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Передмова 

Україномовна попередня версія керівництва «Правила моніторингу, звітності та 

верифікації (МЗВ) - Загальні методичні рекомендації для установок» підготовлена за 

підтримки програми USAID - Проект «Муніципальна енергетична реформа в Україні». 

Керівництво надає можливість операторам установок, координуючому органу, 

національному органу з акредитації, версифікаторам та усім іншим сторонам, які зацікавлені 

у впроваджені системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) в Україні, ознайомитись 

з концепцією гармонізованих на рівні ЄС «Правилами МЗВ» викидів парникових газів (ПГ). 

Встановлені гармонізовані правила діють з 1 січня 2013 року для третьої фази європейської 

системи торгівлі викидами (СТВ ЄС).  

Ця україномовна версія керівництва була підготовлена на основі «Загального 

керівництва для установок» (Guidance document No. 1 - The Monitoring and Reporting 

Regulation – General guidance for installations), що представлено на Інтернет сторінці 

Європейської Комісії з питань МЗВ. 

Наведений український текст не є офіційним перекладом, а скоріше адаптованим 

текстом «Загального керівництва для установок». В процесі розробки даного документу, 

зважаючи на великий об’єм керівництва було зроблено низку спрощень та виключень. Перш 

за все, до цього документу не були включенні посилання до відповідних Статей Регламенту 

про моніторинг та звітність операторів установок, що наведені в оригінальному документі, а 

саме COMMISSION REGULATION (EU) № 601/2012. Це було зроблено у зв’язку з 

неможливістю посилання на відповідну Статтю цього регламенту в україномовної версії. 

Такі посилання були замінені на наступний загальний текст - «відповідно Правил МЗВ». Для 

осіб які бажають детальніше зрозуміти на які безпосередньо Статі Регламенту Комісії ЄС № 

601/2012 наведені посилання - існує єдина можливість, а саме звертатися до оригінальних 

документів СТВ ЄС (COMMISSION REGULATION (EU) № 600/2012 та COMMISSION 

REGULATION (EU) № 601/2012. 

При підготовці остаточного варіанту керівництва «Правила моніторингу, звітності та 

верифікації (МЗВ) - Загальні методичні рекомендації для установок» на українській мові 

треба буде узгодити термінологічний ряд із термінологією інших нормативних актів ЄС, 

імплементація яких передбачена Угодою про Асоціацію, термінологією, яка вживається в 

українських нормативних актах, документах технічного регулювання та методичних 

вказівках міністерств та відомств, та після затвердження Правил МЗВ для України ввести 

коректні посилання на відповідні статті та інші нормативні документи, що описують вимоги 

до системи МЗВ в Україні.  

Ця попередня версія керівництва для установок підготовлена для учбово-методичних 

цілей, дасть можливість читачам ознайомитись з основними засадами та правилами 

регулювання МЗВ в СТВ ЄС, що викладені технічною (інженерною) мовою.  

Для довідки:  

Основні нормативні акти ЄС щодо МЗВ СТВ ЄС: 

 21/06/2012 - Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of 

greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 

Parliament and of the Council; 

 21/06/2012 - Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas 

emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers 

pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council Text 

with EEA relevance; 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600


4 

 

 

Крім основних документів, наведених вище, існують також керівництва з інших 

питань МЗВ для операторів та шаблони щодо моніторингу, звітності, верифікації, 

акредитації Верифікаторів, тощо.  

Повний перелік нормативних актів та методичних вказівок (включаючи 

стандартизовані шаблони, інструменти и т.д.) з питань МЗВ наведено на Інтернет сторінці 

Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm  
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1. РЕЗЮМЕ 

Система моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів (ПГ) із 

стаціонарних установок є невід’ємною основою системи торгівлі дозволами на викиди ПГ 

(СТВ). 

Це керівництво є першим в серії керівних документів, електронних шаблонів та інших 

допоміжних корисних документів для підтримки узгодженого здійснення моніторингу та 

звітності операторами установок, включених до системи торгівлі дозволами на викиди ПГ в 

Україні
1
. 

Дане керівництво наводить концепцію системи моніторингу та звітності для 

стаціонарних установок і більш докладно описує вимоги, що викладені в Правилах МЗВ. Цей 

документ спрямований на надання допомоги в більш прозорій та правильній інтерпретації 

вимог Правил МЗВ та сприяє успішній реалізації системи торгівлі дозволами на викиди ПГ в 

Україні у практиці операторів установок. 

 

2. ВСТУП 

 

2.1 Про цей документ 

Цей документ було розроблено для підтримки операторів установок, пояснюючи 

вимоги Правил МЗВ не законодавчою, а технічною (інженерною) мовою. Це керівництво 

інтерпретує Правила МЗВ про вимоги до установок, що включені в систему торгівлі 

дозволами на викиди ПГ в Україні. 

Для деяких більш конкретних технічних питань доступні подальші керівні документи, 

їх перелік наведено у розділі 2.3. Набір керівних документів доповнюється електронними 

шаблонами для документів, які оператори надають у компетентний орган
2
. Тим не менш, 

вичерпаний перелік вимог для операторів установок, що включені в систему МЗВ України, 

надають Правила МЗВ. 

 

2.2 Додаткова інформація 

Всі керівні документи, шаблони та інші  документи, що мають допомогти операторам 

установок, та розроблені відповідно вимог Правил МЗВ, можуть бути завантажені з Інтернет 

сторінки координуючого органу за наступним адресом: 

http://www.menr.gov.ua/...... (буде доповнено за наявності) 

Керівні документи, що застосовуються у Європейській системі торгівлі викидами 

(СТВ ЄС) можуть бути взяті за приклад для розробки нижче згаданих документів, та 

наведені на Інтернет сторінці «Моніторинг, звітність, верифікація у СТВ ЄС»: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm 

Список доступних операторам керівництв, шаблонів та інших додаткових корисних 

документів (на серпень 2015 плануються до розробки) наведено нижче. Англійською мовою 

надані назви документів, що наведені на Інтернет сторінці «Моніторинг, звітність, 

верифікація у СТВ ЄС»: 

                                                 
1
 допоміжні корисні документи станом на серпень 2015 року в плануються для розробки 

2
 компетентний орган – відповідальний орган за функціонування системи МЗВ, визначений державою  

http://www.menr.gov.ua/
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
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1. Методологія визначення викидів ПГ (по видах діяльності установок, включених до 

системи МЗВ). 

2. Шаблон плану моніторингу (з прикладами по видах діяльності установок).  

3. Шаблон спрощеного плану моніторингу для установок з незначними викидами 

ПГ. 

4. Шаблон звіту про моніторинг викидів ПГ (з прикладами по видах діяльності 

установок). 

5. Шаблон спрощеного звіту про моніторинг для установок з незначними викидами 

ПГ. 

6. Шаблон вдосконалення плану моніторингу та звіту про моніторинг для 

стаціонарних об'єктів. 

7. Загальне керівництво з моніторингу та звітності викидів ПГ (Guidance document 

No. 1 - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for installations).  

8. Керівництво з використання біомаси (Guidance document No. 3 - Biomass issues). 

9. Керівництво з оцінки невизначеності (Guidance document No. 4 - Uncertainty 

Assessment). 

10. Керівництво з відбору та аналізу проб (Guidance document No. 5 - Sampling and 

Analysis). 

11. Керівництво по системі керування даними та системи контролю за даними 

(Guidance document No. 6 - Data flow activities and control system). 

12. Типова процедура з організації щорічного моніторингу та звітності викидів ПГ на 

установці.  

13. Керівництво з інтерпретації видів діяльності установок. 

14. База даних «Коефіцієнти викидів ПГ та нижча  теплотворна здатність» для 

системи МЗВ в Україні. 

Крім цих документів, присвячених правилам моніторингу та звітності, окремий набір 

керівних документів з регулювання Правил верифікації і акредитації Верифікаторів та інших 

додаткових корисних документів з питань функціонування системи МЗВ в Україні 

розташовані за тим же Інтернет адресом.  

Оператори установок повинні також відслідковувати чи компетентний орган 

організовує навчальні семінари, робочі зустрічі, забезпечує вирішення актуальних питань з 

боку операторів, центр технічної підтримки операторів, телефони «гарячі» лінії, тощо. 

  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd3_biomass_issues_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd5_sampling_analysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd5_sampling_analysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_dataflow_en.pdf
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3. ЦИКЛ СТВ 

 

3.1 Важливість системи МЗВ для торгівлі дозволами на викиди ПГ 

Система МЗВ викидів ПГ відіграє ключову роль в системі торгівлі дозволами на 

викиди ПГ. Без дотримання вимог системи МЗВ не можлива повнота, точність, надійність, 

несуперечливість та прозорість результатів моніторингу, що створює довіру до СТВ. 

 

3.2 Опис циклу СТВ 

Щорічний процес моніторингу, звітності, верифікації та процедури прийняття звітів 

про викиди ПГ компетентним органом часто називають "цикл дотримання СТВ".  На 

рисунку нижче показані основні елементи цього циклу. Оператор проводить моніторинг 

викидів ПГ протягом року (звітній період). Після закінчення календарного року, він повинен 

підготувати річний звіт про викиди ПГ, отримати позитивний висновок Верифікатора та 

представити верифікований звіт компетентному органу для затвердження. 

 

Рисунок 1. Цикл дотримання системи торгівлі 

На рисунку також показані деякі ключові обов’язки компетентного органу. Він має 

контролювати дотримання операторами вимог Правил МЗВ. В якості першого кроку, 

компетентний орган повинен затвердити кожен план моніторингу, перш ніж його буде 

застосовано оператором. Це означає, що плани моніторингу, розроблені оператором 

перевіряються на відповідність вимог Правил МЗВ. 
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3.3 Важливість плану моніторингу 

Затверджений план моніторингу є найважливішим документом для кожної установки, 

що бере участь в системі торгівлі дозволами на викиди ПГ. Як довідник для управління 

сертифікованою системою менеджменту якості, він служить в якості керівництва для 

виконання завдань оператора установки з моніторингу викидів ПГ. 

Тому план моніторингу повинен бути написано таким чином, щоб дозволяти всім, 

особливо новим співробітникам оператора, невідкладно дотримуватись інструкцій плану 

моніторингу. Він також повинен дозволити координуючому органу швидко зрозуміти, які 

заходи з моніторингу виконує оператор. Нарешті, план моніторингу є керівництвом для 

Верифікатора, який буде перевіряти звіт про викиди ПГ оператора. 

Типові елементи плану моніторингу включають наступні заходи оператора 

(застосовність, яких залежить від конкретних обставин установки): 

  Збір даних (дані обліку, рахунки-фактури, виробничі протоколи, тощо). 

  Відбір проб матеріалів та палива. 

  Лабораторні аналізи проб палива та матеріалів. 

  Технічне обслуговування та калібрування вимірювальних приладів. 

  Опис розрахунків та формул, які будуть використовуватися для визначення обсягів 

викидів ПГ на установці. 

  Діяльність з контролю (наприклад, принцип «чотирьох очей» для збору та обробки 

даних).  

  Архівування даних (у тому числі захист від маніпуляцій). 

  Регулярне виявлення можливостей удосконалення плану моніторингу. 

Через важливу роль плану моніторингу координуючий орган надає шаблони планів 

моніторингу з прикладами по видах діяльності установок, що включені до системи МЗВ. 

Перед розробкою плану моніторингу операторам рекомендується перевіряти Інтернет 

сторінку компетентного органу або здійснити прямий контакт з ним для з’ясування 

конкретних вимог подачі плану моніторингу для його затвердження. 

 

3.4 Основні етапи 

 

3.4.1 Щорічний цикл 

Плани моніторингу всіх установок мають бути затверджені компетентним органом до 

початку періоду моніторингу. Для нових учасників в системі МЗВ план моніторингу повинен 

бути затверджено до початку введення в експлуатацію установки. 

 

3.5  Ролі та обов’язки 

Обов’язки операторів, Верифікаторів та компетентного органу показані на рисунку 

нижче, беручи до уваги діяльність, що згадана у попередніх розділах. Моніторинг та 

звітність є основною відповідальністю операторів, які також несуть відповідальність за 

наймання Верифікатора і надання всієї необхідної інформації для процесу верифікації звіту 

про викиди ПГ. Компетентний орган затверджує плани моніторингу, приймає, перевіряє та 

затверджує звіти про викиди ПГ, а також може зробити поправки до перевірених викидів та 

з’ясувати, де були виявлені помилки. Таким чином, компетентний орган забезпечує контроль 
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над кінцевим результатом. Нарешті, Верифікатор відповідальний за свою діяльність перед 

органом з акредитації верифікаторів. 

 

Рисунок 2. Обов’язки операторів, Верифікаторів та компетентного органу 
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4. КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ 

Цей розділ присвячено поясненню найбільш важливих термінів та понять, необхідних 

для розробки плану моніторингу. 

 

4.1 Основні принципи системи МЗВ 

Статті 5 - 9 Правил МЗВ описують керівні принципи, яких оператори повинні 

дотримуватися при виконанні своїх зобов’язань, а саме: 

1. Завершеність: Моніторинг та звітність повинні бути повними та охоплювати всі 

викиди від усіх джерел викидів і всіх потоків “паливо, сировина - продукція”, що належать 

до видів діяльності, які включені до системи торгівлі дозволами на викиди ПГ, уникаючи 

подвійного обліку. Оператори повинні вживати відповідні заходи для запобігання будь-яких 

пробілів у даних протягом звітного періоду.  

2. Узгодженість, порівнянність та прозорість: Моніторинг та звітність повинні бути 

послідовні та порівнянні протягом багатьох років. Оператори повинні використовувати ті ж 

методології моніторингу та структуру даних до затвердження змін до плану моніторингу 

компетентним органом. Дані також повинні бути порівняльні між установками, які 

застосовують однакові підходи до моніторингу. 

3. Прозорість: Збір даних, обробка і розрахунок повинні бути зроблені у прозорий 

спосіб. Це означає, що самі дані, методи їх отримання та їх обробка (іншими словами: весь 

потік даних протягом періоду моніторингу) повинні бути задокументовані прозоро та вся 

відповідна інформація має надійно зберігатися та дозволяти доступ авторизованим третім 

особам. Зокрема, Верифікатор та компетентний орган повинні мати доступ до цієї 

інформації. Варто відзначити, що прозорість у власних інтересах оператора, це полегшує 

передачу обов’язків між існуючими та новими співробітниками і зменшує ймовірність 

помилок та упущень. Без прозорості діяльність з верифікації більш обтяжлива та 

трудомістка. 

4. Точність: Оператори повинні проявляти належну дбайливість для гарантування 

найбільшої точності при розрахунках та вимірюванні викидів ПГ.  

5. Цілісність методології: Цей принцип лежить в самому серці будь-якої системи 

МЗВ. Нижче наведені деякі елементи які необхідні для кращого моніторингу: 

 Методологія моніторингу та управління даними повинна дозволити Верифікатору 

досягти розумного ступеня запевнення по результатам перевірки звіту про викиди, 

тобто моніторинг повинен бути в змозі витримати досить інтенсивну та детальну 

перевірку; 

 Дані повинні бути вільні від викривлення та уникати упередженості; 

 Дані повинні забезпечувати достовірний та збалансований розрахунок викидів ПГ 

від установки. 

 При намаганні досягнути більшої точності оператори можуть збалансувати вигоди 

та додаткові витрати. Вони повинні прагнути до "найвищої досяжної точності, якщо 

це не є технічно неможливо або не призведе до необґрунтованих витрат". 

6. Постійне удосконалення плану моніторингу та звітності: Оператор повинен 

регулярно подавати звіти щодо удосконалення плану моніторингу, наприклад для 

досягнення більш високих рівнів точності даних та повинні брати до уваги рекомендації, що 

містяться у верифікаційних звітах. 
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4.2 Основні визначення, що використовуються в системі МЗВ 

Нижче наведено визначення ключових понять, які використовуються у системі МЗВ 

для опису установок та методології визначення викидів ПГ.  

"Установка" – стаціонарний цех, агрегат чи будь-який інший об’єкт господарської 

діяльності, функціонування якого зумовлює викиди ПГ.  

Визначення "Установка" у СТВ ЄС: стаціонарний технічний об'єкт, де здійснюється 

один чи більше видів діяльності, що покриваються системою МЗВ та будь-які інші 

безпосередньо зв'язані види діяльності, які мають технічні зв'язки з діяльностями, які 

здійснюються на цьому ж місці та могли би впливати на викиди ПГ та забруднення 

навколишнього середовища. 

"Оператор установки" – юридична особа або фізична особа-підприємець у власності 

або законному користуванні якої на території України перебуває установка.  

"Джерело викидів" - окремо ідентифіковані частини установки або процесу в межах 

установки, з яких викидаються ПГ. 

Потік "паливо, сировина - продукція" означає одне з нижче перерахованого: 

1) конкретний вид палива, сировини або продукції, в результаті споживання або 

виробництва яких відбуваються викиди ПГ в одному або декількох джерелах 

викидів; 

2) конкретний вид палива, сировини чи продукції, що містять вуглець і 

включаються до розрахунку викидів ПГ з використанням методології балансу 

маси. 

Цей термін відноситься до всіх входів в установку та виходів з установки, для яких 

необхідно проводити моніторинг при використання методології на основі розрахунку. 

Формулювання є результатом спроби коротко визначити "паливо або сировину на вході в 

установку або на виході з установки, які прямо впливають на викиди ПГ". У найпростішому 

випадку це означає, що «потік» палива подається в установку та формує «джерело» викидів 

ПГ. Те ж саме вірно і для сировини, яка призводить до викидів ПГ.  

"Точка вимірювання" означає "джерело викидів ПГ", для якого застосовується 

система безперервного вимірювання викидів. Таким чином, це та точка, де встановлено 

устаткування системи безперервного вимірювання. 

"Точка викидів ПГ" - це місце (в межах установки), де фізично відбуваються викиди 

ПГ в атмосферу. 

"Розрахункові коефіцієнти" – коефіцієнти, що використовуються для розрахунків 

викидів ПГ, такі як нижча теплотворна здатність палива (НТЗ), коефіцієнт викидів ПГ, 

коефіцієнт окислення, коефіцієнт перетворення, вміст вуглецю або частка біомаси. 

"Дані про діяльність" - дані про кількість палива чи сировини, що спожито  або 

продукції, що вироблено в результаті процесу, для якого застосовується методологія 

моніторингу на основі розрахунків, виражених у тераджоулях або у тоннах, або в кубічних 

метрах (для газів). 

"Коефіцієнт викидів" – середнє значення викидів ПГ стосовно даних про діяльність 

потоків “паливо, сировина - продукція” з урахуванням повного окислення при спалюванні 

викопного палива та повної конверсії вуглецю для всіх інших хімічних реакцій; 

"Коефіцієнт окислення" – співвідношення вуглецю, окисленого до СО2 внаслідок 

повного спалювання вуглецю, що міститься у паливі, вираженого у вигляді дробі, з 

врахуванням монооксида вуглецю (СО), що викидається в атмосферу,  як молярного 

еквівалента кількості СО2; 
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"Коефіцієнт конверсії" – співвідношення вуглецю, викинутого, як СО2, до загального 

вмісту вуглецю, що міститься у вихідному потоці “паливо, сировина - продукція” до процесу 

викиду, що виражається як фракція, з урахуванням монооксида вуглецю (СО) викинутого в 

атмосферу як молярного еквівалентна кількості СО2; 

"Рівень точності даних" - набір вимог, що використовуються для визначення даних 

про діяльність, розрахункових коефіцієнтів, щорічних викидів та щорічних середніх 

погодинних викидів. 

"Біомаса" - частка біологічного розкладання продукції, відходи та залишки 

біологічного походження від сільського господарства (включаючи рослинні та тваринні 

речовини), лісового господарства та суміжних галузей включаючи рибне господарство та 

аквакультури, а також частка біологічного розкладання промислових та побутових відходів, 

вона включає в себе біорідину та біопаливо. 

"Змішане паливо" - паливо, яке містить біомасу й викопний вуглець. 

"Попередній коефіцієнт викидів" – допустимий загальний коефіцієнт викидів ПГ 

змішаного палива або матеріалу на основі загального вмісту вуглецю, що складається із 

частки біомаси та частки викопного палива перед множенням його на частку викопного 

палива, що приводиться у коефіцієнті викидів. 

 

4.3 Вибір методології моніторингу  

Оператор повинен вибрати методологію, яку він буде застосовувати для моніторингу 

викидів ПГ з установки. 

Згідно Правил МЗВ можливе застосування наступних методологій моніторингу: 

1. Методологія на основі розрахунку: 

 Стандартна методологія (характерна для спалювання палива і 

технологічних викидів); та 

 Методологія балансу мас. 

2. Методологія на основі безперервного виміру. 

3. Методологія моніторингу, не основана на рівнях точності даних 

(альтернативна методологія). 

4. Комбінація вище наведених методологій.  

Важливо зазначити, що методології на основі розрахунку також вимагають 

проведення вимірювань. Вимірювання тут зазвичай застосовуються до таких параметрів, як 

споживання палива або сировини на вході в установку, у той час як методологія на основі 

постійного вимірювання завжди включає в себе вимірювання безпосередньо викидів ПГ. 

 

4.3.1 Стандартна методологія 

Згідно зі стандартною методологією оператор повинен розраховувати викиди ПГ від 

спалювання для кожного потоку “паливо, сировина - продукція” шляхом множення даних 

про діяльність, пов’язаних з кількістю палива, що спалюється, виражені в тераджоулях на 

основі НТЗ, на відповідний коефіцієнт викидів (виражений у тоннах CO2 на тераджоуль (т 

СО2/ТДж)) та на відповідний коефіцієнт окислення.  

Компетентний орган може дозволити використовувати коефіцієнти викидів для 

палива, виражені у т СО2/т або т СО2/м
3
. У цьому випадку оператор повинен визначати 

викиди від спалювання шляхом множення даних про діяльність, пов’язану з кількістю 
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палива, що спалюється, виражених у тоннах або кубічних метрах, на відповідні коефіцієнти 

викидів та на відповідний коефіцієнт окислення.  

Якщо коефіцієнт викидів для рівня точності даних 1 або 2 вже включає ефект 

неповноти хімічної реакції, коефіцієнт окислення повинен дорівнювати 1. (Коефіцієнти 

викидів за замовчуванням згідно Керівництва МГЕЗК 2006 включають ефект неповної 

хімічної реакції). 

 

 

Рисунок 3. Стандартна методологія 

 

Викиди CO2 від спалювання викопного палива розраховуються за формулою
3
: 

 

ВикПГi = ОПi × НТЗi × КВi × КOi 

 

де: 

ВикПГi викиди від спалювання палива типу i [т CO2] 

ОПi обсяг споживання палива типу i [т або нм
3
] 

НТЗi НТЗ палива типу i [ТДж/т або ТДж/нм
3
] 

КВi коефіцієнт викидів СО2 для палива типу i [т CO2 /ТДж] 

КOi коефіцієнт окислення для палива типу i [ 0 – 1 ] 

Одиниці виміру виражені в т, як правило, будуть використовуватися для твердих 

видів палива та в нм
3
 як правило, використовуються для газоподібних видів палива. 

За певних умов, коли використання коефіцієнта викидів, що виражено в т СО2/т, 

призводить до необґрунтованих витрат або може бути досягнута еквівалентна точність 

                                                 
3
 Викиди N2O, як правило, визначається з використанням методології на основі вимірів. 
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розрахованих викидів, координуючий орган може дозволити оператору використовувати 

коефіцієнти викидів виражені як т CO2/т палива або т CO2/нм
3
. 

У випадку використання біомаси коефіцієнт викидів повинен бути визначено за 

допомогою попереднього коефіцієнта викидів та долі біомаси в паливі: 

 

КВ = КВпоп × (1 – ДБ) 

 

де: 

КВ коефіцієнт викидів [т CO2/ТДж, т CO2/т або т CO2/нм
3
] 

КВпоп попередній коефіцієнт викидів – передбачений загальний коефіцієнт викидів 

змішаного палива або сировини, заснований на загальному вмісті вуглецю, 

що базується на основі загального вмісту вуглецю в складі біомаси та 

викопної фракції до його множення на частину викопного палива для 

отримання коефіцієнта викидів 

ДБ доля біомаси [безрозмірний] 

 

Таким чином, загальна стандартна формула для розрахунку викидів ПГ від 

спалювання палива: 

 

ВикПГi = ОПi × НТЗi × КВпоп × (1 – ДБ)× КOi 

 

У разі застосування рівня 3 точності даних для визначення коефіцієнту викидів СО2 

для вугілля, а саме застосування лабораторних аналізів для визначення частки вуглецю у 

вугіллі, згідно з отриманими даними протоколів випробувань вугілля, розрахунок 

коефіцієнта викидів СО2 від спалювання вугілля проводиться за формулою для відповідних 

періодів проведення аналізів:  

 

КВпер = ЧасткаСпер / НТЗпер × 1000 

 

де:  

КВпер коефіцієнт викидів вуглецю від спалювання вугілля за відповідний 

період, т C/ТДж 

ЧасткаСпер масова частка загального вмісту вуглецю в робочому стані Cr за 

відповідний період, % 

НТЗпер  середньозважена НТЗ вугілля за відповідний період, ТДж/тис. т 

 

Зверніть увагу, що дані про діяльність можуть відноситися, як до вхідної сировини 

(крім споживання палива, наприклад, вапняк або кальцинована сода), так й до результатів 

вихідного процесу, наприклад клінкер або негашене вапно. В обох випадках дані про 
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діяльність використовується з позитивними значеннями через пряму кореляцію зі значенням 

викидів ПГ. 

Зверніть увагу, що для більш складних процесів методологія балансу мас більш 

прийнятна для оцінки викидів ПГ з установки. Моніторинг викидів N2O завжди вимагає 

застосування методологія на основі безперервного виміру. 

  

4.3.2 Розрахунок викидів згідно з методологією балансу мас 

Методологія балансу мас
4
, як і стандартна методологія, є методологією на основі 

розрахунків викидів ПГ з установки. Стандартна методологія проста для застосування в тих 

випадках, коли паливо або сировина чи продукція безпосередньо пов’язані з викидами ПГ. 

Однак, для таких випадків, як металургійні заводи з повним циклом або процеси в хімічній 

промисловості, часто буває важко пов’язати викиди безпосередньо з окремою сировиною на 

вході установки, тому що продукція та відходи містять значну кількість вуглецю (наприклад, 

сипучі органічні речовини, сажа, і т. д.). Таким чином, мало розрахувати обсяг не викинутого 

в атмосферу вуглецю за допомогою коефіцієнта окислення або коефіцієнта викидів. Замість 

цього використовується повний баланс вуглецю на вході і виході з установки. 

 

Рисунок 4. Схематичне представлення методології на основі балансу мас 

 

Наступна формула застосовується для розрахунку викидів згідно методології балансу 

мас: 

ВикПГ =  ∑ ( f × ДДi ×ЧасткаСi ) 

де:  

ВикПГ викиди від усіх потоків, що включені до балансу мас [т CO2] 

f коефіцієнт перетворення молярної маси вуглецю в CO2. Значення f 

дорівнює 3,664 т CO2/т C 

i індекс для сировини або палива, що включені до балансу мас 

ДДi дані про діяльність (тобто маса в тоннах) сировини або палива, що 

                                                 
4
 В цьому документі використовується термін "матеріальний баланс" для визначення даних про діяльність на 

основі обліку поставок партій (див розділ 6.1.2), у той час як "баланс мас" використовується виключно для 

методології на основі розрахунку 
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включені до балансу мас. Вхідна сировина або паливо приймаються до 

уваги, як позитивні значення, вихідні матеріали або палива мають 

негативні значення. Зміни у запасах повинні бути прийняті до уваги 

відповідним чином, щоб дати правильні результати для календарного 

року 

ЧасткаСi частка вуглецю в потоці, що включена до балансу мас. Завжди 

безрозмірна і позитивна 

Якщо вміст вуглецю в паливі розраховується із коефіцієнта викидів, що виражений в т 

CO2/TДж, використовується наступна формула: 

ЧасткаСi =   КВi × НТЗi  / f 

де:  

ЧасткаСi Частка вуглецю в потоці, включеного до балансу мас, завжди 

безрозмірна і позитивна 

КВi коефіцієнт викидів СО2 для палива типу i [т CO2 /TДж] 

НТЗi НТЗ палива типу i [TДж/т або TДж/нм
3
] 

f коефіцієнт перетворення молярної маси вуглецю в CO2. Значення f 

дорівнює 3,664 т CO2/т C 

Якщо вміст вуглецю в матеріалі або паливі розраховується із коефіцієнта викидів, що 

виражено т CO2/т, використовується наступне рівняння: 

 

ЧасткаСi =   КВi × / f 

 

При розробці плану моніторингу за допомогою балансу мас мають бути враховані 

наступні зауваження: 

 Викиди окису вуглецю (СО) не враховуються як вихідне джерело потоку за 

методологією балансу мас, але розглядаються як молярний еквівалент викидів CO2. 

Це легко зробити, просто не враховуючи СО у переліку вихідних матеріалів. 

 Якщо біомаса або паливо включені в баланс мас, ЧасткаСi необхідно регулювати 

тільки у викопній фракції. Якщо передбачається, що біомаса належить до вихідних 

потоків, оператор повинен надати обґрунтування такого припущення до 

компетентного органу. Запропонована методологія повинна уникати недооцінки 

викидів ПГ. 

 Важливо дотримуватися принципу повноти моніторингу даних, тобто вся вхідна 

сировина та паливо повинні бути прийняті до уваги, якщо це не контролюється за 

допомогою підходу за межами методології балансу мас. Тим не менш, в деяких 

випадках може бути важко визначити малі кількості вуглецю точно. У цій ситуації 

оператор повинен дослідити, чи може сировина розглядатися в якості мінімального 

вихідного потоку (див. розділ 4.4.3). Зокрема, припускаючи, кількість вуглецю, що 

залишає установку в шлаку або у відходах рівне нулю, це може вважати 

прийнятним методом оцінки для таких мінімальних потоків. Це відповідає 

припущенню, що коефіцієнт перетворення дорівнює 100% у разі застосування 

стандартної методології. 
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Детальніше про вимоги Правил МЗВ до моніторингу при використанні методології 

балансу мас наведені в розділі 6. 

Може бути корисно поєднувати підхід балансу мас та стандартний підхід, як показано 

у наступному прикладі: 

На установці існують дві окремі частини: ТЕЦ на природному газі та виробництво сталі 

(процес електродугової печі). У такій ситуації корисно поєднувати підходи, на основі 

розрахунків: 

 ТЕЦ: стандартна методологія; потоки: 

 Природний газ (може бути корисним включити всі потоки природного газу, 

навіть ті, що належать до металургійного заводу) 

 Металургійний завод: баланс мас; потоки: 

 Вхідні: лом, чавун, легуючі компоненти 

 Вихідні: продукція, шлак 

 

4.3.3 Методологія на основі безперервного виміру 

На відміну від методології на основі розрахунків, для методології на основі 

безперервного виміру відведених газів з установки, викиди ПГ самі по собі є об’єктом 

вимірювання. Це важко в установках з багатьма точками викидів (димові труби) або 

неможливо там, де повинні бути прийняті до уваги вихідні потоки (витоки
5
). З іншого боку, 

перевагою методології на основі безперервного виміру є незалежність кількості різних видів 

палив та сировини, що застосовуються у технологічному процесі (наприклад, де спалюється 

багато різних видів відходів), та їх незалежність від стехіометричних відносин (саме тому 

викиди N2O повинні контролюватися на основі безперервного виміру). 

 

Рисунок 5. Схематичне представлення методології на основі виміру 

 

                                                 
5
 Витоки це викиди, які не викидаються через димові трубу, наприклад,  викиди з відкритих печей, або витоки з 

трубопровідних систем 



21 

 

 

Застосування систем безперервного виміру викидів
6
 ПГ завжди потребують двох 

елементів: 

1. Вимірювання концентрації
7
 ПГ у вихідних газах. 

2. Об’ємна витрата потоку газів, де відбувається вимір. 

На першому етапі визначаються викиди ПГ кожну годину
8
 вимірювань від 

середньогодинної концентрації і середньогодинної витрати. Для визначення загального 

обсягу викидів ПГ підсумовуються всі погодинні значення за звітний рік для кожної точки 

викидів. Якщо вимірювання проводяться на декількох точках викидів (наприклад, дві окремі 

димові труби електростанції), викиди за звітний період в першу чергу визначаються для 

кожного джерела викидів окремо, потім, для отримання усього
9
 викидів ПГ для установки, 

підсумовуються викиди з усіх джерел. 

 

4.3.4 Методології моніторингу, що не основана на рівнях точності даних 
("Альтернативна методологія") 

Можуть існувати особливі обставини при яких застосування системи рівнів точності 

для визначення даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів в установках технічно 

неможливо або призводить до необґрунтованих витрат оператора. 

Оператор може застосувати методологію моніторингу, яка не основана на рівнях 

точності даних (альтернативну методологію), якщо: 

 Методологія на основі розрахунку з використанням, щонайменше 1-го рівня точності 

даних, принаймні для одного незначного або ключового потоку, призводить до 

необґрунтованих витрат. 

 Методологія на основі виміру для взаємопов’язаних джерел викидів з використанням 

1-го рівня точності даних також не представляється можливим без необґрунтованих 

витрат. 

Якщо вищевказані умови дотримані, оператор може запропонувати в плані 

моніторингу альтернативну методологію моніторингу та повинен продемонструвати, що 

даний підхід дозволяє досягти необхідного загального
10

 рівня точності даних для викидів ПГ 

з установки. Іншими словами: замість відповідності з рівнем невизначеності для окремих 

незначних або ключових потоків "паливо, сировина-продукція", повинен дотримуватися 

один загальний рівень невизначеності для викидів ПГ з установки. 

Проте, такий підхід більш складний у порівнянні з іншими підходами. 

Оператор зобов’язаний: 

1. Щороку проводити повну оцінку невизначеності викидів ПГ з установки і 

представити докази, що необхідний рівень невизначеності досягнуто. 

                                                 
6
 Правила МЗВ визначає: «безперервне вимірювання викидів" означає сукупність операцій, що мають на меті 

визначення значення величини за допомогою періодичних вимірювань, застосовуючи або вимірювання в димовій 

трубі або видобувних процедури з вимірювального приладу, розташованого поряд з димовою трубою, в той час, 

виключаючи вимірювання на основі набору окремих зразків з труби. 
7
 Може знадобитися додаткові коригування, наприклад, таких як на вологість. 

8
 Оператори повинні використовувати більш короткі терміни, ніж година, де це можливо без додаткових 

витрат. При цьому враховується той факт, що багато систем вимірювання автоматично генерувати 

півгодини значення у зв'язку з іншими вимогами, ніж МЗВ. У такому випадку, використовуються півгодинні 

значення. 
9
 "Усього" тут означає суму всіх викидів, що визначаються системою безперервного виміру викидів. Це не 

виключає, що подальші викиди від інших частин установки визначаються з допомогою методології га основі 

розрахунку. 
10

 Ця загальна невизначеність становить менше 7,5% для установок категорії А, менш ніж 5,0% для категорії 

В установках і менше 2,5% для категорії С установок. Для категоризації установок див. розділі 4.4. 
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2. Представити результати разом з річним звітом про викиди (у тому числі для 

верифікації). 

3. Надавати обґрунтуванні для використання альтернативної методології в регулярних 

звітах щодо удосконалення плану моніторингу демонструючи необґрунтовані витрати або 

технічну нездійсненність вимог до рівня точності даних. Якщо вище перераховані умови не 

виконуються, оператор повинен змінити план моніторингу та використовувати підхід на 

основі рівнів точності даних. 

 

4.3.5 Комбінація методологій 

Оператор може поєднувати різні методології, описані вище, за умови, що немає 

прогалин в даних і не відбувається подвійного розрахунку. У разі, якщо різні підходи 

призведуть до подібного рівня точності даних, оператор може використовувати інші критерії 

для вибору методології, такі як: 

• яка методологія дає більш надійні результати, тобто там, де є більш надійні прилади 

вимірювання, чи необхідно менше спостережень, і так далі. 

• який метод має нижчий невід’ємний ризик, тобто яка методологія дозволяє легше 

керувати іншим джерелом даних, де менше можливостей зробити помилки або 

упущення? 

Як приклад, для наступної потенційної установки використовується всі можливі 

підходи/методології одночасно. Установка складається з таких елементів: 

 Вугільний котел: використовується методологія безперервного виміру (примітка: 

якщо вони були виміряні використовуючи стандартну методологію, викиди продуктів 

згоряння вугілля та пов’язані технологічні викиди від використання вапняку в 

десульфуризації димових газів повинні бути перевірені окремо). 

 Виробництво чавуну та сталі (електродугова піч): 

 Природний газ використовується для опалення: простий підхід - стандартна 

методологія. 

 Виробництво сталі: використовується методологія балансу мас (вхід: лом, 

чавун, компоненти легування; вихід: продукти, шлак). 

 Крім того на установці працює переробний завод (діяльність з виробництва 

кольорових металів та їх обробка), де лом, що виплавляють з електронних пристроїв 

спалюють в обертових печах. Усі утилізовані матеріали (лом) розглядаються як один 

ключовий потік. Через велику неоднорідність цих утилізованих матеріалів можливо 

використання альтернативної методології (вміст вуглецю може бути, наприклад, 

оцінено з комбінації: виробництво тепла та баланс мас цієї печі). 

 

 

4.4 Категоризація установок та потоків “паливо, сировина - 
продукція” 

Основна філософія в системі МЗВ наступна - великі викиди повинні контролюватися 

найбільш точно, спрощені методи можуть бути застосовані для невеликих викидів ПГ. За 

допомогою цього підходу береться до уваги ефективність витрат та уникають ситуацій 

нерозумного фінансового та адміністративний тягаря де перевага більших зусиль буде 

незначна. 
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4.4.1 Категорії установок 

Кожен оператор повинен визначити категорію його установки та, у відповідних 

випадках, для кожного потоку “паливо, сировина - продукція” для забезпечення моніторингу 

викидів і визначення мінімальних вимог для вибору рівнів точності даних.  

Оператор повинен класифікувати категорію кожної установки за однією з наступних 

категорій:  

а) установка категорії A - середній щорічний обсяг викидів за останній доступний 

звітний період, за винятком викидів СО2 від спалювання біомаси, становить  50 000 

тонн СО2екв і менше;  

б) установка категорії Б - середній щорічний обсяг викидів за останній доступний 

звітний період, за винятком викидів СО2 від спалювання біомаси, становить від 50 000 

тонн СО2екв до 500 000 тонн СО2екв;  

в) установка категорії В - середній щорічний обсяг викидів за останній доступний 

звітний період, за винятком викидів СО2 від спалювання біомаси, становить більше 

500 000 тонн СО2екв.  

Для розробки першого плану моніторингу оператор може оцінити викиди ПГ за 

результатами своєї роботи за попередні роки або проконсультуватися з координуючим 

органом. 

У випадку якщо дані про середньорічний обсяг викидів з установки за звітний період 

відсутні або неточні, оператор установки для визначення категорії повинен використовувати 

консервативну оцінку середнього щорічного обсягу викидів, за винятком викидів СО2 від 

спалювання біомаси. Це також стосується ситуації, коли змінилися границі установки, 

наприклад,  у зв'язку з розширенням видів діяльності. 

 

4.4.2 Установки з низькими викидами 

Установки, які у середньому викидають менше ніж 25 000 т СО2екв на рік можуть 

бути класифіковані як "установки з низьким рівнем викидів". Для них застосовуються 

спеціальні спрощенні підходи МЗВ для зменшення адміністративних витрат (Розділ 7.1). 

У випадку, коли середні викиди не доступні або більше не застосовуються через зміни 

в границях установки або зміни умов експлуатації установки, повинна використовуватися 

консервативна оцінка про прогнози викидів на найближчі п’ять років. 

Особлива ситуація виникає, якщо викиди установки перевищують поріг 25 000 т СО2 

на рік. У цьому випадку необхідно переглянути план моніторингу та представити новий до 

координуючого органу, для якого спрощення для невеликих установок більше не 

застосовуються. Тим не менш, оператор має можливість продовжувати моніторинг як для 

установки з низьким рівнем викидів за умови, що оператор може продемонструвати 

компетентному органу, що поріг у 25 000 т СО2 на рік не був перевищений протягом 

попередніх п’яти років, і не буде перевищуватися знову з наступного звітного періоду 

(наприклад, через обмеження потужності на установці). Таким чином, великі викиди в 

одному році з п’яти можуть бути прийнятними, якщо поріг не буде перевищено в одному з 

наступних п’яти років та це виключення більше не застосовуватиметься. 

Приклад: старий та менш ефективний резервний котел був в роботі тільки в одному році 

через ремонт основного котла. Викиди перевищували поріг 25 000 т СО2 в цей рік, але 

оператор може легко продемонструвати компетентному органу, що після цих ремонтних 

робіт це не відбудеться знову в найближчі 5 років. 

 



24 

 

 

4.4.3 Потоки "паливо, сировина - продукція" 

Найбільшу увагу в установці має бути приділено великим потокам "паливо, сировина 

- продукція". Для менших потоків "паливо, сировина - продукція" згідно Правил МЗВ 

застосовуються низькі вимоги до рівня точності даних (Розділ 5.2). Оператор повинен 

класифікувати всі потоки "паливо, сировина - продукція" для яких він використовує 

методологію на основі розрахунку. З цією метою оператор повинен порівняти викиди з усіх 

потоків з "Сумою всіх викидів із джерел викидів ПГ для яких проводиться моніторинг". 

Повинні виконуватись наступні кроки (через можливість комбінування підходів): 

 Визначити "в цілому всі викиди із джерел викидів ПГ, для яких проводиться 

моніторинг", шляхом підсумовування: 

 Викиди (СО2екв) з усіх потоків "паливо, сировина - продукція"; 

 Абсолютні значення всіх потоків CO2 при застосуванні методології балансу 

мас (тобто вихідні потоки також враховуються як позитивні! Розділ 4.3.2); та 

 Всі викиди CO2 та CO2екв, які визначають за допомогою методології на основі 

безперервного виміру (Розділ 4.3.3); 

 Тільки СО2 від викопних джерел палива враховується для цього розрахунку. 

 Після цього оператор повинен занести до списку всі потоки "паливо, сировина - 

продукція" (у тому числі ті, які утворюють частину у методології балансу мас, 

наведені в абсолютних величинах) у порядку убування. 

 Оператор може вибрати потоки, які він визначає як "незначні" або "мінімальні" з 

метою застосування спрощених вимог до них. Для цього повинні бути дотримані 

пороги, наведені нижче. 

Оператор повинен класифікувати кожен потік "паливо, сировина - продукція", 

порівнюючи потік з сумарними викидами ПГ із установки, з одним із наступних: 

а) незначні потоки - потік "паливо, сировина - продукція", обраний оператором, 

відповідає одному з показників, який в абсолютному вираженні: 

- менше 5 000 тонн CO2 на рік, 

- менше 10% від сумарних викидів CO2, але не більше 100 000 тонн CO2 на рік; 

б) мінімальні потоки - потік "паливо, сировина - продукція", вибраний оператором, 

відповідає одному з показників, який в абсолютному вираженні: 

- менш 1 000 тонн CO2 на рік, 

- менше 2% від сумарних викидів CO2, але не більше 20 000 тонн CO2 на рік; 

в) ключові потоки - потоки "паливо, сировина - продукція", які не підпадають ні під 

одну з категорій, перерахованих в пунктах a) та б). 

Наприклад, для ТЕС України ключовим потоком "паливо, сировина - продукція" буде 

«спалювання вугілля» (частка споживання вугілля на ТЕС України встановлює 93% - 99%), а 

незначними та мінімальними будуть потоки «спалювання природного газу» та «спалювання 

мазуту». 

Ця перевірка класифікації потоків має виконуватись, принаймні один раз на рік 

(наприклад, при розробці річного звіту про викиди). Краща практика, це мати процедуру яка 

буде поєднувати таку перевірку в регулярному виконанні діяльності з контролю, наприклад, 

щомісячні горизонтальні або вертикальні перевірки (Розділ 5.5). Крім того, така перевірка 

повинна бути зроблена якщо відбулись будь-які зміни в потужності або у навантажені 

установки.  



25 

 

 

 

Приклад: Класифікація потоків установки, що описана в розділі 4.3.5. 

Потік "паливо, сировина - 

продукція"/ Джерело 

викидів 

CO2екв 

 

Абсолютна 

величина 

% від 

усього 

Категорія потоку 

Методологія на основі 

безперервного виміру 

(вугільний котел) 

400 000 400 000 71.6% (Не відноситься до Потоку 

"паливо, сировина - 

продукція", а до Джерело 

викидів) 

Природний газ 100 000 100 000 17.9% Ключовий 

Викиди від утилізації 

(альтернативна методологія) 

50 000 50 000 8.9% Незначний 

Чавун 5 000 5 000 0.9% Мінімальний 

Легуючі елементи 2 000 2 000 0.4% Мінімальний 

Металобрухт 1 000 1 000 0.2% Мінімальний 

Вироби зі сталі
11

 -1 000 1 000 0.2% Мінімальний 

 

4.4.4 Джерела викидів 

Відповідно до Правил МЗВ має бути зроблене розрізнення між джерелами викидів до 

яких застосовано методологію на основі безперервного виміру. Зниження вимог до рівня 

точності даних застосовуються до джерел викидів, які індивідуально вносять вклад до 5 000 т 

CO2екв на рік, або до 10% від загального обсягу викидів установки, залежно від вищого 

значення. 

 

4.5 Рівні точності даних 

Кожен параметр, необхідний для визначення викидів ПГ, може бути визначений 

шляхом використання різних даних з різним рівнем невизначеності. До цих параметрів 

відносяться дані про діяльність установки і розрахункові коефіцієнти (коефіцієнти викидів 

ПГ, нижча теплотворна здатність, коефіцієнти окислення, тощо). До цих даних необхідно 

застосовувати рівні точності даних. 

Застосування таких рівнів ілюструється у таблиці нижче, де вказані рівні точності 

даних, які можуть бути обрані для визначення викидів ПГ від спалювання палива при 

використанні методології на основі розрахунку. 

В цілому можна зазначити, що менші рівні точності даних являють собою методи з 

більш низькими вимогами і є менш точними, ніж більш високі рівні точності даних. Рівні 

точності даних з однаковим номером (наприклад, рівні 2а і 2б) вважаються еквівалентними. 

Більш високі рівні точності даних вважаються більш складними і затратними, ніж 

нижчі (наприклад, за рахунок застосування більш коштовного вимірювального обладнання). 

Тому нижчі рівні точності даних, як правило, потрібні для менших обсягів викидів ПГ, тобто 

для незначних і мінімальних потоків та, відповідно, для невеликих установок. Таким чином, 

забезпечується економічно ефективний підхід до визначення викидів ПГ для установок. 

  

                                                 
11

 Вихід продукції, яка містить вуглець, тому значення СО2екв негативне. 
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Таблиця 1. Ілюстрація вимог до рівня точності даних для методології на основі 

розрахунку (викиди від спалювання палива) 

Рівні 

точності 

даних 

Обсяг 

палива 

Чиста 

теплотворна 

здатність 

Коефіцієнт 

викидів 

Частка 

біомаси 

Коефіцієнти 

окислення 

Рівень 4 ± 1,5% 
Лабораторний 

аналіз 

Лабораторний 

аналіз 

Лабораторний 

аналіз 

Лабораторний 

аналіз 
Рівень 3 ± 2,5% 

Рівень 

2а/2б 
± 5% 

Специфічне 

значення для 

країни / значення з 

рахунку-фактури 

на паливо 

Специфічне 

значення для 

країни / 

визначено на 

основі 

апроксимованих 

значень 

Специфічне 

значення для 

країни 

Рівень 1 ± 7,5% 

Стандартне 

значення (Додаток 

до Правил МЗВ) 

Стандартне 

значення 

(Додаток до 

Правил МЗВ) 

Стандартне 

значення 
1,0 

 

Який рівень точності даних оператор повинен вибрати відповідно до вимог Правил 

МЗВ докладно розглянуто в розділі 5.2. 

 

4.6 Підстави для спрощення 

Економічна ефективність є важливим поняттям для системи МЗВ. Як правило, для 

оператора можна отримати дозвіл від компетентного органу відступити від конкретної 

вимоги згідно Правил МЗВ (таких, як, зокрема, використання необхідного рівня точності 

даних), якщо повне застосування вимог призведе до необґрунтованих витрат. Тому потрібно 

чітке визначення для поняття "необґрунтовані витрати". Нижче в розділі 4.6.1 це визначення 

розглянутого та яке засноване на аналізі витрати / вигоди. 

Схожі спрощення можуть застосовуватись, якщо захід є технічно нездійсненим. 

Технічна здійсненність – це не питання аналізу витрати / вигоди, а питання того, чи буде 

можливість у оператора взагалі досягти відповідних вимог. Правила МЗВ вимагають від 

оператора надати обґрунтування, де він стверджує, що відповідність вимогам МЗВ технічно 

не представляється можливим. Це обґрунтування має продемонструвати, що оператор не має 

наявних ресурсів для задоволення конкретних вимог у необхідний термін. 

 

4.6.1 Необґрунтовані витрати 

При оцінці того, чи витрати розумні на деякий конкретний захід, витрати повинно 

бути порівняно з вигодами, які вони дають. Витрати вважаються необґрунтованими тоді, 

коли витрати перевищують вигоди.  

Витрати: Для альтернативного сценарію повинні бути прийняті до уваги тільки 

додаткові витрати. Витрати будуть оцінюватися з використанням відповідного періоду 

амортизації протягом економічного життя обладнання. Таким чином, для оцінки 
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використовуються щорічні витрати протягом терміну служби обладнання, а не загальна 

вартість обладнання. 

Приклад: старий вимірювальний прилад не функціонує належним чином і буде замінений на 

новий. Старий прилад забезпечував досягнення невизначеності в 3% для даних про 

діяльність, що відповідає рівню точності даних 2 (± 5%). Оскільки оператор буде 

застосовувати більш високий рівень точності даних, необхідно визначити в якому разі 

придбання нового приладу призведе до необґрунтованих витрат. Прилад А коштує 10 тис. € 

та призводить до невизначеності 2,8% (Рівень точності даних 2), прилад Б коштує 30 тис. €, 

але забезпечує невизначеність 2,1%, що відповідає рівню точності даних 3 (± 2,5%). У 

зв’язку з агресивним навколишнім середовищем в установці, вважається цілком прийнятною 

амортизація строком 5 років. 

Витрати, які повинні бути прийняті до уваги при оцінці необґрунтованих витрат, становлять 

20 000 € (тобто різниця вартості між двома приладами), розділені на 5 років, і становлять 4 

тис. €. Передбачається, що витрати на технічне обслуговування для обох приладів однакові. 

Вигоди від установки більш точного приладу складаються в прирості дозволів на 

викиди, пов’язаних зі зниженням рівня невизначеності. Для того, щоб зробити оцінку, 

незалежну від щоденних коливань цін, застосовується постійна ціна в 5 €/тСО2. Для 

визначення передбачуваної вигоди, цю ціну дозволу на викиди необхідно помножити на 

"фактор покращення" (зниження невизначеності) і помножити на середньорічні викиди від 

потоку
12

 "паливо, сировина - продукція" протягом трьох останніх років. Зниження 

невизначеності є різниця між поточною невизначеністю
13

 та невизначеністю рівня точності 

даних, який буде досягнуто після поліпшення. 

Там, де немає прямого підвищення точності даних про викиди, завжди застосовується 

фактор покращення рівний 1%. Деякі приклади такого покращання, наприклад, перехід від 

значень за замовчуванням до аналізу проб, збільшення числа проаналізованих проб, 

покращання системи управління даними та системи контролю, і т. д. 

Важливо, що мінімальний поріг витрат з покращання нижче 2 тис. € на рік вважається 

розумним, без проведення оцінки необґрунтованих витрат. Для установок з низьким рівнем 

викидів цей поріг знаходиться в межах 500 €. 

Витрати вважаються обґрунтованими, якщо: 

 

В < ВД ˟ СВ ˟ (Uпоточні – Uнов.рівень) 

де: 

В Витрати [€/рік] 

ВД Вартість дозволів на викиди [€5/т CO2екв] 

СВ Середньорічні викиди з джерела(л) [т 

CO2екв/рік] 

Uпоточні Поточна невизначеність [%] 

                                                 
12

 Якщо один вимірювальний прилад використовується для декількох потоків, наприклад, вагонні  ваги, слід 

використовувати суму викидів всіх пов'язаних потоків.. 
13

 Будь ласка, зверніть увагу, що тут мається на увазі "реальна" невизначеність, а не поріг невизначеності 

рівня точності даних. 
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Uнов.рівень Поріг невизначеності нового рівня точності даних, який 

може бути досягнутий 

[%] 

Приклад: Для заміни вимірювальних приладів, в інтересах «поліпшення», вигоди для 

приладу А дорівнюють нулю, так як це просто заміна для підтримки поточного рівня 

точності даних. Це не може вважатися необґрунтованими витратами, так як установка не 

може працювати без цього приладу. 

У разі приладу Б, може бути досягнутий рівень точності даних 3 (поріг невизначеності 

±2,5%). 

Таким чином, зниження невизначеності Uпоточні - Uнов.рівень = 2,8% - 2,5% = 0,3%. 

Середньорічні викиди складають СВ = 100 000 т СО2/рік. Таким чином, вигоди 

складають 0,003 ˟ 100 000 ˟ 5 = € 1 500. Це нижче, ніж передбачувані витрати (€ 4 000). 

Таким чином установка приладу Б призводить до необґрунтованих витрат. 

 

4.7 Невизначеність 

Коли хтось хотів би задати головне питання про якість системи МЗВ будь-якої 

системи торгівлі викидами, він, ймовірно, хотів би запитати: "Наскільки добрі це дані?" або, 

скоріше, "Чи можна довіряти вимірюванням, які використовуються для отримання 

результатів викидів ПГ?". Міжнародні стандарти застосовують величину "невизначеність" 

при визначенні якості вимірювань. 

Існують різні терміни, які часто використовуються аналогічним чином, як 

невизначеність. Проте, це не синоніми, вони мають свій власний певний сенс: 

Достовірність: Це означає близькість значень між виміряними величинами та 

справжнім значенням величини. Якщо вимірювання є достовірним, середні результати 

вимірювань близькі до "істинного" значенням величини. Якщо вимірювання не є 

достовірним, це іноді може бути пов’язано з систематичною помилкою. Часто це можна 

подолати шляхом калібрування і регулювання вимірювальних приладів. 

Точність: Описує близькість результатів вимірювань тих самих виміряних величин 

при тих же умовах, тобто це те саме як вимірювання декілька разів. Часто це кількісне 

визначення, як стандартне відхилення значення величини навколо середнього. Це відображає 

той факт, що всі вимірювання включають випадкову помилку, яка може бути зменшена, але 

не повністю усунена. 

Невизначеність: Цей термін характеризує діапазон, в якому істинне значення, як 

очікується, знаходиться з певним рівнем впевненості. Це всеосяжна концепція, яка поєднує в 

собі точність і очікувану достовірність. Як показано на рисунку нижче, вимірювання можуть 

бути точними, але недостовірними, або навпаки. Ідеальною є ситуація, коли результат і 

точний і достовірний. 

Якщо лабораторія оцінює та оптимізує свої методи, зазвичай це має інтерес у 

відокремлюванні точності та достовірності, оскільки це веде до ідентифікації помилок та 

описок. Це може показати різноманітні причини помилок, таких як технічне обслуговування 

або калібрування інструментів, або краща підготовки кадрів. Тим не менш, кінцевий 

користувач результату вимірювання (у разі МЗВ, це оператор та компетентний орган), які 

просто хочуть знати, наскільки великий інтервал (вимірюється середнє ± невизначеність), в 

якому ймовірно знаходиться істинне значення. 

У щорічних звітах про викиди тільки одне значення наведено для викидів. Тільки 

одне значення, що верифіковано, вводиться в таблицю реєстру викидів ПГ. Оператор не 

може надати значення "N ± х%" на отримання дозволів на викиди, тільки точне значення N. 
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Тому ясно, що це знаходиться в інтересах усіх, щоб визначити кількісно та зменшити, 

наскільки це можливо, невизначеність "х". Це є причиною, чому плани моніторингу повинні 

бути затверджені компетентним органом, і чому оператори повинні продемонструвати 

відповідність з конкретними рівнями точності даних, які пов’язані з допустимою 

невизначеністю. 

Детальніше про визначення рівнів точності даних наведено в розділі 6. Оцінка 

невизначеності, яка повинна надаватися у плані моніторингу, обговорюється в розділі 5.3. 

Для більш детальної інформації надаються окремі керівні документи з оцінки невизначеності 

(Розділ 2.3). 

 

Рисунок 6. Ілюстрація понять достовірності, точності та невизначеності.  

«Мішені» є передбачуване правильне значення, а "постріли" представляють 

результати вимірювань. 
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5. ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

У цій главі описується спосіб у який оператор може розробити план моніторингу з 

використанням шаблону плану моніторингу.  

 

5.1 Розробка плану моніторингу 

При розробці плану моніторингу, оператори повинні слідувати наступним керівним 

принципам: 

 Знаючи докладно ситуацію на власній установці, оператор повинен розробити 

методологію моніторингу якомога простішою. Це досягається за рахунок 

використання самих надійних джерел даних, надійних вимірювальних приладів, 

коротких потоків даних і ефективних процедур контролю. 

 Оператори повинні представити свій щорічний звіт про викиди з урахуванням 

вимог Верифікатора та відповісти на наступні питання: як були отриманні 

необхідні дані, чи є потік даних прозорим, як діяльність з контролю запобігає 

помилкам, пропускам та спотворенням даних? 

 Як правило, на установках протягом років відбуваються технічні зміни, певною 

мірою слід розглядати живі документи для планів моніторингу. Для того, щоб 

звести до мінімуму адміністративний тягар, оператори повинні бути обережні в 

тому, які елементи повинні наводитись в самому плані моніторингу та які можуть 

наводитись в письмових процедурах, та які доповнюють план моніторингу. 

Нижче наведені типові етапи розробки плану моніторингу: 

1. Визначити межі установки. 

2. Визначити категорію установки на основну оцінку річних викидів ПГ з установки. 

3. Перерахувати всі джерела викидів, потоки "паливо, сировина - продукція" та 

класифікувати їх, як ключові, незначні та мінімальні згідно з вимогами до Правил 

МЗВ. 

4. Визначити вимоги до рівнів точності даних, відповідно вимогам до категорії 

установки. 

5. Перерахувати і оцінити потенційні джерела даних: 

a. Для даних про діяльність (детальні вимоги дивіться розділ 6.1.): 

i. Як визначаються обсяги палива або сировини? 

 Чи існують вимірювальні прилади для безперервного вимірювання, 

такі як витратоміри, ваги тощо, які дають прямі результати 

вимірювань кількості сировини на вході або виході з процесу? 

 Або обсяги палива або сировини визначаються на основі рахунків-

фактур? У цьому випадку, як може бути визначено на кінець року їх 

кількість на складі? 

ii. Вимірювальні прилади перебувають у власності та управляються 

оператором? 

 Якщо так, яка точність цих вимірювальних приладів? Чи існують 

складнощі з технічним обслуговуванням і калібруванням цих 
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вимірювальних приладів? Чи є вони предметом національного 

метрологічного контролю? 

 Якщо ні, чи можуть використовуватися вимірювальні прилади, які 

знаходяться під контролем постачальника палива? (Часто це має 

місце для лічильників газу та у багатьох випадках, коли величини 

визначаються на основі рахунків-фактур). 

iii. Оцінка невизначеності, пов’язана з цими вимірювальними приладами та 

визначення досяжних рівнів точності даних. Примітка: Для оцінки 

невизначеності можливо застосування кілька спрощень, зокрема, якщо 

вимірювальний прилад є предметом національного метрологічного 

контролю. 

b. Розрахункові коефіцієнти (НТЗ, коефіцієнт викидів або вміст вуглецю, 

коефіцієнт окислення або коефіцієнт перетворення, доля біомаси), залежно від 

необхідного рівня точності даних (визначаються на основі категорії установки 

та класифікації потоків "паливо, сировина - продукція"): 

i. Чи застосовні значення за замовчуванням? Якщо так, то чи доступні ці 

значення? (Додаток Правил МЗВ, публікації компетентного органу, 

значення в національній інвентаризації)? 

ii. Якщо мають бути застосовані високі рівні точності даних або не 

застосовуються значення за замовчуванням, в цьому випадку повинні 

проводитися хімічні аналізи для визначення відсутніх розрахункових 

коефіцієнтів. У цьому випадку оператор повинен: 

 Визначити лабораторії, які будуть використовуватися для аналізів. 

 Вибрати відповідний аналітичний метод (і застосовний стандарт). 

 Розробити план відбору проб. 

6. Чи можуть бути виконані всі необхідні рівні точності даних? Якщо ні, чи можуть 

бути виконані більш низькі рівні точності даних, якщо це відповідає принципу 

технічної здійсненності та обґрунтованості витрат? 

7. Чи можливе застосування методології на основі вимірів? Чи можливе виконання 

відповідних рівнів точності даних та інших вимог? 

8. Якщо відповіді на пункти 6 та 7 негативні: чи можливе використання 

альтернативної методології? В даному випадку потрібна оцінка невизначеності в 

цілому для установки. 

9. Далі оператор повинен визначити всі потоки даних (від первинних даних до 

результатів розрахунку викидів ПГ). Складання діаграми таких потоків даних буде 

корисним в подальшому проведенні моніторингу. 

10. Після визначення джерел даних і потоків даних, оператор повинен провести аналіз 

ризиків для ідентифікації потенційних місць появи помилок в системи управління 

даними. 

11. Використовуючи аналіз ризиків оператор повинен: 

a. вирішити, яка методологія буде застосуватися для моніторингу (на основі 

розрахунків, на основі вимірів, і т. д.); 

b. оцінити, які прилади вимірювання і джерела даних будуть застосовуватися для 

визначення даних про діяльність. У випадку, якщо можливе застосування 

різних варіантів, повинен бути використаний варіант з найнижчою 

невизначеністю і низьким ризиком; 
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c. у всіх інших випадках, для яких необхідно приймати рішення, вибрати його, 

виходячи з пов’язаним з цим найнижчим ризиком
14

; 

d. визначити діяльність з контролю щодо пом’якшення виявлених ризиків. 

12. Можливо бути необхідно повторне проведення кроків з 5 по 11 до визначення 

фінальних письмових процедур та плану моніторингу (наприклад, повторити 

аналіз ризиків після визначення діяльності з контролю). 

13. Для завершення розробки плану моніторингу потрібно: 

a. докази дотримання всіх відповідних рівнів точності даних, наведених у плані 

моніторингу; 

b. в результаті остаточного аналізу ризиків показати, що певна система контролю 

належним чином призводить до пом’якшення виявлених ризиків; 

c. повинні бути приєднані додаткові документи до плану моніторингу 

(наприклад, опис установки та діаграми і т .д.); 

d. повинні бути розроблені письмові процедури, на які посилається план 

моніторингу. 

Оператор повинен переконатися, що всі версії плану моніторингу, додаткові 

документи і письмові процедури чітко ідентифіковані, і, що завжди використовується 

остання версія плану моніторингу всіма співробітниками, які беруть участь у моніторингу. 

 

5.2 Вибір коректного рівня точності даних 

Головне правило визначення мінімальних рівнів точності даних для методології на 

основі розрахунків (тобто для стандартної методології та балансу мас) – для кожного 

параметру оператор повинен застосовувати найвищий рівень точності даних. Для ключових 

потоків "паливо, сировина - продукція" установок категорії Б та В це є обов'язковим. Для 

інших потоків "паливо, сировина - продукція" та невеликих установок наступний набір 

правил визначає винятки з правила: 

1. Для ключових потоків "паливо, сировина - продукція" замість найвищих рівнів 

точності даних, установки категорії А повинні застосовувати принаймні рівні точності даних, 

що зазначені в додатку Правил МЗВ.  

2. Незалежно від категорії установки, ті ж рівні точності даних, що зазначені у 

Додатку Правил МЗВ, застосовуються для комерційного стандартного палива
15

 щодо 

розрахункових коефіцієнтів. 

3. Де оператор демонструє, для затвердження компетентним органом, що 

застосування необхідних рівнів точності даних, відповідно попередніх пунктів призводить до 

необґрунтованих витрат (Розділ 4.6) або технічно не представляється можливим (Розділ 4.6), 

оператор може застосувати рівень точності даних, який:  

 на один рівень нижче, у разі установок категорія В; 

                                                 
14

 Наприклад де кілька відділів може обробляти дані, вибрати найбільш підходящий з найменшою кількістю 

можливостей для помилок. 
15

 Стандартне комерційне паливо" - комерційне паливо, що відповідає національним та/або міжнародним 

стандартам, які мають 95% довірчого інтервалу для не більш, ніж 1% їх зазначеної теплотворної здатності, 

включаючи газойль, дизельне паливо, мазут, бензин, гас, етан, пропан, бутан. Комерційні стандартні види 

палива вважаються легко контролювати, тому  дозволяється те ж розгляд і для інших видів палива, які 

володіють аналогічним постійним складом: "За заявою оператора, компетентний орган може дозволити, що 

НТЗ та  коефіцієнти викидів  палива визначається з використанням тих же рівнів, як потрібно для 

комерційних стандартних видів палива за умови, що оператор представляє, принаймні, раз на три роки, докази 

того, що 1% інтервал для заданого значення НТЗ було дотримано протягом останніх трьох років ". 
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 на один або два рівня нижче у випадку категорії Б та A.  

Рівень точності даних 1 є завжди найнижчий з можливих. 

4. Там, де застосування рівнів точності даних, необхідних відповідно попереднього 

пункту, все ще технічно не можливо або призведе до необґрунтованих витрат, компетентний 

орган може дозволити оператору застосовувати навіть нижчий рівень точності даних 

(мінімумом 1-й рівень) протягом перехідного періоду та не більше ніж на три роки, якщо 

оператор наддасть відповідний план необхідних поліпшень протягом цього періоду. 

Вище наведене застосовується для ключових потоків "паливо, сировина - продукція". 

Для незначних потоків "паливо, сировина - продукція", в цілому допускається нижчі рівні 

точності даних. Тому Правила МЗВ вимагають, що високий рівень розрахунків, що технічно 

можливий і не вимагає необґрунтованих витрати, може бути застосований з мінімальним 

рівнем точності даних 1. Це означає, що оператор повинен спочатку дослідити який рівень 

точності даних фактично застосовується або може бути легко застосовано. Цей рівень 

точності даних закладається в план моніторингу
16

. 

Оператори повинні застосовувати рівні точності даних, що дорівнює або вище 

першого для мінімальних потоків "паливо, сировина - продукція", де це може бути досягнуто 

"без додаткових зусиль" (тобто без яких-небудь помітних витрат). Проте, можуть існувати 

випадки, де навіть застосування 1-го рівня точності даних призведе до значних або навіть 

необґрунтованих витрат. Для цих випадків Правила МЗВ дозволяють оператору 

застосовувати консервативний
17

 метод оцінки ("методологія не основана на рівнях точності 

даних"). Оператор повинен описати цей підхід в плані моніторингу. 

Спеціальні правила застосовуються до розрахункових коефіцієнтів у наступних 

випадках: 

 Для коефіцієнтів окислення та перетворення, оператор може застосовувати для всіх 

установок рівень точності даних 1 (тобто значення коефіцієнта 100%). 

 Для деяких методологій НТЗ палива не потрібна для розрахунку, але повинна бути 

представлена тільки для послідовності та у наступних випадках: 

 Паливо, де координуючий орган дозволяє використовувати коефіцієнти викидів, 

що виражається як т CO2 за тонну (або нм
3
) замість т CO2/ТДж. 

 Палива, які використовуються в якості вхідних даних процесу (якщо коефіцієнт 

викидів не виражено в TДж). 

 Палива, які є частиною балансу мас, як описано в розділі 4.3.2. 

У цих випадках НТЗ може бути визначена з використанням більш низького рівня 

точності даних, тобто будь-який з рівнів точності даних 1, 2a і 2b. Тим не менш, більш 

високий рівень точності даних, повинен застосовуватись, якщо це не вимагає додаткових 

зусиль. 

Повна система вимог відбору рівня точності даних для методологій на основі 

розрахунку підсумовано в таблиці нижче. 

Примітка: Якщо для ключових та незначних потоків "паливо, сировина - продукція" 

не може бути досягнуто 1-го рівня точності даних для даних про діяльність або 

розрахункових коефіцієнтів, оператор може розглянути питання про застосування 

методології на основі безперервних вимірів (Розділ 4.3.3). Там, де також не може бути 

                                                 
16

 Слід зазначити, що план моніторингу завжди повинен відображати рівень, що фактично застосовується, а 

не мінімальний необхідний. Загальний принцип полягає в тому, що оператори повинні спробувати 

вдосконалити свої системи моніторингу, де це можливо. 
17

 "Консервативна" означає, що метод не повинен вести до недооцінки викидів. 
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досягнуто рівня точності даних 1 може розглядатися застосування "методології, що не 

основана на рівнях точності даних") (Розділ 4.3.4). 

 

Таблиця 2. Резюме вимог вибору рівня точності даних для методології на основі 

розрахунків 

Потік Категорія А Категорія Б Категорія В 

Ключовий Додаток до 

Правил МЗВ 
Найвищий Найвищий 

Ключовий, але технічно 

неможливий/ необґрунтовані 

витрати 

На 2 рівні нижче, 

мінімум рівень 1 

На 2 рівні нижче, 

мінімум рівень 1 

На 1 рівень 

нижче, мінімум 

рівень 1 

Ключовий, але технічно 

неможливий/ необґрунтовані 

витрати (перехідний період 3 

роки) 

Мінімум рівень 1 Мінімум рівень 1 Мінімум рівень 1 

Незначний Найвищий, технічно можливий/ обґрунтовані витрати 

(мінімум рівень 1) 

Мінімальний Консервативна оцінка, якщо визначається рівень є 

недосяжним без додаткових зусиль 

 

5.3 Оцінка невизначеності як додатковий документ 

 

5.3.1 Загальні вимоги 

Як показано в розділі 6.1.1, для даних про діяльність рівні точності даних виражені як 

"максимально допустима невизначеність протягом звітного періоду". При подачі нового або 

оновленого плану моніторингу оператор повинен продемонструвати його відповідність 

методології моніторингу (зокрема, вимірювальних приладів, що застосовуються) цим рівням 

невизначеності. Це робиться шляхом подачі оцінки невизначеності як додаткового 

документа на підтримку плану моніторингу. (Примітка: установки з низьким рівнем викидів 

(Розділ 4.4.2), звільняються від цієї вимоги). 

Це додатковий документ повинен містити наступну інформацію: 

 Докази відповідності з пороговими значеннями невизначеності для даних про 

діяльність. 

 Докази відповідності з вимогами невизначеності, що необхідні для розрахункових 

коефіцієнтів, якщо це доречно. 

 Докази відповідності з вимогами невизначеності для методології на основі 

безперервного вимірювання, якщо це доречно. 

 Якщо застосовується методологія не основана на рівнях точності даних 

(альтернативна методологія), принаймні, для частини установки, повинна бути 

представлена оцінка невизначеності для загального обсягу викидів ПГ з установки. 
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Бажано, щоб в той же час оператор розробляв прагматичні процедури для регулярного 

повторення цієї оцінки. Для даних про діяльність оцінка повинна включати: 

 невизначеність вимірювальних приладів, що застосовуються; 

 невизначеності, пов’язані з калібруванням; та  

 будь-яку додаткову невизначеність, пов’язану з тим, як вимірювальні прилади 

використовується на практиці; 

 крім того вплив невизначеності, повинен бути включений з оцінки запасів на 

початок/кінець року, при необхідності. Вони доречні, якщо: 

 кількість палива або сировини визначаються на основі вимірів партій, а не 

постійних вимірів, тобто в основному, коли використовуються рахунки-

фактури, 

 склади здатні містити щонайменше 5% обсягів палива або сировини, що 

споживаються щорічно; та 

 установка не з низьким рівнем викидів (Розділ 4.4.2). 

 

5.3.2 Спрощення 

Як уже згадувалося в цьому розділі вище та у розділі 4.7, невизначеність охоплює 

кілька джерел невизначеності, зокрема помилки, які викликані в результаті відсутності 

точності (в принципі, це невизначеність вимірювального приладу, як зазначено виробником 

для використання у відповідному середовищі, і деякі умови конкретної установки, 

наприклад, довжини прямого трубопроводу до і після витратоміра) та відсутність 

достовірності (наприклад, в результаті старіння або корозії приладу, що може призвести до 

дрейфу показань). Тому Правила МЗВ закликають для оцінки невизначеності приймати до 

уваги похибку вимірювань приладу, а також вплив від калібрування та всіх інших можливих 

параметрів. Однак на практиці така оцінка невизначеності дуже витратна, та перевищує 

можливості ресурсів багатьох операторів. Тому Правила МЗВ надають кілька прагматичних 

спрощень. 

 

5.3.2.1 Спрощення від групи підтримки СТВ ЄС (ETS Support Group) 

Правила МЗВ дозволяють оператору використовувати "максимально допустиму 

похибку (МДП) - Maximum Permissible Error (MPE) in service", що зазначена в приладі, як 

загальна невизначеність, за умови, що вимірювальні прилади встановлені в середовищі, що 

підходить для їх використання згідно технічних вимог.  

Де інформація не доступна для МДП, або там, де оператор може досягти кращих 

значень, ніж значення за замовчуванням, невизначеність, отримана шляхом калібрування, 

може використовуватись, помножена на консервативний поправочний коефіцієнт для 

урахуванням вищої невизначеності, коли прилад "на службі". 

Джерело інформації для МДП і відповідні характеристики використання не уточнені 

Правилами МЗВ, залишаючи деякі можливості для гнучкості. Можна передбачити, що 

специфікації виробника, специфікації від юридичного метрологічного контролю, але також і 

керівні документи, такі як національні керівництва є підходящими джерелами. 

 

5.3.2.2 На базі національного правового метрологічного контролю 

Друге спрощення, що дозволяється Правилами МЗВ, ще більш легке на практиці: 

коли оператор демонструє координуючого органу, те, що вимірювальний прилад підлягає 
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національному правовому метрологічному контролю, МДП, дозволене метрологічним 

законодавством може бути прийняте як невизначеність, без надання додаткових доказів. 

 

5.3.2.3 Установки з низькими викидами 

Оператори установок з низьким рівнем викидів звільняються (Розділ 4.4.2) 

звільняються повністю від надання оцінки невизначеності, коли дані про діяльність отримані 

на основі рахунків - фактур. 

 

5.3.3 Додаткова інформація 

Питання оцінки невизначеності та пов’язані з цим питання, такі як значення за 

замовчуванням для МДП та умов використання часто застосовуваних типів приладів, 

розглядаються в додатковому керівництві (Розділ 2.3). 

 

5.4 Процедури та план моніторингу 

План моніторингу повинен гарантувати, що оператор послідовно здійснює всю 

діяльність з моніторингу впродовж багатьох років. Щоб запобігти неповноті або довільних 

змін оператором, потребується обов’язкове затвердження плану моніторингу компетентним 

органом. Тим не менш, завжди є елементи діяльності з моніторингу, які є менш важливими 

або які можуть часто змінюватися. 

Правила МЗВ є корисним інструментом для таких ситуацій: такі заходи з моніторингу 

можуть (або навіть повинні) бути описані в "письмових процедурах»
18

, які згадані та коротко 

описані в плані моніторингу, але не є його частиною. Ці процедури тісно пов’язані з планом 

моніторингу, але не є його частиною. Вони повинні бути коротко описані в плані 

моніторингу з таким рівнем деталізації, який дозволить координуючому органу зрозуміти 

зміст процедури удосконалення та резонно припустити, що повна документація, щодо 

процедур в порядку, підтримується та реалізується оператором. Повний текст процедури 

надається в компетентний орган тільки за запитом. Оператор також повинен зробити ці 

процедури доступними для цілей верифікації. В результаті, оператор несе повну 

відповідальність за процедури. Це дає йому можливість, коли це необхідно, робити правки у 

процедури по мірі необхідності без оновлення плану моніторингу, поки зміст процедур 

залишається в межах описів, що наведено в плані моніторингу. 

Правила МЗВ містять кілька елементів, які будуть описані в письмових процедурах, 

такі як: 

 Обов’язки по управлінню та відповідальність персоналу за моніторинг. 

 Процедури по потоку даних та контролю (Розділ 5.5). 

 Заходи щодо забезпечення якості даних. 

 Метод оцінки даних для заміщення, де були знайдені прогалини в даних. 

 Регулярний огляд плану моніторингу на відповідність (у тому числі оцінка 

невизначеності, при необхідності). 

 План відбору проб
19

, якщо це доречно (Розділ 6.2.2), та порядок перегляду плану 

відбору проб, при необхідності. 

                                                 
18

 Правила МЗВ: "План моніторингу повинен бути доповнені письмовими процедурами, які встановлює 

оператор, документів та підтримує їх в рамках плану моніторингу, у відповідних випадках». 
19

 Містить інформацію про методологію підготовки проб, у тому числі інформації про відповідальність, 

місцях, частоти та кількості, і методологій для зберігання та транспортування проб. 
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 Процедури для методів аналізу, якщо це доречно. 

 Процедури демонстрації доказів відповідності стандартам акредитації лабораторій, 

при необхідності. 

 Порядок оцінки невизначеності в разі застосування альтернативної методології 

(Розділ 4.3.4), якщо застосовується. 

 Процедури для використання методології на основі безперервного вимірювання, у 

тому числі для підтвердження розрахунків та облік споживання біомаси, при 

необхідності. 

 Порядок забезпечення вимог, якщо компетентний орган дозволяє оператору 

використовувати коефіцієнти викидів для палива, виражені у т СО2/т або т СО2/м
3
, 

якщо застосовується. 

Правила МЗВ показують, яким чином процедура повинна бути описана в плані 

моніторингу. Для простих установок процедури, як правило, також будуть дуже простими та 

зрозумілими. Якщо процедура дуже проста, може бути корисно використовувати текст 

процедури відразу ж, як "опис" процедури як це вказано в шаблоні плану моніторингу. 

Приклад процедури: 

Оператор може застосовувати у якості палива різні фракції муніципальних або промислових 

відходів. Якщо кожен вид відходів розглядається, як окремий потік "паливо, сировина - 

продукція", оператор повинен оновлювати план моніторингу щоразу як використовується 

новий вид відходів. Компетентний орган, також кожного разу, буде зобов’язаний видавати 

затвердження плану моніторингу. Таким чином, така ситуація не може вважатися 

практичною, зокрема, якщо методологія моніторингу завжди однакова (наприклад, 

використовується той же баланс мас, такий самий відбір проб та методи аналізів). 

Рішення для моніторингу: оператор, перед визначенням підходу до моніторингу, 

використовує процедуру перевірки, якщо відходи, що поставляються, вписується в межі 

певного потоку, що визначено в плані моніторингу. Процедура може бути викладено 

наступним чином: 

1. Персоналу доручено повідомляти про кожну доставку відходів на вхід установки 

відповідальному менеджеру з моніторингу
20

 - ВММ). 

2. ВММ перевіряє чи відповідають доставлені відходи стандарту якості, як визначено 

у <Процедура x.y.1>. Ця процедура визначає: 

 що тільки певні відходи, відповідають каталогу номерів відходів, що 

затверджені компетентним органом; 

 тільки певні НТЗ, вологість і розмір часток може бути використаний в 

установці; 

 у разі сумнівів, ВММ проситиме лабораторії на місці виконати відповідні 

аналізи. 

3. Якщо відходи не відповідають <Процедурі x.y.1>, повинні бути визначені 

розрахункові коефіцієнти. В даному випадку інформація щодо цих відходів 

додається до списку нових матеріалів, який надається до координуючого органу в 

перший тиждень листопада кожного року. 

                                                 
20

 Слід зазначати не ім'я відповідальних осіб, а назва посади, для того, щоб уникнути необхідних змін у ситуації 

зміни відповідальної особи  

. 
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4. Після цього відходи можна використовувати в установці. Маса цих відходів 

записується в накладній поставці, а також розрахункові коефіцієнти вводяться в 

базу реєстрації даних, ім'я файлу "E: \ Вихідні дані \ SourceStreamData.xls", лист 

"WasteLog". 

<Кінець процедури> 

В таблицях нижче наведено приклади описи таких процедур.  

Таблиця 3. Приклад опису процедури в плані моніторингу, що пов'язані з управлінням 

персоналом 

Назва процедури Система менеджменту МЗВ 

Посилання на процедуру 

(для ідентифікації) 
МЗВ – 01 Р 

Відповідальний 

департамент  
Виробничо-технічний відділ (ВТВ) 

Короткий опис процедури 

• Відповідальна особа веде список персоналу, який бере участь у 

моніторингу. 

• Відповідальна особа має принаймні одну зустрічі на рік з 

кожним співробітником та, принаймні, 4 зустрічі з ключовими 

співробітниками, як визначено в додатку процедури. Мета: 

Визначення потреб в навчанні. 

• Відповідальна особа забезпечує внутрішнє та зовнішнє 

навчання відповідно до виявлених потреб. 

Місце розташування 

зберігання даних/записів 

Тверда копія: офіс ВТВ, шафа 27/9, ідентифікаційний номер 

папки “МЗВ 01-P”. 

Електрона копія: “P:\ MRV\manag\МЗВ_01-P.xls” 

Назва застосованих 

інформаційних технологій 

(якщо застосовується) 

Комп’ютерна локальна мережа установки 

Список стандартів (якщо 

застосовуються)  
н/з (не застосовується) 

 

Таблиця 4. Приклад опису письмової процедури в плані моніторингу, щодо 

калібрування та технічного обслуговування МЗВ приладів 

Назва процедури Калібрування та технічне обслуговування (КТо) приладів з 

моніторингу 

Посилання на процедуру 

(для ідентифікації) 
КТо 27 – МЗВ 

Відповідальний 

департамент  
Екологічний відділ / Бізнес підрозділ 2 (ЕВ/БП2) 

Короткий опис процедури 

Відповідальна особа веде календар відповідного калібрування і 

інтервали технічного обслуговування для всіх вимірювальних 

приладів перерахованих в таблиці X.9 плану моніторингу  

• Відповідальна особа перевіряє щотижня, які КТо заходи 

необхідні згідно календаря в наступні 4 тижні. У разі 

необхідності, він залишає ресурси, необхідні для цього завдання 



39 

 

 

на щотижневих зустрічах з керівництвом установки. 

• Відповідальна особа замовляє зовнішніх спеціалістів 

(організації з калібрування), коли це необхідно. 

• Відповідальна особа гарантує, що КТо задачі здійснюється в 

узгоджені дати. 

• Відповідальна особа веде облік вищевказаних заходів КТо. 

• Відповідальна особа звітує керівництву установки щодо 

потрібних коригувальних дій. 

• Коригувальна дія здійснюється щодо Процедури КТо 28-МЗВ. 

Місце розташування 

зберігання даних/записів 

Тверда копія: офіс ЕВ/БП2, шафа 27/9, ідентифікаційний номер 

папки “КТо 27 - МЗВ - nnnn”. (nnnn – рік) 

Електрона копія: “P:\MRV\manag\ calibr_log.pst” 

Назва застосованих 

інформаційних технологій 

(якщо застосовується) 

використовується Календар MS Outlook для зберігання 

документів у хронологічному вигляді 

 

Список стандартів (якщо 

застосовуються)  

У списку інструментів (документ ETSInstr-A1.xls) записані 

застосовані стандарти. Цей документ доступний координуючому 

органу та, за запитом, Верифікатору. 

 

 

5.5 Потік даних та система контролю 

Моніторинг даних про викиди – це більше ніж зняття показників з вимірювальних 

приладів або проведення хімічних аналізів. Його першорядне значення гарантувати те, що 

дані отримані, зібрані, оброблені та збережені належним чином. Отже оператор має 

визначити інструкції для «хто отримує дані та від кого, що він робить з цими даними далі». 

Цей «потік даних» формує частину плану моніторингу (або лежить в основі письмових 

процедур, де це доречно). Діаграма потоку даних часто є корисним інструментом для аналізу 

та/або створює процедури по потоку даних. Приклади для діяльності по потоку даних 

включають зняття показів з вимірювальних приладів, надсилання проб у лабораторію та 

отримання результатів, агрегування даних, розрахунок викидів з використанням різних 

параметрів та зберігання всієї важливої інформації для подальшого використання. 

Враховуючи вплив людського фактору (та часто функціонування різноманітних 

інформаційних технологічних систем), можна очікувати помилки під час цієї діяльності. 

Тому Правила МЗВ вимагають від оператора встановити ефективну систему контролю. Вона 

складається з двох елементів: 

 Оцінка ризику, та 

 Контроль діяльності для пом’якшення виявлених ризиків. 

«Ризик» - це параметр, який приймає до уваги імовірність помилки та її вплив. В 

умовах моніторингу викидів, ризик, що відноситься до ймовірності непорозуміння 

(упущення, спотворення чи помилки) була зроблена оцінка його впливу з точки зору річних 

викидів.    

Якщо оператор здійснює оцінку ризику, він аналізує кожну точку в потоці даних 

необхідну для моніторингу викидів для всієї установки, чи буде ризик спотворень. Зазвичай 

цей ризик виражається якісними параметрами (низький, середній, високий), а не 

визначається за допомогою цифр. Він, крім того, оцінює потенційні причини непорозуміння 
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(такі як паперові копії були передані з одного департаменту в інший, де можуть відбуватися 

затримки, або можуть відбуватися помилки під час дій «копіювання / вставка»), та визначає, 

які заходи можуть зменшити знайдені ризики, наприклад, надсилання даних в електронному 

вигляді та зберігання паперових копій у першому департаменті; пошук дублікатів або 

прогалин в даних у таблицях, контрольна перевірка незалежною особою («принцип чотирьох 

очей»)…    

Визначені заходи реалізуються для зменшення ризиків. Оцінка ризику потім 

переоцінюється з новими (зменшеними) ризиками, до тих пір поки оператор вважатиме, що 

ризики, які залишились значно нижчі для того, щоб мати можливість розробити річний звіт 

про викиди, який не містить значних непорозумінь
21

.    

Діяльність по контролю викладена у письмових процедурах та має посилання у плані 

моніторингу. Результати оцінки ризику (приймаючи до уваги діяльність по контролю) 

представлена, як підтримуюча документація до компетентного органу, коли оператором 

надано план моніторингу для затвердження.  

Оператори зобов’язані встановлювати і підтримувати письмові процедури, пов’язані з 

діяльністю по контролю, принаймні для: 

 гарантії якості вимірювального обладнання;  

 гарантії якості інформаційних технологічних систем, використаних для потоку даних, 

включаючи процеси контролю комп’ютерних технологій; 

 поділу обов’язків діяльності по потоку даних та діяльності з контролю, а також 

управління необхідною компетенцією; 

 внутрішніх перевірок та перевірок даних; 

 виправлення та коригувальні дії; 

 контролю процесів надання зовнішніх послуг; 

 зберігання записів та документації, включаючи управління задокументованими 

версіями.   

Установки з низькими викидами: Правила МЗВ звільняє операторів з низькими 

викидами від надання аналізу ризиків при наданні плану моніторингу для затвердження 

компетентним органом. Однак, оператори находять корисним проводити оцінку ризиків для 

своїх власних цілей. 

 

5.6 Оновлення плану моніторингу 

План моніторингу завжди має відповідати поточній ситуації функціонування 

установки. Якщо на практиці установка змінилась, наприклад, технології, процеси, палива, 

сировина, вимірювальне обладнання, системи IT або організаційні структури (тобто зміна у 

штаті) змінилися (якщо це важно для викидів, що підлягають моніторингу), методологія 

моніторингу повинна бути оновлена. Залежно від змін, може відбутися одна з наступних 

ситуацій: 

 Якщо елемент плану моніторингу підлягає оновленню, одна з наступних ситуацій 

може застосовуватись: 

                                                 
21

 Оператор повинен прагнути виробляти "безпомилкові" звіти про викидів (оператори "повинні проявляти 

належну обачність, щоб гарантувати, що розрахунок і вимір викидів проявляють високу досяжну точність"). 

Тим не менш, перевірка не може дати 100% гарантію. Замість цього, перевірка спрямована на забезпечення 

розумного рівня впевненості, що звіт не містить суттєвих викривлень. Для отримання додаткової інформації 

див відповідний документ (розділ 2.3). 
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 Зміна у плані моніторингу є істотні. Ця ситуація обговорюється у розділі 5.6.1. У 

випадку непевності в цьому, оператор повинен припустити, що зміна є істотна.  

 Зміна у плані моніторингу не є істотна. Процедура, що повинна застосовуватись 

описана у розділі 5.6.2. 

 Елемент письмової процедури повинно бути оновлено. Якщо це не впливає на опис 

процедури у плані моніторингу, оператор буде здійснювати оновлення за своєю 

власною відповідальністю без інформування компетентного органу.  

Схожа ситуація може виникнути в наслідок вимог постійного вдосконалення 

методології моніторингу (Розділ 5.7). Правила МЗВ також визначають вимоги для обліку 

будь-яких оновлень плану моніторингу, таким чином підтримується повна історія оновлень 

плану моніторингу, що дозволяє проводити прозорий аудит, включаючи цілі Верифікатора.     

Для цих цілей найкраща практика для оператора використовувати «журнал», в якому 

зазначено всі не значні зміни плану моніторингу та записані усі процедури, а також усі версії 

представлених та затверджених планів моніторингу. Це повинно бути доповнено 

письмовими процедурами для регулярної оцінки - чи включає план моніторингу найсвіжішу 

інформацію. 

   

5.6.1 Істотні зміни 

Коли необхідно ввести істотні зміни до плану моніторингу, оператор повинен без 

зволікань повідомити про оновлення компетентний орган. Компетентний орган повинен 

оцінити чи є зміна дійсно істотна. Правила МЗВ містять (неповний) список оновлень плану 

моніторингу, які вважаються істотними. Якщо зміни не істотні застосовується процедура 

описана у розділі 5.6.2. Для істотних змін компетентний орган здійснює процедуру 

затвердження планів моніторингу.  

Процедура затвердження може іноді потребувати з інших причин ніж фізичні зміни на 

установці (наприклад, там де вводиться новий потік «паливо, сировина – продукція» для 

моніторингу). Крім того компетентний орган має визнати оновлення плану моніторингу 

оператора неповним або невідповідним та може вимагати додаткових правок плану 

моніторингу. Таким чином, моніторинг відповідно до старого плану моніторингу може бути 

неповним або призвести до не точних результатів, доки оператор не буде впевнений чи 

затвердять новий план моніторингу. Правила МЗВ наводять наступний прагматичний підхід.     

Оператор повинен негайно застосувати новий план моніторингу коли він може 

припустити, що оновлення плану моніторингу буде затверджено, як запропоновано. Це може 

застосовуватись, наприклад, коли вводиться додаткове паливо, для яких буде проводитись 

моніторинг використовуючи ті ж самі рівні точності даних як порівняльні палива на цій 

установці. Якщо новий план моніторингу ще не застосований тому, що ситуація на установці 

зміниться тільки після затвердження плану моніторингу компетентним органом, моніторинг 

буде здійснюватися відповідно до старого плану моніторингу до того, як новий план 

моніторингу буде затверджено.     

Якщо оператор не впевнений, що компетентний орган схвалить зміни, він повинен 

здійснити моніторинг паралельно використовуючи обидва новий та оновлений план 

моніторингу. При отриманні затвердження від компетентного органу, оператор повинен 

використовувати тільки данні отримані відповідно оновленого плану моніторингу. 

   

5.6.2 Зміни, які не є істотні 

Поки без відкладання повідомляється про істотні зміни до плану моніторингу, 

компетентний орган має дозволити оператору відкласти повідомлення про не суттєві 
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оновлення для спрощення адміністративного процесу. Там, де це має місце та оператор може 

розумно припустити, що зміни у плані моніторингу є не істотні, вони можуть бути зібрані і 

представлені до компетентного органу раз на рік (до 31 грудня), якщо компетентний орган 

дозволяє цей підхід.   

Фінальне рішення про зміни у плані моніторингу є важливою відповідальністю 

компетентного органу. Однак, оператор може розумно запобігти цьому рішенню у багатьох 

випадках: 

 коли зміни порівнюються з одним із випадком зазначеним у Правила МЗВ - зміни є 

суттєвими; 

 коли вплив запропонованого плану моніторингу змінює всю методологію 

моніторингу або ризики помилки маленькі, це може бути не істотні зміни; 

 У складному випадку припустити, що зміни є істотні та слідувати вимогам 

викладеним у розділі 5.6.1.   

Не істотні зміни не потрібно схвалювати компетентним органом. Однак, з метою 

забезпечення правової визначеності, компетентний орган має проінформувати оператора 

невідкладно про своє рішення розглядати зміни, як не істотні коли оператор повідомив про 

те, що вони є істотні.  

 

5.7  Принципи вдосконалення 

Якщо попередній розділ має справу з оновленнями плану моніторингу, які 

затверджені в наслідок фактичних змін на установці, Правила МЗВ також вимагають від 

оператора дослідження можливостей для вдосконалення методології моніторингу, коли 

установка сама по собі є незмінна. Для реалізації цих «принципів вдосконалення» є дві 

вимоги: 

 оператори повинні приймати до уваги рекомендації, що містяться у верифікаційних 

звітах, та 

 оператори повинні регулярно перевіряти по своїй власній ініціативі чи може 

методологія моніторингу буди вдосконалена. 

Оператори повинні реагувати на результати по можливим вдосконаленням шляхом: 

 надсилання звіту по запропонованим вдосконаленням компетентному органу для 

затвердження; 

 оновлення плану моніторингу у відповідних випадках (використовуючи процедури 

викладені у розділах 5.6.1 та 5.6.2) та,  

 реалізація оновлень згідно с переліком запропонованим у затвердженому звіті по 

вдосконаленню.   

У відповідь на рекомендації Верифікатора, звітність по вдосконалюванню повинна 

бути надана не пізніше 30 червня року, в якому верифікаційний звіт був виданий. Для 

звітності по вдосконалюванню з власної ініціативи оператора (які можуть бути об’єднані з 

рекомендаціями Верифікатора) кінцевий термін 30 червня, але він повинен подаватись: 

 кожен рік для установок категорії В; 

 кожні два роки для установок категорії Б, та 

 кожні чотири роки для установок категорії А.  

Кінцевий термін 30 червня може бути розширений компетентним органом до 30 

вересня того ж року. Оператори установок с низькими викидами (Розділ 4.4.2) повинні 
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приймати до уваги рекомендації Верифікатора у своєму моніторингу, але звільняються від 

надання відповідного звіту по вдосконаленню до компетентного органу.  

Звітність по вдосконаленню має містити наступну інформацію: 

 Вдосконалення для досягнення вищих рівнів точності даних, якщо «потрібні» рівні 

точності даних ще не застосовуються. «Потрібні» тут мається на увазі «ті рівні 

точності даних, які застосовуються якщо не відбувається не обґрунтовані витрати та 

якщо рівень точності даних технічно можливий».  

 Якщо оператор застосовує альтернативну методологію (Розділ 4.3.4), звіт повинен 

містити обґрунтування чому це технічно не можливо або призведе до 

необґрунтованих витрат використання як мінімум рівня точності даних 1 для одного 

або більше ключових або незначних потоків «паливо, сировина – продукція». Якщо це 

обґрунтування більш не придатне, оператор повинен повідомити, яким чином, як 

мінімум рівень точності даних 1 для цих потоків можна застосувати.   

 Звіт має містити для кожного можливого вдосконалення або опис вдосконалення та 

пов’язані з цим терміни впровадження, або доказ технічної не здійсненності або 

необґрунтованих витрат, якщо це доречно (Розділ 4.6). 
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6. МЕТОДОЛОГІЯ НА ОСНОВІ РОХРАХУНКІВ 

Ця глава надає деталі, які мають бути розглянуті якщо використовується методологія 

на основі розрахунків. Засади методології вже викладені у розділі 4.3.1 (стандартна 

методологія) та 4.3.2 (баланс мас). Усі підходи до розрахунку мають спільні елементи, які 

необхідно визначити у плані моніторингу. Вони будуть розглянуті у цій главі, як наступні: 

 Для моніторингу даних діяльності, кількість сировини або палива необхідно 

контролювати, за допомогою рівнів точності даних, які були визначені відповідно 

до невизначеності вимірів (Розділ 6.1). 

 Розрахункові коефіцієнти повинні бути визначені або як величини за замовченням 

(Розділ 6.2), або повинні бути визначені за допомогою аналізів (Розділ 6.2.2) 

 У Правилах МЗВ для розрахункових коефіцієнтів визначено декілька специфічних 

вимог. Це обговорюється у розділі 6.3.   

 

6.1 Моніторинг даних о діяльності 

 

6.1.1 Визначення «рівня точності даних» 

Як обговорювалося раніше, рівні точності даних (Розділ 4.5) для даних о діяльності 

потоків «паливо, сировина – продукція» визначені використовуючи порогові значення для 

максимальної невизначеності для кількості палива або сировини протягом звітного періоду. 

Якщо якийсь з рівнів точності даних задовольняється, це повинно бути продемонстровано 

наданням оцінки невизначеності до компетентного органу разом з планом моніторингу, за 

винятком якщо це установка з низькими викидами (Розділ 4.4.2). Елементи оцінки цієї 

невизначеності були обговорені у розділі 5.3. Для ілюстрації, в таблиці нижче 

демонструється  визначення рівнів точності даних для палив. Повний список визначень 

рівнів точності даних надано у додатку Правил МЗВ.  

Таблиця 5. Типові визначення рівнів точності даних для даних о діяльності засновані 

на невизначеності, надані для спалювання палив, як приклад 

№ Рівня Визначення 

1 
Кількість палива [т] або [нм

3
] за звітний період

22
 визначається з максимальною 

невизначеністю менше ± 7.5 %. 

2 
Кількість палива [т] або [нм

3
] за звітний період визначається з максимальною 

невизначеністю менше ± 5.0 %. 

3 
Кількість палива [т] або [нм

3
] за звітний період визначається з максимальною 

невизначеністю менше ± 2.5 %. 

4 
Кількість палива [т] або [нм

3
] за звітний період визначається з максимальною 

невизначеністю менше ± 1.5 %. 

  

Невизначеність відноситься до «усіх джерел невизначеності, включаючи 

невизначеність інструментів, калібрування, вплив навколишнього середовища», хіба, що 

застосовується деяке спрощення зазначене у розділі 5.3.2. Вплив визначення зміни запасів на 

початку та кінці періоду повинен бути включено, якщо доречно. 

                                                 
22

 Звітний період є календарний рік. 
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6.1.2 Відповідні елементи плану моніторингу 

При розробці плану моніторингу, оператор повинен зробити декілька рішень 

відповідно до того, як дані про діяльність були визначені. У випадку палив, «дані про 

діяльність» включають нижчу теплоту згорання. Однак, кількість сировини або палива 

обговорюється тут конкретно, до того з яким розрахунковим коефіцієнтом вона пов’язана. 

Для цілей спрощення, термін «дані про діяльність» використовується тут, як синонім 

«кількості сировини або палива», та нижча теплота згорання обговорюється разом з іншими 

розрахунковими коефіцієнтами у розділі 6.2 та 6.3.2 нижче.   

Постійне вимірювання проти вимірювання партій 

В принципі, є два шляхи, якими дані про діяльність можуть бути визначені: 

a) Засновані на постійному вимірюванні процесу, який призводить до викидів; 

b) Заснований на агрегуванні виміряних величин, які були отримані окремо 

(вимірювання партій) приймаючи до уваги відповідні зміни запасів.  

Постійне вимірювання: У випадку (а), сировина або паливо безпосередньо 

проходять вимірювальний інструмент перед процесом викидів парникових газів. Це у 

випадку, наприклад, лічильників газу або стрічкові ваги. Так само, вимірювання має мати 

місце на вході установки, що більш звичайно для поставок природного газу. Величина 

звітного періоду зчитується з лічильника або як «значення на кінець періоду мінус значення 

на початок періоду» (зазвичай у випадку газових лічильників), або шляхом підсумовування 

(інтегрування) багатьох показань (наприклад, кожну мінуту, час або день) за весь звітній 

період. Оцінка невизначеності має справу насамперед з невизначеністю цього одного 

вимірювального приладу.   

Зверніть увагу, що можуть існувати випадки, коли частина вхідної сировини на 

установці не використовується в установці, але експортується на іншу установку або 

споживається в установці для діяльності, яка не покривається Правилами МЗВ. Вимірювання 

експорту кількості палива або сировини повинно прийматися до уваги у визначенні оцінки 

невизначеності, та має бути зроблено використовуючи вимірювальні інструменти, які 

дозволяють використовувати загальну величину в установках визначаючи загальну 

невизначеність нижче допустимого порогового значення рівня точності, що застосовується.  

Вимірювання партій: У випадку (b), кількість сировини визначається 

використовуючи матеріальний баланс сировини:  

𝑸 = 𝑷 − 𝑬 + (𝑺поч − 𝑺кін),  

де: 

Q  Кількість палива або сировини, що була спожита за період  

P  Придбана кількість 

E  Експортована кількість (наприклад, паливо поставляється на частину установки або 

на іншу установку, яка не включена у систему МЗВ) 

Sпоч  Запаси сировини або палива на початку року 

Sкін  Запаси сировини або палива на кінець року  

Цей метод зазвичай використовується коли використовуються рахунки-фактури, як 

головне джерело даних для параметру Р. Оператор повинен приділяти особливу увагу 

роз’ясненню чи відбувається експорт сировини або палива на установці. Крім того оператор 
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повинен включати у план моніторингу опис того, як визначаються запаси на початок та кінці 

року. Деякі спрощення, які дозволені у цьому відношенні, обговорені нижче у цьому розділі.  

Метод (b) часто застосовується коли оператор не встановлює власноруч вимірювальні 

прилади. Отже вимоги для «інструментів, які не є під контролем оператора» зазвичай 

придатні для оцінки невизначеності. Однак, оператор має прийняти до уваги невизначеності 

пов’язані з оцінкою змін у запасах. Відступ надається коли приміщення для зберігання не 

здатні утримувати більш ніж 5% річної кількості спожитого палива або сировини, що 

розглядається. У такому випадку невизначеність у зміні запасів має бути виключена в оцінці 

невизначеності.  

Щодо визначення змін у запасах   

Правила МЗВ дозволяють два спрощення для визначення запасів на початок та кінець 

звітного року: 

1. Коли визначення кількості запасів прямим виміром технічно не можливо або 

призведе до необґрунтованих витрат, оператор може використати оціночний метод. 

Така ситуація може, наприклад, виникнути у танкерах з мазутом, де тверда фракція 

зверху заважає точному вимірюванню рівня поверхні. Методи, які дозволяються 

Правилами МЗВ наступні:   

 Дані за попередні роки та кореляція з випуском продукції за звітній період; 

 Задокументовані процедури та відповідні дані у перевірених фінансових 

відомостях за звітній період.  

2. Теоретично, запаси повинні бути визначені о півночі 31 грудня кожен рік, що не 

можливо на практиці. Тому МЗВ дозволяє вибирати наступний більш підходящий 

день для того, щоб відокремити звітній рік від наступного. Дані повинні бути 

узгоджені відповідно до потреб календарного року. Відхилення причетні до одного 

або більше потоків «паливо, сировина – продукція» повинні бути чітко записані, 

сформовано основу типових значень для календарного року, та повинні бути 

розглянуті послідовно з наступним роком.   

Вимірювальні прилади оператора / вимірювальні прилади постачальника  

МЗВ не вимагає кожного оператора обладнати установку вимірювальними приладами 

за будь-яку ціну. Це суперечило б підходу Правил МЗВ щодо рентабельності. Натомість, 

повинні використовуватись прилади, які знаходяться під контролем інших сторін (на 

практиці постачальника палива). Зокрема, в контексті комерційних угод, таких як покупка 

палива часто трапляється, що замір робиться тільки одним торгівельним партнером. Інший 

партнер допускає, що невизначеність пов’язана з вимірюванням досить низька тому, що такі 

вимірювання часто регулюються метрологічним контролем. Альтернативно, вимоги щодо 

гарантії якості для приладів, включаючи обслуговування та калібрування можуть бути 

включені у контракт закупівлі. Однак, оператор повинен намагатися підтвердити 

невизначеність придатну для таких вимірювань для оцінки якщо може бути застосовано 

необхідний рівень точності даних.   

Таким чином, оператор має вибрати чи використовувати власні прилади або 

покластися на прилади, що використовує постачальник. Однак, Правила МЗВ надають 

невелику перевагу власним інструментам оператора: якщо оператор вирішив 

використовувати інші прилади замість власних, що є в його розпорядженні, він повинен 

надати до компетентного органу, докази того, що вимірювальні прилади постачальника 

дозволять дотриматись, як мінімум того ж самого рівня точності даних, надавати більш 

достовірні результати та менш схильні до контрольних ризиків ніж методологія на основі 

власних приладів. Ці докази мають супроводжуватись спрощеною оцінкою невизначеності.    
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У багатьох випадках ця оцінка невизначеності буде дуже коротка та проста. Зокрема, 

якщо оператор не має альтернативні прилади під власним контролем, він не повинен 

порівнювати застосований рівень точності даних використовуючи власні прилади з 

застосованим Рівнем точності даних на приладі постачальника. Для демонстрації 

застосованого рівня точності даних для приладу постачальника, повинні бути додані 

придатні докази оцінки невизначеності по запиту компетентного органу.  

 Крім того ризики контролю будуть нижчими, коли рахунки знаходяться в управлінні 

бухгалтерського обліку.    

У випадку коли рахунки використовуються, як первинні дані для визначення кількості 

сировини або палива, Правила МЗВ потребують від оператора продемонструвати, що 

торговий партнер є незалежним. В принципі, це слід розглядати для гарантування того, що 

існують значущі рахунки. У багатьох випадках це також може бути індикатором чи 

застосовується національний правовий метрологічний контроль.   

Правилами МЗВ дозволена «гібридна» можливість: Інструмент перебуває за межами 

контролю оператора, але оператор робить знаття показань для моніторингу. В такому 

випадку власник приладу відповідальний за технічне обслуговування, калібрування та 

настроювання приладів, та зрештою за придатність значення невизначеності, але дані 

стосовно кількості сировини повинні перевірятися безпосередньо оператором. Знову ж таки, 

ця ситуація часто зустрічається для лічильників природного газу.   

Інформація по додатковим вимогам стосовно визначення даних діяльності: У цьому 

розділі 6.1 всі теми, що стосуються невизначеності, включаючи технічне обслуговування, 

калібрування та настройку вимірювальних приладів, не обговорюються. Однак, це дуже 

важлива тема, яка перевищує обсяг цього керівництва. Посилання на додаткові джерела 

інформації зроблені у розділі 5.3 та частково у 5.3.3. 

 

6.2 Принципи визначення розрахункових коефіцієнтів 

Крім даних о діяльності, важлива частина плану моніторингу, яка заснована на 

методології розрахунку, це «розрахункові коефіцієнти». Ці коефіцієнти наступні (як 

зазначено в контексті розрахункової формули у розділі 4.3.1 та 4.3.2): 

 У випадку стандартної методології для спалювання палива, або палив, що 

використовуються у вхідному процесі: коефіцієнт викидів, нижча теплота згорання, 

коефіцієнт окислення та фракція біомаси; 

 У випадку стандартної методології для викидів в наслідок процесу (в частості 

розклад карбонатів): коефіцієнт викидів та коефіцієнт перетворення; 

 Для балансу мас: вміст вуглецю та, якщо застосовується, фракція біомаси та нижча 

теплота згорання. 

Відповідно до Правил МЗВ, ці коефіцієнти можуть бути визначені за одним з 

наступних принципів:  

a. Значення за замовчуванням (Розділ 6.2.1); або 

b. Шляхом лабораторних аналізів (Розділ 6.2.2).   

Застосовані рівні точності даних визначають, яка з цих опцій була застосована. Нижчі 

рівні точності даних дозволяють використовувати коефіцієнти за замовченням, тобто для 

значень, які залишаються постійним протягом років, та оновлюються тільки тоді коли стають 

доступні більш точні дані. Більш високі рівні точності даних визначають кожен параметр 

використовуючи лабораторні аналізи, що є більш складно, але більш точно. Результат 

аналізів дійсний для кожної партії з якої бралася проба, тоді як коефіцієнт за замовченням 

зазвичай середнє значення або консервативне значення визначене на основі великої кількості 
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сировини. Наприклад, коефіцієнти викидів для вугілля, що використовуються у 

національних інвентаризаціях можуть бути застосовані, як середні значення по країні для 

декількох типів вугілля, що використані також в енергетичній статистиці, тоді як аналізи 

будуть дійсні тільки для однієї партії одного типу вугілля.    

Важливе зауваження: В усіх випадках оператор повинен гарантувати, що дані о 

діяльності та всі розрахункові коефіцієнти використовуються послідовно. Тобто там де 

кількість палива визначається у вологому стані перед входом у котел, розрахункові 

коефіцієнти мають також відноситись до такого ж вологого стану. Якщо аналізи проводяться 

у лабораторії та використовують сухий зразок, відповідна вологість повинна бути врахована, 

для застосування в розрахунку коефіцієнтів для мокрої сировини.  

Оператори також повинні бути обережними, щоб не переплутати параметри 

несумісних одиниць. Коли кількість палива визначається, як об’єм, нижча теплота згорання 

та/або коефіцієнт викидів повинен відноситись до об’єму, а не до маси.     

 

6.2.1 Значення за замовчуванням 

Коли оператор має намір використовувати значення за замовченням для 

розрахункових коефіцієнтів, значення цих коефіцієнтів повинно бути записано у план 

моніторингу. Єдине виключення коли інформаційне джерело змінюється щорічно. В 

принципі це випадок коли компетентний орган регулярно оновлює та публікує стандартні 

коефіцієнти використовуючи національні інвентаризації парникових газів. В такому випадку 

план моніторингу повинен містити посилання на джерела (веб сторінки, офіційні журнали та 

т. ін.) де ці значення публікуються, замість самого значення за замовченням.   

Застосований тип значень за замовченням визначається визначенням рівня точності 

даних, що застосовується. Розділи з 2 по 4 Додатку ІІ Правил МЗВ надають загальну схему 

цих визначень. Специфічна секторальна методологія моніторингу у Додатку IV визначає ці 

рівні точності даних або іноді скасовує визначення рівня точності даних більш специфічним. 

Повний список всіх визначень рівнів точності даних значно перевищує обсяг цього 

керівництва. Однак, спрощений огляд визначень рівнів точності даних представленого у 

таблиці нижче, де використовуються наступні абревіатури: 

КВ Коефіцієнт викидів  

НТЗ Нижча теплота згорання,  

КО Коефіцієнт окислення,  

КП коефіцієнт перетворення,  

ВВ Вміст вуглецю,  

ДБ Доля біомаси. 
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Таблиця 6. Огляд найбільш важливих визначень рівнів точності даних для 

розрахункових коефіцієнтів 

Тип джерела потоку Коефіцієнт Рівень Визначення рівня 

Викиди від спалювання КВ 

1 Тип І значення за замовченням  

2a Тип ІІ значення за замовченням  

2b 
Встановлені проміжні (якщо 

застосовується)  

3 Лабораторні аналізи 

Викиди від спалювання КО 

1 Значення за замовченням КО=1 

2 Тип ІІ значення за замовченням 

3 Лабораторні аналізи 

Викиди від спалювання 

та баланс мас  
НТЗ 

1 Тип І значення за замовченням  

2a Тип ІІ значення за замовченням  

2b Рахунок-фактура (якщо застосовується) 

3 Лабораторні аналізи 

Викиди від спалювання 

та баланс мас  
ДБ 

1 Тип І доля біомаси 

2 Тип ІІ доля біомаси 

Викиди від процесу 

(Метод А:на основі 

вхідних даних) 

КВ 1 

Лабораторні аналізи та стехіометричні 

значення 

Викиди від процесу 

(Метод В:на основі 

вихідних даних) 

КВ 

1 Тип І значення за замовченням  

2 Тип ІІ значення за замовченням  

3 
Лабораторні аналізи та стехіометричні 

значення 

Викиди з процесу 

(Метод А та Метод В)  
КП 

1 Значення за замовченням КП=1 

2 
Лабораторні аналізи та стехіометричні 

значення 

Баланс мас потоку 

«паливо, сировина – 

продукція»  

ВВ 

1 Тип І значення за замовченням  

2a Тип ІІ значення за замовченням  

2b 
Встановлені проміжні (якщо 

застосовується)  

3 Лабораторні аналізи 

Як видно з таблиці, нижчі рівні точності даних зазвичай використовують міжнародні 

відповідні значення за замовченням (стандартні коефіцієнти МГЕЗК або подібні до Додатку 

Правил МЗВ). Другий рівень точності даних використовує національні коефіцієнти, які 

використовуються для національної інвентаризації парникових газів. Однак, дозволені 

коефіцієнти за замовченням або проміжних методів, якщо вони вважаються еквівалентними. 

Високі рівні точності даних зазвичай потребують коефіцієнтів які визначені за допомогою 

лабораторних аналізів. 

Короткий опис рівнів точності даних у Таблиці 8 може розглядатися у повному 

контексті наступним чином:   

 Тип І значення за замовченням: Або стандартні значення МГЕЗК для 

коефіцієнтів, або інші постійні значення, що гарантуються постачальником або 

аналізи, які відбулися в минулому, але до сих пір придатні. 

 Тип ІІ значення за замовченням: Специфічні для країни коефіцієнти викидів, 

тобто значення використані для національної інвентаризації парникових 



50 

 

 

газів
23

, більше значень публікується компетентним органом для більш 

деагрегованих типів палив, або інші значення з відповідної літератури, 

погоджені з компетентним органом.  

 Встановлені проміжні: Ці методи базуються на емпіричний кореляції, 

визначеною, як мінімум раз на рік у відповідності з вимогами, що 

застосовуються для лабораторних аналізів (Розділ 6.2.2). Однак, ці досить 

складні аналізи проводяться тільки раз на рік, тому цей рівень точності даних 

розглядається, як рівень нижче ніж рівень, що засновано цілком на 

лабораторних аналізах. Проміжна кореляція може базуватися на наступному: 

 виміри концентрація конкретних видів нафти та газів, включаючи 

загальні для нафтопереробних заводів або металургійної промисловості, 

або      

 НТЗ для специфічних типів вугілля. 

 Рахунки-фактури: Тільки у випадку комерційної торгівлі паливом, НТЗ може 

бути отримана із рахунків-фактур наданих постачальником палива, за умови, 

що вона була отримана на основі прийнятих національних або міжнародних 

стандартів.  

 Лабораторні аналізи: В цьому випадку повністю приймаються вимоги 

викладені у розділі 6.2.2 нижче. 

 Тип І доля біомаси: Один з наступних методів застосовується, які є 

еквівалентними: 

 використовується значення за замовченням або метод оцінки 

надрукований компетентним органом, 

 використовується значення яке визначено: 

 допускається, що сировина повністю викопна (ДБ=0), або 

 Використовується метод оцінки затверджений компетентним 

органом. Для палив чи сировини, які походять з процесу 

виробництва з вхідними потоками, які можна визначити та 

відслідкувати, оператор може базувати такі оцінки на балансі мас 

палива та біомаси, який входить та виходить з процесу.  

 у випадку газотранспортної системи, через яку біогаз вводять: «коли 

гарантія походження була визначена у відповідності з Статтею 2(j) та 15 

Директиви 2009/28/EC для біогазу, введеного в та згодом видаленого з 

газової мережі, оператор не повинен використовувати аналізи для 

визначення фракції біомаси» У цьому випадку це гарантує, що 

початкова система була застосована.   

 Тип ІІ фракція біомаси: Фракція біомаси визначається шляхом лабораторних 

аналізів відповідно до вимог викладених у розділі 6.2.2. У цьому випадку 

відповідні стандарти та аналітичні методи, які будуть використані, потребують 

точного затвердження компетентним органом.  

   

                                                 
23

 "стандартні коефіцієнти, що використовуються державами для свого національного кадастру для подання 

в Секретаріат Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату". 
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6.2.2 Лабораторний аналіз 

МЗВ накладає вимогливі правила на лабораторні аналізи для гарантування високого 

рівня точності результатів. Наступні пункти повинні прийматися до уваги: 

 Лабораторія повинна продемонструвати свою компетентність. Це досягається за 

допомогою одного з наступних підходів: 

 Акредитація відповідно до EN ISO/IEC 17025, де необхідний метод аналізу 

знаходиться в межах акредитації; або 

 Демонстрація того, що критерій представлений у статті Правил МЗВ 

«Використання лабораторій» задоволений. Це вважається еквівалентно 

вимогам EN ISO/IEC 17025. Зауважте, що цей підхід дозволяється тільки 

коли акредитована лабораторія, що використовується не призводить до 

необґрунтованих витрат (Розділ 4.6) і це є технічно можливим.  

 Те, яким шляхом отримані зразки сировини або палива аналізуються має 

вирішальне значення для отримання репрезентативних результатів. Оператори 

повинні розробити плани відбору проб у формі письмових процедур (Розділ 5.4) та 

відправити їх на ухвалення до компетентного органу. Зауважте, що це 

застосовується також тоді коли оператор не займається пробами сам, але розглядає 

це, як процес надання послуг сторонніми організаціями.   

 Методи аналізів зазвичай повинні відповідати міжнародним або національним 

стандартам. 

Те, що написано вище зазвичай відноситься до вищих рівнів точності даних для 

розрахункових коефіцієнтів. Таким чином ці досить високі вимоги нечасто застосовується 

для невеликих установок. В частості оператори установок з низькими викидами (Розділ 

4.4.2) мають використовувати «будь-які лабораторії, які є технічно компетентними та 

можуть генерувати технічно обґрунтовані результати використовуючи доречні аналітичні 

процедури, та надають докази заходів, щодо забезпечення якості». По факту, мінімальні 

вимоги до лабораторії – це те, що вона технічно компетентна та «здатні управляти своїм 

персоналом, процедурами, документами та задачами надійним способом», та демонструє 

показники якості для забезпечення калібрування і результатів випробувань. Однак, це в 

інтересах оператора отримати надійні результати з лабораторії. Таким чином оператори 

повинні прагнути дотримуватися вимог стосовно високого рівня точності отриманого 

результату.  

Таким чином важливо зауважити, що Правила МЗВ в конкретних вимогах дозволяє 

використовувати «кращі промислові практики» для деяких нижніх рівнів точності даних, де 

можна застосовувати значення за замовченням. Однак, компетентний орган має вважати 

наступне в якості мінімальних вимог:   

 Коли застосування акредитованої лабораторії є технічно не можливим або призведе 

до необґрунтованих витрат, оператор може використовувати лабораторію яка є 

технічно компетентною та здатною генерувати технічно правильні результати 

використовуючи доречні аналітичні процедури, та надаючи докази щодо 

забезпечення якості.  

 Оператор повинен відправити план відбору проб відповідно до Правил МЗВ. 

 Оператор повинен визначити частоти аналізів відповідно до Правил МЗВ.  

Більш детальні керівництва по темі пов’язаній з лабораторними аналізами, пробами, 

частотою аналізів, еквівалентності акредитації та т. ін. надано у спеціалізованому 

керівництві.  
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6.3 Розрахункові коефіцієнти – специфічні вимоги 

На додаток до загальних підходів для визначення розрахункових коефіцієнтів 

(значення за замовченням/лабораторні аналізи), як було обговорено у розділі 6.2 та 

загального огляду приведеного у розділах 4.3.1 та 4.3.2, деякі правила для кожного 

коефіцієнта приведені у Правилах МЗВ. 

 

6.3.1 Коефіцієнт викидів 

Правила МЗВ визначають: «коефіцієнт викидів – це середнє значення викидів 

парникових газів стосовно даних про діяльність потоків “паливо, сировина - продукція” з 

урахуванням повного окислення при спалюванні викопного палива та повної конверсії 

вуглецю для всіх інших хімічних реакцій». Більш того, для сировини, що містить біомасу: 

«попередній коефіцієнт викидів – допустимий загальний коефіцієнт викидів змішаного 

палива або матеріалу на основі загального вмісту вуглецю, що складається із долі біомаси та 

долі викопного палива перед множенням його на частку викопного палива, що приводиться у 

коефіцієнті викидів».  

рівні точності даних визначені у Правилах МЗВ повинні відноситись до попереднього 

коефіцієнта викидів, коли доля біомаси визначається для змішаних палив або сировини. 

Тобто рівні точності даних завжди застосовуються до індивідуальних параметрів.  

Як відображено у визначенні, коефіцієнт викидів є стехіометричним коефіцієнтом, 

який перетворює (викопний) вуглець, що міститься у сировині у еквіваленту передбачену 

масу (викопного) СО2, що виділиться. Якщо реакція відбулася не повністю застосовується 

коефіцієнт окислення або коефіцієнт перетворення. Однак, іноді національні інвентаризації 

не використовують коефіцієнти окислення або перетворення (тобто ці коефіцієнти 

встановлені як 100%), але регулювання неповної реакції включено у коефіцієнт викидів. 

Коли такі коефіцієнти використовуються як значення за замовченням, якщо є сумніви 

оператори повинні проконсультуватися з компетентним органом.  

Для викидів від спалювання, коефіцієнт викидів виражається як відношення вмісту 

енергії (НТЗ) палива, а не його маси або об’єму. Однак, за певних умов (коли використання 

коефіцієнта викидів вираженого у т CO2/TДж призводить до непередбачуваних витрат або 

коли, як мінімум може бути досягнуто еквівалент точності розрахункового коефіцієнта) 

компетентний орган може дозволити оператору використовувати коефіцієнт викидів 

виражений у т CO2/т палива або т CO2/нм
3
.  

 Коли застосований рівень точності даних потребує того, щоб коефіцієнт викидів був 

визначений шляхом лабораторних аналізів, тоді аналізується вміст вуглецю. Коли паливо чи 

сировина містить органічний, так і технічний вуглець
24

, зазвичай визначається загальний 

вміст вуглецю. Зауваження: технічний вуглець завжди розглядається, як викопний.  

НТЗ повинно завжди визначатись для палив, (в залежності від рівнів точності даних, 

це може потребувати інших аналізів тих самих проб). 

Якщо коефіцієнт викидів палива виражений у т CO2/TДж він визначається 

враховуючи вміст вуглецю, використовуючи наступне рівняння: 

КВ = ВВ ×
𝒇

НТЗ
 

                                                 
24

 Наприклад, речовина містить органічний вуглець (волокна целюлози, смоли і т. д.), а також неорганічний 

вуглець (карбонатні наповнювачі). 
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Якщо коефіцієнт викидів палива або сировини виражений т CO2/т він розраховується 

враховуючи вміст вуглецю, використовуючи наступне рівняння: 

КВ = ВВ × 𝒇 

Назви змінних пояснені у розділах 4.3.1 та 4.3.2. 

 

6.3.2 Нижча теплотворна здатність 

НТЗ важливий параметр для звітності тому, що дані о діяльності щодо палива 

представлені як ті, що містять енергію (Розділ 4.3.1). Це дозволяє порівнювати звіти по 

викидам з енергетичною статистикою та національною інвентаризацією ПГ.  

Хоча дані діяльності щодо палива є «НТЗ помножити на обсяг палива», визначення 

рівня точності даних для даних діяльності відноситься тільки до кількості палива, НТЗ 

окремий параметр (розрахунковий коефіцієнт), для якого застосовуються індивідуальні рівні 

точності даних.  

Однак, за певних умов, НТЗ незамінний для розрахунку викидів. У таких випадках, 

як: 

 коли коефіцієнти викидів палива виражені у т CO2/т або т CO2/нм
3
; 

 коли паливо використовуються як процес на вході; та 

 палива є частиною балансу мас.  

В цих випадках НТЗ може бути визначений, використовуючи низькі рівні точності 

даних ніж у інших випадках.  

 

6.3.3 Коефіцієнти окислення та перетворення 

Ці два коефіцієнти використовуються для обчислення неповноти реакції. Тому, якщо 

вони не визначаються на основі лабораторних аналізів, коефіцієнти мають бути визначені 

наступним чином (коефіцієнт окислення): 

КО = 𝟏 −
𝑪зола
Сзг

 

де: 

КО коефіцієнт окислення (безрозмірний); 

Cзола   вуглець, що міститься у золі, сажі та інших не окислених формах вуглецю (за 

виключенням моноксиду вуглецю, який розглядається, як молярний еквівалент 

викидам СО2) 

Сзг  (загальний) вуглець, що згорів.  

Дві С перемінних виражені у [тоннах С], тобто концентрація вуглецю у кількості 

сировини або палива. Таким чином не тільки вміст вуглецю у золі має бути визначений за 

допомогою аналізів, а також має бути визначена кількість золи за період за який визначався 

коефіцієнт окислення.  

Подальші питання повинні бути розглянуті у відповідності зі: 

 Для визначення коефіцієнта окислення або коефіцієнта перетворення оператор 

повинен використовувати, як мінімум, 1-й рівень точності даних. Оператор 

повинен використовувати значення рівне 1 для коефіцієнта окислення або 
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перетворення, якщо коефіцієнт викидів вже враховує ефект неповного 

окислення або перетворення. 

 Однак, компетентний орган може вимагати, щоб оператори завжди 

використовували 1-й рівень точності даних. Як зазначено у розділі 6.3.1, це 

може потребуватися тому, що у деяких випадках ефект неповної реакції 

включено у коефіцієнт викидів. 

 Якщо в установці використовується кілька видів палива та застосовується 3-й 

рівень точності даних (лабораторні аналізи) для визначення специфічного 

коефіцієнта окислення, оператор може вибрати одну з наступних опцій: 

 Визначення одного середнього коефіцієнта окислення для всього 

процесу спалювання та застосовувати його для всіх залучених потоків 

“паливо, сировина - продукція”, або 

  присвоєння неповного окислення єдиному ключовому потоку “паливо, 

сировина - продукція” і використання значення 1 для коефіцієнта 

окислення для інших потоків “паливо, сировина - продукція”.  

 Якщо використовуються біомаса або змішане паливо оператор повинен 

представити докази того, що це не призводить до недооцінки викидів. 

 

6.3.4 Вміст вуглецю в разі балансу мас 

Завдяки тісному зв’язку між коефіцієнтом викидів у стандартній методології та 

вмістом вуглецю у випадку балансу бас, питання обговорені у розділі 6.3.1 (коефіцієнт 

викидів) застосовуються відповідно. В частості, аналізи застосовні таким же чином, та 

значення за замовченням можуть бути конвертовані у значення за замовченням для значення 

вмісту вуглецю використовуючи формулу надану у розділі 4.3.2. 

 

6.3.5 Доля біомаси 

Окремий керівний документ надає більш детальну інформацію щодо використання 

біомаси. Це включає: 

 критерії для нульової долі біомаси (тобто, чи дозволяється встановити 

коефіцієнт викидів рівним нулю).  

 визначення долі біомаси; 

 спрощення в частості визначення даних про діяльність; 

 перелік сировини з біомаси. 
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7. ПІДХОДИ ЗІ СПРОЩЕННЯ 

 

7.1 Установки з низькими викидами  

Для установок з низькими викидами визначено декілька спрощень, а саме: 

 Установки можуть використовувати спрощений план моніторингу, розділ 7.2. 

 Оператор може застосовувати, як мінімум 1й рівень точності даних для даних о 

діяльності та розрахункових коефіцієнтів для усіх потоків «паливо, сировина – 

продукція», якщо вища точність досягається без додаткових зусиль оператора 

(тобто не потрібно аналіз щодо необґрунтованих витрат).  

 Від оператора не потребується надавати підтримуючи документи коли надає 

план моніторингу на затвердження, тобто не має потреби для надання:  

 доказів, того, що необхідні рівні точності даних задоволені (оцінка 

невизначеності, розділ 5.3), та  

 оцінка ризику, як частина системи контролю.  

 Оператор звільняється від звітності щодо вдосконалень реагуючи на висновки 

Верифікатора. 

 Оператор має визначити кількість палива чи сировини використовуючи 

доступні та задокументовані записи рахунків-фактур та визначити зміни у 

запасах, без надання оцінки невизначеності. 

 Він також звільнений від включення невизначеності певних запасів на початку 

та в кінці звітного періоду в оцінку невизначеності. 

 Якщо оператор використовує аналізи з неакредитованої лабораторії, 

необхідний спрощений доказ пов’язаний з правочинністю лабораторії
25

. 

Всі інші вимоги до установок повинні дотримуватися. Однак, із-за того, що установки 

з низькими викидами можуть застосовувати низькі рівні точності даних, зазвичай 

відносно легко задовольнити загальні вимоги до моніторингу. 

 

7.2 Інші "прості" установки 

Правила МЗВ мають на меті, де це можливо, уникнення необґрунтованих або 

непропорційних витрат для установок. Існує багато установок, що приймають участь у 

системі МЗВ, які на разі є простими для моніторингу, але, для яких не можливо 

використовувати деякі спрощення, запропоновані для установок з низькими викидами. 

Перед обговоренням додаткових елементів МЗВ, ми повинні запитати, як план 

моніторингу може бути спрощено взагалі, тобто, як адміністративний тягар для оператора 

(«простих» установок) можна зменшити? В принципі, є три області, які повинні 

охоплюватись у плані моніторингу (допускаючи, що «прості» установки завжди 

використовують для моніторингу методологію на основі розрахунків): 

 моніторинг даних о діяльності; 

 визначення розрахункових коефіцієнтів, та 

 організаційні питання, включаючи потоки даних та процедури контролю. 

                                                 
25

 Оператор може використовувати "будь-яку лабораторію, що технічно правочинна та здатні надавати 

технічно обґрунтовані результати, використовуючи відповідні аналітичні процедури, і забезпечує докази щодо 

заходів з забезпечення якості. 
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При аналізі можливостей для спрощення, виявляється, що вимоги є завжди 

пропорційними. Тобто, якщо установка дійсно проста, моніторинг також є простим для 

виконання. Для моніторингу даних о діяльності найбільш очевидне спрощення це 

використання рахунків-фактур. Для розрахункових коефіцієнтів, тільки найвищі рівні 

точності даних потребують більших зусиль із-за виконання лабораторних аналізів, тоді, як 

«прості» установки зазвичай мають право використовувати значення за замовченням. Єдина 

область для спрощення, що залишилась це «організаційні» питання (багато з яких вимагають 

розробки письмових процедур).  

Правила МЗВ надають гнучкий підхід, що дозволяє спрощення коли це видається 

доцільним компетентному органу. Правила МЗВ надають можливість дозволити операторам 

використовувати стандартні або спрощені плани моніторингу, шаблони яких публікуються 

компетентним органом. Мається можливість того, що такі шаблони включають стандартний 

опис потоків «паливо, сировина – продукція» та процедур по контролю (Розділ 5.5).  

Спрощені шаблони повинні вирішувати два питання: по-перше, мінімальний вміст 

планів моніторингу, а також електронні шаблони планів моніторингу наданих компетентним 

органом, мають на меті уникнути прогалин у плані моніторингу складних установок. Повне 

задоволення цих потреб може призвести до непотрібного навантаження малих або простих 

установок.   

По-друге, повинні бути елементи планів моніторингу, які застосовуються для 

багатьох установок у спрощений спосіб. Це було б значним спрощенням для операторів 

якщо були доступні стандартні тексти, які вони могли застосовувати у разі потреби, замість 

розробки їх самотужки. Додаткове покращання ефективності в процесі затвердження планів 

моніторингу має місто коли компетентний орган самотужки поширюватиме інформацію по 

текстовим блокам, які будуть застосовуватися в стандартних ситуаціях. 

   

7.2.1 Визначення меж використання спрощених підходів 

Головний інструмент для визначення доречності спрощення – це оцінка ризику
26

. 

Компетентний орган може дозволити будь-яке використання стандартного та спрощеного 

підходу в плані моніторингу тільки, якщо це не призведе до невиправданого ризику 

спотворень у звіті про викиди. Кожна установка різна тому, не представляється доцільним 

визначити один спосіб чималого спрощення для широкого кола установок. Правила МЗВ 

вимагають, щоб будь-які спрощення були обґрунтовані базуючись на спрощеній оцінці 

ризиків. 

Детальна оцінка ризику може бути непропорціональним зусиллям для компетентного 

органу. Тому ці правила надають деякі показники на підставі яких, компетентний орган може 

вирішити чи може бути дозволено спрощення. Пропонується класифікувати установки на 

наступні три групи: 

1. тип установок, які розглядаються, як надто складні для того, щоб дозволити 

спрощення (показники надані у розділі 7.2.2.1), 

2. установки, які розглядаються, як прийнятні для спрощених або стандартних планів 

моніторингу (Розділ 7.2.2.2), та 

3. установки, де потребується оцінка індивідуальної ситуації.  

Оператор повинен виконати оцінку ризику для своєї установки. У даному 

конкретному випадку може бути найбільш підходящим прийняти тільки кілька спрощень, 

запропонованих стандартними зразками плану моніторингу. 

                                                 
26

 До затвердження будь-якого спрощеного плану моніторингу компетентний орган повинен проводити 

спрощену оцінку ризику, чи є невід'ємний ризик та контрольні ризики сумірні пропонованим заходам з 

процедури контролю, та чи є виправданим використання такого спрощеного плану моніторингу. 
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7.2.1.1 Установки з потенційно високими ризиками 

Наступні типи установок розглядаються, як надто складні для того, щоб дозволити 

використовувати спрощені плани моніторингу: 

 Установки, що застосовують підходи на основі виміру (методологія на основі 

безперервного виміру).   

 Установки, що здійснюють діяльність, що приводить до викидів N2O. 

 Установки, що застосовують альтернативну методологію. 

 Установки категорії В, які застосовують інші потоки «паливо, сировина – 

продукція», а не стандартні комерційні палива.  

 Установки категорії Б або В, які мають, що найменше один ключовий потік 

«паливо, сировина – продукція» для якого вимірювальні прилади, що 

використовуються, не відповідають національному правовому метрологічному 

контролю.  

 Установки, які мають використовувати лабораторні аналізи. 

 Установки, які мають більш трьох ключових потоків «паливо, сировина – 

продукція» для моніторингу, або які застосовують декілька різних методологій 

моніторингу (наприклад, вимірювання партій, а також деякі постійні вимірювання 

для даних про діяльність, декілька різних планів відбору проб,…). 

   

7.2.1.2 Установки, що мають право на спрощені плани моніторингу 

Наступні типи установок розглядаються, як прийнятні для того, щоб дозволити 

використання спрощених планів моніторингу: 

 Установки категорії А та Б, які мають тільки один потік «паливо, сировина – 

продукція» - природний газ. 

 Установки, які використовують тільки стандартне комерційне паливо без викидів 

під час технологічного процесу.  

 Установки, які  

 можуть використовувати виключно рахунки-фактури для моніторингу 

даних про діяльність; 

 використовують виключно значення за замовченням для розрахункових 

коефіцієнтів, та 

 які використовують лімітовану кількість
27

 потоків «паливо, сировина – 

продукція» з викопним вуглецем. 

 Установки з низькими викидами, якщо: 

 лише незначні потоки «паливо, сировина – продукція» не перевіряються 

використовуючи рахунки-фактури або значення за замовченням, 

 установки, які не використовують методологію на основі безперервного 

виміру та альтернативну методологію, та 

 установки, які не здійснюють викиди PFC чи N2O.   

                                                 
27

 Відповідно Правил МЗВ компетентний орган повинен виконати індивідуальну оцінку для ситуацій, де 

кількість потоків «паливо, сировина – продукція» перевищує 10. 
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 Установки, що викидають викопне СО2 тільки з одного незначного потоку 

«паливо, сировина – продукція». 

Вважати установки категорії А або Б, що мають право на спрощені плани 

моніторингу, які використовують тільки один потік - природний газ, та додатково 

використовують різні типи твердої біомаси. Це може бути, наприклад котельна на 

біомасі для районного опалення, який використовує природний газ для покриття 

періодів пікової загрузки. Якщо ігнорувати біомасу, це відповідає першому 

критерію, представленому вище. 
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8. Методологія на основі безперервного виміру 

 

8.1 Загальні вимоги 

На додачу до того, що було викладено у розділі 4.3.3 стосовно методології на основі 

безперервного виміру, повинні прийматися до уваги наступні пункти: 

 Вимоги мінімальних рівнів точності даних (Розділ 5.2) були визначені 

припускаючи порівняння рівнів невизначеності з тими розрахунковими 

підходами, що застосовуються. Таким чином, оператор повинен 

продемонструвати компетентному органу, що ті рівні точності даних можуть 

виконуватись з запропонованою методологією на основі безперервного виміру. 

Таблиця нижче надає огляд певних рівнів точності даних для методології на 

основі безперервного виміру.   

 Викиди на основі розрахунків повинні підтверджуватись використовуючи 

методології на основі розрахунків. В зв’язку з не-стехіометричною природою 

викидів N2O від виробництва азотної кислоти, не потребуються підтверджені 

розрахунки для таких викидів.  

 Моноксид вуглецю (СО), що викидається в атмосферу повинен розглядатися, як 

молярна еквівалентна кількість СО2.  

 Потік димових газів може буди визначений або прямими вимірами, або за 

допомогою балансу мас
28

 використовуючи тільки ті параметри, які можна легше 

виміряти, а саме вхідних потоків сировини, вхідного повітряного потоку та 

концентрація О2 та інших газів, які також необхідно виміряти для інших цілей. 

 Оператор повинен гарантувати, що вимірювальне обладнання підходить для 

навколишнього середовища, в якому буде використовуватись, та регулярно 

технологічно обслуговується та калібрується. Тим не менш, обладнання може 

іноді вийти з ладу. Тому необхідно визначити, як данні за ці часи можна 

консервативно оцінити. Оператор повинен розробити метод для такої заміни 

даних при розробці плану моніторингу. 
29

   

 Всі інші методи, що застосовуються в контексті методології на основі 

безперервних вимірів повинні також базуватися на відповідних стандартах. Коли 

такі стандарти не доступні, методи повинні базуватися на прийнятних стандартах 

ISO, опублікованих національних стандартах. Коли не існує придатних 

опублікованих стандартів, підходящих проектів стандартів, промислових 

керівництв найкращої практики або інших науково доведених методологій 

повинні використовуватись обмеження відбору проб та вимірювання зміщень.   

 Оператор повинен розглянути всі доречні аспекти систем безперервного 

вимірювання, включаючи місцеве обладнання, калібрування, виміри, гарантія 

якості та контроль якості.  

 Оператор повинен гарантувати, що лабораторії, які проводять вимірювання, 

калібрування та відповідні оцінки обладнання для безперервних систем виміру 

викидів повинні бути акредитовані згідно з EN ISO/IEC 17025 для відповідних 

аналітичних методів або діяльності по калібруванню.  

                                                 
28 Правила МЗВ дозволяють “розрахунки за допомогою відповідного балансу мас, з обліком усіх значимих 

параметрів на вході, у тому числі викидів СО2 з вхідного матеріалу, вхідного потоку повітря та ефективності 

процесу, а також виходу товарної продукції, концентрації O2, SO2 і NOХ;”. 
29

 Метод для визначення дійсних годин або коротшого відповідного періоду для кожного параметру, що буде 

розраховано та для заміщення відсутніх даних. 
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 Коли лабораторії не мають такої акредитації, оператор повинен гарантувати, що 

виконуються еквівалентні вимоги Правил МЗВ.  

  

Таблиця 7. Рівні точності даних для безперервних систем виміру викидів виражені, 

використовуючи максимально допустиму невизначеність для середньорічних годинних 

викидів 

Рівень точності даних 1 2 3 4 

Джерела викидів СО2 ± 10% ± 7.5% ± 5% ± 2.5% 

Джерела викидів N2O ± 10% ± 7.5% ± 5% Н.д. 

 

   

8.2 Викиди N2O 

Правила МЗВ передбачують визначення N2O викидів від певних процесів хімічного 

виробництва, наприклад, виробництво азотної кислоти, адипінової кислоти, гліоксалю та 

гліоксалеіої кислоти. N2O, що виділяється від діяльності «спалювання палива» не включені 

до системи МЗВ. Викиди N2O зазвичай повинні бути визначені використовуючи 

методологію на основі вимірів. 

Для розрахунку викидів CO2екв від викидів N2O, оператор повинен використовувати 

наступну формулу: 

 

𝑬𝒎 = 𝑬𝒎(𝑵𝟐𝑶) ∙ 𝑮𝑾𝑷𝑵𝟐𝑶 

 

де, 

Em   викиди виражені у т CO2екв 

Em(N2O)   викиди N2O у тоннах  

GWPN2O   глобальний потенціал потепління N2O  
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9. ДОДАТКИ 

 

9.1 Скорочення 

  

ВММ Відповідальний менеджер з моніторингу 

ВТВ Виробничо-технічний відділ 

ЄК Європейська комісія 

ЄС Європейський союз 

ЗФЗ (CRF) Загальноприйнятий формат звітності. 

ККД Коефіцієнт корисної дії 

КМУ Кабінет міністрів України 

МГЕЗК Міжурядова група експертів зі зміни клімату 

МДП Максимально допустиму похибка 

МЗВ Моніторинг, Звітність та Верифікація 

НКО Національний координуючий орган 

НТЗ Нижча теплотворна здатність 

ПАТ Публічне акціонерне товариство 

ПГ Парникові гази 

РКЗК ООН Рамкова Конвенція ООН зі зміни клімату  

СТВ Система торгівлі дозволами на викиди ПГ 

СТВ ЄС Система торгівлі викидами Європейського Союзу. 
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9.2  Коефіцієнти викидів СО2 за замовчуванням від стаціонарних 
джерел викидів 

Таблиця 8. Коефіцієнти викидів СО2 за замовчуванням від стаціонарного спалювання 

палива  

Вид палива Коефіцієнт викидів (т 
CO2 /ТДж) 

Нижча 
теплотворна 

здатність 
(Тдж/Гг) 

Джерело 

Сира нафта  73,3 42,3 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Оримульсия  77,0 27,5 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Зріджений природний газ  64,2 44,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Бензин  69,3 44,3 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Гас  71,9 43,8 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Сланцеве масло  73,3 38,1 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Газ \ дизельне паливо  74,1 43,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Топковий мазут  77,4 40,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Зріджений нафтовий газ  63,1 47,3 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Етан  61,6 46,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Нафта  73,3 44,5 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Бітум 80,7 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Мастильні  матеріали 73,3 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Нафтовий кокс  97,5 32,5 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Сировина нафтопереробки 73,3 43,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Нафтозаводській газ  57,6 49,5 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Парафін  73,3 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Уайт - спірит і СОТК  73,3 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Інші нафтопродукти  73,3 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Антрацит  98,3 26,7 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Коксівне вугілля  94,6 28,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Інші види бітумінозного 
вугілля 

94,6 25,8 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Напівбітумінозне вугілля  96,1 18,9 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Буре вугілля (Лігніт) 101,0 11,9 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Горючий сланець і 
бітумінозні піски  

107,0 8,9 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Патентоване паливо  97,5 20,7 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Кокс 107,0 28,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Газовий кокс  107,0 28,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Вугільний дьоготь  80,7 28,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Заводський газ  44,4 38,7 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Коксовий газ 44,4 38,7 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Доменний газ  260 2,47 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Газ кисневоплавильних 
печей  

182 7,06 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Природний газ  56,1 48,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Промислові відходи  143 Na Керівництво МГЕЗК, 2006 

Відпрацьовані масла  73,3 40,2 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Торф  106,0 9,76 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Деревина \ відходи 
деревини  

- 15,6 Керівництво МГЕЗК, 2006 

Інші види твердої біомаси  - 11,6 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 
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Деревне вугілля  - 29,5 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Біобензин  - 27,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Біодизельне паливо  - 27,0 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Інші види рідкого біопалива  - 27,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Звалищний газ  - 50,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Іловий (каналізаційний) газ  - 50,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Інші біогази  - 50,4 Керівництво МГЕЗК, 2006 
(тільки НТЗ) 

Відходи шин  85,0 Na WBCSD CSI 

Карбоновий монооксид  155,2 (1) 10,1 J. Falbe and M. Regitz, Römpp 
Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 

Метан  54,9 (2) 50,0 J. Falbe and M. Regitz, Römpp 
Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 
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9.3 Приклад моделі моніторингу та розрахунку викидів ПГ 

Нижче наведено приклад формату моделі моніторингу та розрахунку викидів ПГ на 

установці від спалювання викопного палива. В прикладі моделі моніторингу наведені три 

потоки «паливо, сировина – продукція», а саме: 

1. спалювання вугілля; 

2. спалювання мазуту; 

3. спалювання природного газу. 

Для визначення розрахункових коефіцієнтів використано рівень 2а, тобто були взяти 

значення, наведені в останній національній інвентаризації в Україні, поданій до секретаріату 

РКЗК ООН у 2014 р., формат CRF, таблиця  Table 1.A(b)
30

.  

 

Кольором виділені  

  Місця для введення вихідних даних 

  Результати розрахунків викидів ПГ 

  

Звітний рік 201Х 

 

Викиди CO2 від спалювання вугілля, т   

Викиди CO2 від спалювання мазуту, т  

Викиди CO2 від спалювання природного газу, т  

Усього викиди CO2, т   

  

Викиди CO2 від спалювання вугілля 

Місяць 

Споживання 

вугілля,  

т 

НТЗ, 

ккал/кг 

Коефіцієнт 

викидів, 

т CO2 / ТДж 

Коефіцієнт 

окислення 

Викиди ПГ,  

т СО2 

січень 1 000 5 226 96.8 0.97 2 054 

лютий        

березень        

квітень        

травень        

червень        

липень        

серпень        

вересень        

жовтень        

листопад         

грудень        

Усього ∑ (січень-грудень) 
 

 
 

∑ (січень-грудень) 

  

 

  

                                                 
30 Джерело: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php 
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Викиди CO2 від спалювання мазуту 

Місяць 

Споживання 

мазуту,  

т 

НТЗ, 

ккал/кг 

Коефіцієнт 

викидів, 

т CO2 / ТДж 

Коефіцієнт 

окислення 

Викиди ПГ,  

т СО2 

січень 1 000 9 388 77.37 0.99 3 011 

лютий        

березень        

квітень        

травень        

червень        

липень        

серпень        

вересень        

жовтень        

листопад         

грудень        

Усього ∑ (січень-грудень) 
 

 
 

∑ (січень-грудень) 

 

Викиди CO2 від спалювання природного газу 

Місяць 

Споживання 

природного газу, 

тис. м
3
 

НТЗ, 

ккал/ тис. 

м
3
 

Коефіцієнт 

викидів, 

т CO2 / ТДж 

Коефіцієнт 

окислення 

Викиди ПГ,  

т СО2 

січень 1 000 8 128 55.77 0.995 1 888 

лютий        

березень        

квітень        

травень        

червень        

липень        

серпень        

вересень        

жовтень        

листопад         

грудень        

Усього ∑ (січень-грудень) 
 

 
 

∑ (січень-грудень) 

 

 


