені забруднюючі речовини впливають на екосистему регіону і здоров'я людини. Зниження
витрати палива в результаті підвищення ефективності діяльності на Одеському НПЗ призведе до
покращення екологічної ситуації в регіоні.
Проект не має значного впливу на біотичне та водне середовища, а також не спричиняє
транскордонного впливу на довкілля. Загалом, реалізація проекту матиме позитивний вплив на
стан навколишнього середовища.
Скорочення викидів парникових газів за період 2008-2012 складе 114 672 тонн СО2е і в період
2008-2020 років викиди парникових газів скоротяться на 420 464 тонн СО2е.
Проектна діяльність відповідає всім обов’язковим регуляторним та законодавчим нормам.
Діяльність Одеського НПЗ відповідає таким законодавчим актам: Закон України «Про захист
атмосферного повітря», Санітарним Правилам та Нормам 4946-89 "Санітарні правила по охороні
атмосферного повітря" та іншим.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 24.06.2009, який є
чинним до 24.06.2014 і визначає дозволені обсяги викидів.
Оцінка впливу на навколишнє середовище щодо модернізації установки АВТ та заміни її печей
була підготовлена компанією Екотехніка та затверджена відповідальними підрозділами ЛУКОЙЛ
05.09.200614.
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– 2006.
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Заява про екологічні наслідки діяльності була опублікована в оцінці впливу на навколишнє
середовище проекту (том 8, ст. 99-111) від 15.09.2006. Позитивний висновок №1815/03-06-09
державної екологічної експертизи робочого проекту був схвалений Державним управлінням
екології та природних ресурсів в Одеській області 22.05.2007 р.
На підприємстві запроваджені системи ISO 9001:2008 «Система управління якістю» та ISO
14001:2004 «Система менеджменту якості навколишнього середовища». Вони сертифіковані
незалежною організацією, і їх належне функціонування підтверджено органом по сертифікації.
Таким чином, на підприємстві запроваджена та функціонує політика та цілі охорони
навколишнього середовища, які враховують законодавчі вимоги та інші вимоги, а також
інформацію про важливі екологічні аспекти.
F.2.
Якщо вплив на навколишнє середовище визначений як значний учасниками проекту
чи приймаючою Стороною, будь-ласка, надайте висновки та посилання на підтверджуючі
документи оцінки впливу на навколишнє середовище, проведеної у відповідності до
процедур, визначених приймаючою Стороною:
Загальний вплив Проектного сценарію на навколишнє середовище, у порівнянні з Базовим
сценарієм, є позитивним.
Вплив проекту на навколишнє середовище контролюється в межах загальних процедур звітності
впливу на навколишнє середовище відповідно до таких офіційних статистичних форм:
-

2-ТП (повітря) Звіт про охорону атмосферного повітря, що включає інформацію про
вловлені та нейтралізовані забруднювачі атмосфери, дані по викидам конкретних
забруднюючих речовин, кількість джерел викидів, заходи зі скорочення викидів в
атмосферу, викиди від окремих груп джерел забруднення;

-

2-ТП (водні ресурси) Звіт про використання водних ресурсів, де наведено інформацію по
споживанню води з природних джерел, скиди стічних вод, вміст забруднювачів в них,
потужність очисних споруд тощо;

-

2-ТП (відходи) Звіт по утворенню, використанню, нейтралізації, транспортування і
зберігання промислових і побутових відходів, що відображає річний баланс потоку
відходів, за типом і класом небезпеки відходів.
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Коментарі зацікавлених сторін

Інформація про коментарі зацікавлених сторін щодо проекту, якщо така наявна:

Приймаюча країна не вимагає проведення консультацій із зацікавленими сторонами для проектів
спільного впровадження. Коментарі зацікавлених сторін будуть зібрані рід час публікації даної
ПТД в рамках процедури детермінації.
Позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо робочого проекту реконструкції
АВТ був схвалений Державною екологічною адміністрацією в Одеській області 22.05.2007 р..
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Додаток 1

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
Організація:
Вул./ а.с.:
Будинок:
Місто:
Область:
Поштовий код:
Країна:
Тел.:
Факс:
E-mail:
URL:
Відповідальна особа:
Посада:

ПАТ «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ»
Шкодова гора
1/1
Одеса
Одеса
65041
Україна
+38(048) 366-003
+38(048) 366-205

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Відділ:
Тел.:
Факс:
Моб.:
e-mail:

Матвеєва
Людмила

Організація:
Вул./ а.с.:
Будинок:
Місто:
Область:
Поштовий код:
Країна:
Тел.:
Факс:
E-mail:
URL:
Відповідальна особа:
Посада:

ЛІТАСКО СА
ру дю Сонсел Генерал
9
Женева

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Відділ:
Тел.:
Факс:
Моб.:
e-mail:

Да Сільва
Нельсон

http://lukoil.ua/ukr/company/onpz
Начальник відділу екології та моніторингу навколишнього середовища

+38(048) 366-118
+38(048) 366-205
LMatveeva@luk-odnpz.com

1205
Швейцарія
+41 22 705 20 00
+41 22 705 20 01
http://www.litasco.com/
Менеджер з торгівлі викидами

+41 22 705 2411

NDASILVA@litasco.ch trader
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Додаток 2
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Інформація щодо фінансового плану проекту наводиться в таблиці нижче.
Таблиця 1. Проектні інвестиції (грн. без ПДВ)
2003
Рік
Всього
5 886 363
інвестицій

2004

2005

2006

2007

18 873 230 17 635 577 21 773 123 65 706 316

2008

Total

348 649

130 223 257

Інвестиції в проект були забезпечені кредитними ресурсами, які описані в таблиці нижче.
Таблиця 2. Джерела фінансування проекту (грн без ПДВ)

Кредитна угода №1

5 886 363

Ставка
кредитування,
%
18% в грн.

Кредитна угода №2

29 373 230

18% в грн.

2

Кредитна угода №3

94 963 661

Libor +4

5

Заходи модернізації

Кредитні
ресурси, грн.

Період
кредитування,
роки
1
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