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ЗВІТ 
 

В рамках надання консультаційної підтримки Державному агентству екологічних 

інвестицій (далі Агенство) Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа» (далі 

Проект) щодо покращення Національної системи оцінки викидів та абсорбції поглиначами 

парникових газів (далі НСІ ПГ) перед Інститутом проблем екології та енергозбереження (далі 

Інститут) були поставлені завдання ідентифікувати державні органи та наукові установи, які 

були, або які мають бути залучені до збору даних, управління, аналізу, зберігання даних і 

звітності викидів парникових газів (далі ПГ) і адсорбції їх поглиначами за 1990-2011 рр. 

(завдання 4.1.5.); виконати аналіз прогалин НСІ ПГ на предмет її відповідності вимогам 

Керівних принципів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату для національних 

інвентаризацій ПГ 2006 р. (далі Керівництво МГЕЗК 2006) та Керівних принципів з підготовки 

національних повідомлень Сторін Додатку I Конвенції, частина I: Керівні принципи РКЗК ООН 

щодо надання інформації про річні кадастри ПГ, затверджені Рішенням 15/СР.17 (Завдання  

4.1.6.) та розробити пропозиції до плану заходів із покращання НСІ ПГ (Завдання 4.1.7). 

 

На виконання поставлених завдань Інститутом була виконана така робота: 

 

1. Підготовлено перелік державних органів і наукових установ, які були залучені до 

збору даних, управління, аналізу, зберігання даних і звітності викидів ПГ і адсорбції їх 

поглиначами за 1990-2011 рр. та 1990-2012 рр. (див. Додаток 1). 

 

2. Розглянуто процедури, які застосовуються під час підготовки щорічного 

національного повідомлення про викиди ПГ. 

 

3. Проаналізовано зауваження та пропозиції за результатами  громадського обговорення 

проекту Національного Кадастру антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами ПГ 

в Україні за 1990 – 2012 рр., подання 2014 р. (далі Кадастр 2014) (див. Додаток 2) 

 

4. Проаналізовано пропозиції та зауваження Міжнародної групи експертів зі змін клімату 

(далі МГЕЗК), яка здійснила централізований розгляд «Національного Кадастру антропогенних 

викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011рр.» 

подання 2013 року (далі Кадастр 2013) та акцентовано увагу на першочергових заходах щодо 

покращення НСІ ПГ, а саме: 

а) розробити національні коефіцієнти емісії CO2 для моторних палив і мазуту; 

б) розробити національні коефіцієнти емісії CH4 для кінцевих користувачів; 

в) розділити дані в посиланнях згідно з різними типами вугілля; 

г) надати детальне пояснення методології оцінки перетворення на зріджений нафтовий 

газ (ЗНГ) і стиснений  природний газ для споживання в масовому балансі для ЗНГ; 

д) надати детальні пояснення щодо методології, прийнятих припущень і використання 

вихідних даних, для розділення транспортних засобів за категоріями. 

 

5. Виконано аналіз результатів, отриманих на основі нових підходів, розроблених 

Національною академією наук України (далі НАНУ), для оцінки викидів ПГ під час 
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транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами 

(див. Додаток 3).  

Слід зазначити, що МГЕЗК, яка  розглядала щорічні звіти України про викиди ПГ, 

неодноразово звертала увагу на потребу розроблення національних коефіцієнтів емісії ПГ у 

результаті витоків природного газу із газопроводів. 

В попередніх національних кадастрах ПГ за 1990-2011 рр., викиди ПГ від втрат 

природного газу під час його транспортування визначались з використанням коефіцієнтів втрат 

за замовчуванням. 

Проте, в Кадастрі 2014 методика рівня 2 була застосована, у тому числі до всього 

часового ряду 1990-2012 рр., на основі даних форми державної статистичної звітності 4-МТП 

для виду економічної діяльності 60.30.2 «Транспортування газу трубопроводами», зокрема 

графи 3 розділу 5, яка містить втрати газу під час транспортування, та графи 1 розділу 4, яка 

містить втрати газу виробничо-технологічного характеру для неенергетичного використання. 

Перегляд здійснювався з урахуванням стану газотранспортної системи, а також на основі 

методик, розроблених НАНУ.
1 

 

Можна констатувати, що слід надалі розвивати підхід оцінки викидів ПГ від втрат 

природного газу із газотранспортних мереж на основі даних, наданими підприємствами, 

застосований у Кадастрі 2014. Розроблення національних коефіцієнтів емісії метану під час 

транспортування природного газу необхідно здійснювати з урахуванням процедур, 

застосованих у Кадастрі 2014, оскільки вони передбачають використання всіх доступних на 

сьогодні даних (звіти, джерела національної статистики).  

У результаті застосування зазначеної методики суттєво змінились показники та 

тренд викидів ПГ на всьому часовому інтервалі, тому отримані результати потребують 

додаткового аналізу для ідентифікації факторів, які вплинули на результати обрахунків. 

Водночас розробка національних коефіцієнтів викидів метану для розподільчих 

ускладнюється відсутністю відповідної достовірної статистики щодо втрат природного газу з 

обладнання споживачів газу, стану їх газопроводів та ефективності котлів спалювання газу, що 

створює проблему удосконалення національної системи статистики з метою отримання 

зазначених даних. Для отримання національних коефіцієнтів викидів метану від втрат 

природного газу із обладнання споживачів газу потрібно виконати окреме дослідження. 

Подальшому покращенню якості даних сприятиме ухвалення Закону України щодо 

системи моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ.  

 

6. Налагоджена співпраця із ДП «Державний автотранспортний науково-

дослідний і проектний інститут» (далі ДП «ДержАвтотрансНДІпроект») з питань 

визначення національних коефіцієнтів викидів ПГ від спалювання моторних палив та 

мазуту у рамках Проекту (протокол наради див. у Додатку 4).  Зазначена робота 

виконувалась у тісній взаємодії із Агентством, бюджетною установою «Національний 

центр обліку парникових газів» (далі Центр) та керівництвом Проекту під час низки 

спільних нарад та дистанційних комунікацій (протоколи нарад наведені у Додатку 5). 

 

                                                 
1
 Див. розділ П2.9. Національного Кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами 

парникових газів в Україні за 1990-2012 роки. 
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7. На прохання Агентства щодо надання консультаційної підтримки Центру була 

виконана робота «Оцінка відповідності Національного кадастру України подання 2014 року 

вимогам Керівних принципів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату для національних 

інвентаризацій ПГ 2006 р.» («План рекомендации по улучшению Кадастра на основе 

соответствия кадастра выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ Украины 

подачи 2014г. требованиям Руководства МГЭИК для национальных инвентаризаций 2006 г.»),  

Додаток 6), де виконано аналіз відповідності Кадастру 2014 вимогам Керівництва МГЕЗК 2006 

у вигляді порівняльної таблиці з детальними рекомендаціями щодо необхідних змін у 

розрахунках, звіті, таблицях загального формату звітності  (common reporting format, далі CRF) 

та потреб у додаткових заходах (виконання науково-дослідних робіт (далі НДР), вдосконалення 

системи статистики тощо) у разі повної або часткової розбіжності категорій викидів ПГ 

Кадастру 2014 із категоріями Керівництва МГЕЗК 2006.   

У Рекомендаціях визначені заходи методичного та організаційного характеру, які 

спрямовані на забезпечення виконання вимог Керівництва МГЕЗК 2006 у процесі підготовки 

національного звіту із інвентаризації. 

Розроблено блок-схеми трансформації підкатегорій для категорій «енергетика» та 

«промислові процеси та використання продуктів» звіту з інвентаризації ПГ відповідно до вимог 

Керівництва МГЕЗК 2006.  

Підготовлено пропозиції до Плану заходів із підготовки Кадастру 2015. Пропозиції 

надані окремо по секторах та категоріях викидів і передбачають низку заходів, які дозволять 

покращити функціонування НСІ ПГ: 

- виконання перерахунків раніше оцінених обсягів викидів ПГ на основі нових 

коефіцієнтів потенціалу глобального потепління, наведених у Керівництві МГЕЗК 2006; 

- проведення досліджень з метою отримання національних коефіцієнтів викидів для 

деяких процесів; 

- покращання національної системи статистики для поліпшення якості вихідних даних за 

результатами наступних консультацій з Держстатом; 

- уточнення процедур отримання та опрацювання вихідної інформації для забезпечення 

якості Звіту із інвентаризації за результатами наступних консультацій з Держстатом. 

Більш детальну інформацію див. Додаток 6. 
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REPORT 

 

Consulting services provided by the Institute for Environment and Energy Conservation (IEEC) for the 

National Environmental Investment Agency of Ukraine (Agency) to enhance the National Greenhouse 

Gases Inventory System (GHG NIS) in the framework of the Municipal Energy Reform Project 

(MERP), included identification of all relevant state bodies and scientific institutions that are involved 

and/or ought to be involved in data collection, management, analysis, data storage and reporting of 

GHG emissions and adsorption for the period 1990-2011and 1990-2012 years (Task 4.1.5.); gap 

analysis of the GHG NIS in according to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories (IPCC 2006) and Guidelines for the preparation of national communications by Parties 

included in Annex I to the Convention, Part I: UNFCCC reporting guidelines on annual greenhouse 

gas inventories adopted Decision 15/CP.17 (Task  4.1.6.) and development of the proposals for GHG 

NIS Enhancement Plan (Task 4.1.7). 

 

In the framework of these tasks IEEC executed the following work: 

 

1. Prepared the list of the identified all relevant state bodies and scientific institutions that are involved 

in data collection, management, analysis, data storage and reporting of GHG emissions and adsorption 

for the period 1990–2011 and 1990-2012 (Attachment 1).  

 

2. Considered the procedures applied in the preparation of annual national communications.  

 

3. Analyzed comments and proposals of the summarizing public electronic discussion of the National 

Inventory Report (NIR) of Anthropogenic Emissions by Sources and Removals by Sinks of 

Greenhouse Gases in Ukraine for 1990-2012, provided in 2014 (Attachment 2). 

 

4. Analyzed comments and proposals of the International Panel on Climate Change (IPCC) regarding 

NIR 2013 and focused on the following priority measures to improve GHG NIS:  

а) to develop national CO2 emission factors (EF) for motor and fuel oil; 

б) to develop national CH4 EF for the end users; 

в) to divide data in links according to the different types of coal; 

г) to provide the detail clarification of the assessment methodology for the transformation of 

liquefied petroleum gas (LPG) and compressed natural gas for consumption in mass balance for LPG; 

д) to provide the detail clarification of methodology, adopted assumptions and the usage of the 

data sources to separate transport categories. 

 

5. Analyzed results obtained on the basis of new approaches developed by the National Academy of 

Sciences of Ukraine (NASU) for assessment of GHG emissions during the transportation of the natural 

gas by pipelines and distribution networks (Attachment 3). 

 

It should be noted that IPCC, after consideration of Ukrainian NIRs, paid attention on the necessity to 

develop national GHG EFs for the natural gases leakage during the transportation by pipelines.  

 

In the previous NIRs of Ukraine for the period 1990-2011GHG emissions from natural gases leakage 

during its transportation by pipelines were calculated with using of the default loss rates. 
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However, second level methodology was applied in the last NIR, including the period 1990-2012, 

based on the data of state statistic reporting form 4-МТП for the economic activity 60.30.2 “Gas 

Transportation by Pipelines”, especially part 3 chapter 5, which corresponds to the gas losses during it 

transportation and part 1 chapter 4, which corresponds to the industrial and technological gas losses for 

non-energy use.    

 

Revision was performed depending on the state of the gas transportation system and based on 

methodologies developed by NASU
2
.
  

 

It can be stated that it is necessary to develop assessment approach for the GHG Emissions of natural 

gases leakage during the transportation by pipelines based on data provided by companies, used in the 

NIR 2014. It is necessary to develop the national methane EFs taking into account the procedures 

applied in the NIR 2014 because they involve all available data (reports, sources of national statistics). 

 

As a result of the application of this methodology, indicators and trend of GHG emissions have 

changed significantly over the time interval, so the results require further analysis to identify the 

factors that influenced the results of calculations. 

 

At the same time the development of methane EF for distribution networks is complicated by the lack 

of reliable corresponding statistics on the gas leakage from the gas consuming equipment, condition of 

pipelines and gas-fired boiler efficiency, which highlight the problem to improve national statistical 

system in order to obtain these data. Development of the national methane EF from natural gas leakage 

from the gas consuming equipment needs a specific research. 

 

Adoption of the Law of Ukraine regarding monitoring, reporting and verification system will improve 

the quality of GHG emissions data. 

 

6. Established a collaboration with the State enterprise “The State Road Transport Research Institute” 

(SE “SRTSI”) on the determination of national EFs for motor and oil fuel in the framework of MERP 

tasks (minutes of meeting see in Attachment 4).   

 

This work was performed in close cooperation with the Agency, Budget Institution 

"National Centre for GHG Emission Inventory" (Centre) and MERP managers during joint meetings, 

round and tables and distance communications (minutes of meetings see in Attachment 5).   

 

7. At the Agency request on consulting services for the Centre it was developed “Recommendations to 

improve NIS of Ukraine based on compliance of the National Inventory Report of Anthropogenic 

Emissions by Sources and Removals by Sinks of Greenhouse Gases in Ukraine provided in 2014 with 

requirements of 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” (Attachment 6), 

which include gap analysis of the GHG NIS in according to the IPCC 2006 in a comparative table with 

detailed recommendations for changes in the calculations, reports, common reporting format tables 

(CRF) and need for additional measures (performance of specific research, the improvement of 

                                                 
2
 Див. розділ П2.9. Національного Кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами 

парникових газів в Україні за 1990-2012 роки. 

http://www.insat.org.ua/index.php?l=en
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statistics, etc.) in cases of full or partial differences in GHG emissions categories in NIR 2014 and 

IPCC 2006. 

 

Recommendations include methodical and organization measures directed to fulfill IPCC 2006 

requirements during the preparation of NIR.  

 

It was prepared the block diagrams for ‘Energy’ and ‘Industrial Processes’ categories and 

subcategories transformation in according to the IPCC 2006 requirements.  

 

It was prepared proposals for the action plan regarding NIR 2015 preparation. Proposals provided 

separately on sectors and categories of emissions and include a number of measures to improve the 

functioning of GHG NIS: 

 

- to perform recalculations of previous estimated GHG emissions based on new global warming 

potential factors listed in IPCC 2006; 

- to conduct research in order to obtain national emission factors for some processes; 

- to improve national statistic system in order to improve quality of output data on the results of 

following consultations with the State Statistics; 

- to clarify the procedures of obtaining and processing of initial information to ensure the quality 

of the inventory report by results of following consultations with the State Statistics; 

 

More detailed information please see in Attachment 6.  
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Додатки 
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Додаток 1 

 

Державні органи та наукові установи, які залучені до Національної системи оцінки 

викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів  

 

Порядок функціонування НСІ ПГ, які не регулюються Монреальським протоколом 

про речовини що руйнують озоновий шар визначається постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 квітня 2006 р. № 554.  

Цією постановою міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські 

держадміністрації, підприємства, установи та організації усіх форм власності 

зобов’язуються надавати інформацію, необхідну для підготовки щорічних звітів про 

антропогенні викиди із джерел та абсорбцію поглиначами парникових газів. 

Перелік державних органів та наукових установ, які надавали інформацію про 

викиди із джерел або абсорбцію поглиначами ПГ у звіті про інвентаризацію ПГ за 1990–

2011 рр.: 

 

Державні органи:  

1. Державна служба статистики України  

2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

3. Державне агентство України із управління державними корпоративними правами та 

майном  (У грудні 2012 реорганізовано у Міністерство промислової політики України - 

Мінпромполітики). 

4. Міністерство аграрної політики та продовольства України  

5. Міністерство оборони України  

6. Міністерство надзвичайних ситуацій України 

7. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  

8. Державне агентство водних ресурсів України  

9. Міністерство екології та природних ресурсів України  

10. Міністерство інфраструктури України  

11. Державне агентство земельних ресурсів України  

12. Державне агентство лісових ресурсів України  

13. Рада Міністрів АР Крим 

14. Обласні, Київська та Севастопольська держадміністрації. 

15. Головне управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації  

16. ДП «Агентство ідентифікації та реєстрації тварин» 
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17. Наукові та науково-дослідні організації: 

1. Макіївський НДІІ із безпеки робіт у гірничій промисловості; 

2. Національний університет біоресурсів та природокористування України.   

3. Національний науковий центр “Інститут землеробства Національної академії 

аграрних наук” (ННЦ "Інститут землеробства НААН") 

4. ДП «Черкаський державний НДІ техніко-економічної інформації в хімічній 

промисловості» (НДІТЕМ)  

5. ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості 

«Енергосталь»; 

6. Державна установа «Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління»; 

7. ДП «Український НДІ медицини транспорту України» МОЗ України; 

8. Інститут технічної теплофізики України НАН України; 

9. Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут НАН України 

(УкрНДІГМІ); 

10. Інститут загальної енергетики НАН України; 

11. Український НДІ нафтопереробної промисловості «Масма»; 

12.  Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут; 

13. Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання (ВО 

"Укрдержліспроект")  

 

Перелік державних органів та наукових установ, які надавали інформацію про 

викиди із джерел або абсорбцію поглиначами ПГ у звіті про інвентаризацію ПГ за 1990–

2012 рр.: 

 

Державні органи:  

18. Державна служба статистики України  

19. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

20. Державне агентство України із управління державними корпоративними правами та 

майном  (У грудні 2012 реорганізовано у Міністерство промислової політики України - 

Мінпромполітики). 

21. Міністерство аграрної політики та продовольства України  

22. Міністерство оборони України  

23. Міністерство внутрішніх справ 

24. Міністерство надзвичайних ситуацій України 

25. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  

26. Державне агентство водних ресурсів України  

27. Міністерство екології та природних ресурсів України  

28. Міністерство інфраструктури України  

29. Державне агентство земельних ресурсів України  

30. Державне агентство лісових ресурсів України  

31. Рада Міністрів АР Крим 

32. Обласні, Київська та Севастопольська держадміністрації. 

33. ДП «Агентство ідентифікації та реєстрації тварин» 
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34. Промислові підприємства 

 

 

Наукові та науково-дослідні організації: 

1. Національний університет біоресурсів та природокористування України.   

2. Національний науковий центр “Інститут землеробства Національної академії аграрних 

наук” (ННЦ "Інститут землеробства НААН") 

3. Український науково-дослідний інститут громадянської оборони 

 

 

  



17 

 

Додаток 2 

 

Коментарі 

до результатів наради із нагоди підведення підсумків громадського електронного 

обговорення проекту Національного Кадастру викидів та поглинання парникових газів в 

Україні за 1990-2012 рр. 

(08.04.2014, Орхуський центр, Київ ) 

 

Відкрив засідання новопризначений Голова Агенства Марголич Роман Ігорович. 

Доповідачами були представники Центру Валентина Сівінська, начальник Управління 

інвентаризації та моніторингу, Олександр Стаховський, заступник начальника Управління 

інвентаризації та моніторингу.  

Нарада показала значний інтерес екологічної громадськості та експертного середовища 

до результатів, отриманих у процесі підготовки Кадастру 2014, оскільки громадськість була 

широко представлена як громадськими організаціями, так і експертами (перелік учасників 

наведений у копії протоколу наради). 

На жаль, на нараді була розглянута попередня версія Кадастру, яка була оприлюднена на 

сайті Агентства, а не заключна його версія, яка на момент зустрічі не була представлена, 

оскільки Центр не встиг опрацювати зауваження, отримані щойно напередодні засідання від 

Державної служби статистики. 

Учасниця наради Наталія Странадко, міжнародний експерт, запропонувала оприлюднити 

заключну версію Кадастру для ознайомлення громадськості та перенести обговорення 

документу, проте ця пропозиція не була підтримана Центром, оскільки це неминуче призвело б 

до затримки із поданням Кадастру до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

(далі РКЗК ООН). Попри те, що затримка із поданням Кадастру на два тижні припустима, 

Центр мав намір дотримати терміни.  

Суттєвим зауваженням до організації обговорення проекту Кадастру стала відзначення 

того факту, що не було опубліковано проекту таблиць CRF за період 1990-2012 рр.. Як зазначив 

Олексій Хабатюк (експерт Робочої групи неурядових українських організацій з питань зміни 

клімату), таблиці CRF є невід’ємною частиною національного Кадастру викидів ПГ і їх 

відсутність не дозволяє оцінити у повному обсязі точність, прозорість, послідовність, 

порівнюваність, а також повноту інформації, наведеної у проекті Кадастру 2014.  

Доповідачі пояснили причину затримки із оприлюдненням таблиці CRF тим, що у 

зв’язку із затримкою отримання інформації від першоджерел, провадиться постійне 

доопрацювання таблиць CRF, тому вони будуть оприлюдненні разом із заключною версією 

Кадастру. 

Як зазначили доповідачі, частина висловлених пропозицій враховані у заключній версії 

Кадастру, зокрема щодо надання балансу споживання палива (отримано від Ірини Сторчило, 

Національний екологічний центр) або частково враховані, коли йдеться про зауваження МГЕЗК 

до Кадастру, наданих у 2013 році. 

Опис рівня врахування зауважень МГЕЗК наведені додатку П8 заключної версії 

Кадастру.  

На запитання Володимира Іващенка, експерта, яким чином у Кадастрі враховані 

скорочення викидів СО2 екв., досягнуті проектами спільного впровадження (далі проект СВ), 
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було дано роз’яснення, що скорочення не враховані, оскільки не розроблені методики, які б 

дозволили їх врахувати. 

Доповідачі зазначили, що Центр постійно працює над забезпеченням належного 

контролю якості Кадастру, проте, через брак фінансування, не були виконані важливі НДР у 

2013 році, такі як визначення національних коефіцієнтів викидів ПГ для моторних палив, для 

газотранспортної системи.  
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Додаток 3 

 
Аналіз 

результатів, отриманих на основі нових підходів для оцінки викидів парникових 

газів під час транспортування природного газу магістральними газопроводами та 

розподільчими мережами 

 
Вступ 

 
Серед основних напрямів робіт, що були визначені «Національним центром обліку 

викидів парникових газів» під час обговорення плану співпраці було серед інших «Визначення 

національних коефіцієнтів викидів метану, які пов'язані з втратами природного газу: а) під час 

транспортування магістральними газопроводами; б) розподільчою системою середнього і 

низького тиску; в) мережах кінцевих споживачів.  

Природний газ майже повністю складається з метану
3
, а тому втрати природного газу під 

час його транспортування викликають прямі викиди метану в атмосферу.  

Проблема викидів метану в атмосферу окрім економічного аспекту має також вагомі 

аспекти охорони навколишнього середовища та енергетичної безпеки.  

Метан є одним з основних ПГ. 

Його потенціал глобального потепління в 21 раз перевищує потенціал глобального 

потепління двоокису вуглецю. 

В попередніх національних кадастрах викиди ПГ від втрат природного газу під час 

транспортування визначались з використанням коефіцієнтів втрат за замовчуванням. 

Проте, в Кадастрі 2014 оцінки викидів метану у процесі транспортування газу 

магістральними трубопроводами та розподільчими системами низького та середнього тиску 

базувались на статистичній звітності суб’єктів господарювання.  

 
Втрати природного газу в газотранспортній системі: основні джерела  

 
Газотранспортна система (далі ГТС), з урахуванням специфіки своєї роботи, є суттєвим 

джерелом викидів метану в атмосферу. Основні втрати природного газу виникають внаслідок: 

 високого тиску; 

 значних діаметрів та великої протяжності газотранспортної системи; 

 великої кількості регулюючої арматури; 

 насиченості технологічної обв’язки тощо. 

Потенційними джерелами витоків газу на газопроводах є зварювальні шви 

трубопроводів та обладнання, а також фланці та штоки арматури. Певний вплив також мають 

герметичність комунікацій та апаратів технологічної обв’язки. 

Очевидно, що обсяги викидів метану залежать від протяжності мережі газопроводів, 

кількості газокомпресорних та газорозподільчих станцій, їх потужності та технологічного 

оснащення тощо. 

Загальновідомо, що втрати метану мають місце внаслідок ремонтних та сервісних робіт, 

а також регламентних робіт на газопроводах, компресорних та газорозподільчих станціях тощо.  

                                                 
3
 В українському Кадастрі 2012 середньозважена частка метану у природному газі становила 96% за 

нормальних умов. В попередні роки частка метану опускалась дещо нижче до рівня 93% 
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Загальна характеристика газотранспортної системи України 

 

Українська ГТС в 2012 році нараховувала 38,9 тис. км газопроводів різного призначення 

та продуктивності, 72 компресорні станції (далі КС), 1458 газорозподільчих станцій (далі ГРС), 

13 підземних сховищ газу (далі ПСГ) та об’єкти інфраструктури, які забезпечують 

функціонування системи.  

Транспортування газу системою газопроводів і його закачування в ПСГ забезпечували 

110 компресорних цехів, де встановлено 702
4
 газоперекачувальні агрегати загальною 

потужністю 5,4 тис. МВт.  

Надійність транзитних поставок газу і газопостачання внутрішнім споживачам 

забезпечувалась комплексом ПСГ загальною ємністю 31,0 млрд. м
3
. Необхідний обсяг газу в 

ПСГ для забезпечення потреб споживачів України становить до 15 млрд. м
3
.  

Загальний транзит природного газу територією України в 2012 р. склав 84,3 млрд. м
3
. 

Враховуючи пропускну здатність нашої системи на виході, резерв потужності становить 60 

млрд. м
3
. 

 
 

 

 
Українська ГТС є зношена, зокрема КС. Фактично 60-70% компресорів потребують 

заміни або ремонту. Більшість КС мають ефективність на рівні 25%, в той час коли сучасні 

аналоги мають принаймні на 10% вищу ефективність.  

Для прикладу, на газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород” середня ефективність 

компресорів складає 25%, а на газопроводі “Союз” – 23%.  

                                                 
4
 Дані відрізняються від наведених в Кадастрі 2014 р. Джерело - 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=246324294&cat_id=244277212 
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Водночас, не можна стверджувати, що сучасними є ГРС та газопроводи. Вони також 

потребують оновлення.  

 
Основні підходи в оцінці втрат метану від транспортування природного газу 

газотранспортною системою 

 

Існує декілька способів виявлення втрат природного газу. Використання того чи іншого 

способу обумовлюється такими факторами як місце пошуку, вид комунікацій та обладнання, 

тиск газу в них, фінансові та організаційні можливості газотранспортного підприємства тощо.   

Обсяги витоків газу в Україні визначаються розрахунково-аналітичним методом, що 

підтверджується в обов’язковому порядку періодичним складанням фактичного балансу газу. 

Для трубопроводів розрахунки проводяться за такими критеріями: 

а) середній діаметр труб; 

б) довжина трубопроводів; 

в) середній тиск за відповідний період; 

г) середній коефіцієнт стиснення газу; 

д) протяжність часового інтервалу досліджень. 

Для комунікацій газорозподільчих станцій та компресорних цехів, критеріями є: 

а) тиск на вході; 

б) геометричні поверхні комунікацій на вході та виході; 

в) коефіцієнт стиснення газу на вході та виході; 

г) температура газу на вході та виході; 

д) протяжність інтервалу досліджень. 

 

Основні заходи, спрямовані на скорочення втрат метану від транспортування 

природного газу 

 

Основні заходи зі скорочення втрат метану під час транспортування природного газу є 

такими: 

а) модернізація технологій та обладнання, наприклад, застосування регулюючих 

клапанів, які скорочують об’єми вилучення газу та потрапляння метану в атмосферу; 

б) удосконалення практики керівництва та експлуатаційних процедур з метою 

зменшення обсягів вилучення газу; 

в) покращення практики управління технологічними процесами, наприклад, 

запровадження програм із застосуванням досконаліших технологій проведення вимірювань та 

скорочення витоків. 

Модернізація технологій та обладнання має обмежені можливості щодо скорочення 

викидів метану та вимагає значних інвестицій проте, використання двох інших заходів, як 

правило, не вимагає суттєвих капіталовкладень та може дати значний ефект за умови ведення 

раціональної державної політики та політики на рівні підприємств.  

Зокрема, програми ціленаправлених інспекцій та технічного обслуговування і ремонту 

можуть виявити найбільші джерела витоків метану та сприяти більш точному, ефективному та 

рентабельному їх усуненню. Ці програми можуть застосовуватись у різноманітних 

технологічних процесах і широко використовуються в розвинених державах світу. 
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В США підприємствам газотранспортної системи рекомендовано проводити періодичні 

програми ціленаправленого дослідження та технічного обслуговування, які дозволяють 

знаходити витоки, визначати пріоритетність ремонтних робіт та усувати витоки метану в 

обладнанні.  

Дослідження починається з вивчення базових умов експлуатації для встановлення та 

визначення кількості витоків. Потім виконується ремонт тільки того обладнання, усунення 

витоків з якого є економічно обґрунтованим з точки зору вартості ремонту, строку експлуатації 

до ремонту та періоду окупності. Наступні перевірки плануються на основі даних попередніх 

перевірок, що дозволяє підприємствам чітко слідкувати за тими вузлами чи обладнанням, які 

можуть призводити до витоків та ремонт яких є економічно доцільним.  

Дослідження в США показали, що більша частина метану викидається в атмосферу 

внаслідок порушення герметичності порівняно невеликої кількості вузлів обладнання. Зокрема, 

клапани відповідають приблизно за 30% витоків, з’єднувальні муфти – 24%, ущільнення 

компресора – 23%. Решта 23% витоків метану припадає на патрубки, картери, обмежувачі тиску 

та ущільнення насосів.  

Досвід реалізації такої програми показав економічну ефективність та можливість 

зменшення витоків метану. На окремих підприємствах витоки метану вдавалось знизити на 

96%. 

 
Основні технології, які спрямовані на скорочення втрат метану від 

транспортування природного газу 

 
За підтримки Natural Gas STAR Program

5
 були ідентифіковані основні технічні рішення 

та технології для зменшення втрат метану в газотранспортних мережах. Оскільки зазначені 

технології є на сьогодні найкращими у світі та можуть бути застосовані в Україні, наводимо 

основні із них.  

1. Використання композитного покриття для герметичних дефектів трубопроводів.  

Композитне покриття є довгостроковою та економічно вигідною технологією ремонту 

трубопроводів, в яких виникають вм’ятини, подряпини, корозія тощо.  

Ця технологія є альтернативою традиційним методам ремонту трубопроводів, зокрема 

заміні окремих ділянок та установці розрізних вставок з повним оснащенням. Вона також є 

дешевшою, менш трудомісткою та часовитратною. Окрім цього, нанесення композитного 

покриття має ряд інших переваг, зокрема у вигляді безперервності обслуговування обладнання 

замовника та уникнення можливості витоків метану під час вилучення природного газу із 

зіпсованого трубопроводу. 

2. Зміна технологічного регламенту компресорних станцій.  

КС широко використовуються в газових мережах. У разі зупинки компресорів можуть 

виникати витоки метану в різних місцях залежно від герметичності системи, зокрема в 

результаті продувки, коли видувається в атмосферу весь газ, що залишився в КС, та витоків на 

клапанах. 

Під’єднання ліній продувки до системи подачі паливного газу за умови зупинки 

компресора дозволяє використовувати газ, що раніше викидався в атмосферу. Для уникнення 

витоків через ущільнення штоку під час зупинки компресора рекомендовано встановлювати 

нерухомі сальники на штоки компресора. 

                                                 
5
 http://www.epa.gov/gasstar/ 
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3. Заміна вологих ущільнювачів на сухі в компресорах. 

Сальникові ущільнювачі на обертових валах КС запобігають витокам природного газу, 

який є під високим тиском, з корпусу компресора. Традиційно в ущільнювачах в якості бар’єру, 

який запобігає витокам метану, використовується мастило, яке нагнітається під високим 

тиском. Заміна мастильних ущільнювачів на сухі дозволяє скоротити витоки метану та 

зменшити експлуатаційні видатки. 

Сухі ущільнювачі від 8 до 23 разів підвищують герметичність щодо метану, покращують 

роботу та ефективність експлуатації КС, їх надійність та вимагають меншого обсягу технічного 

обслуговування. 

Проте, сухі ущільнювачі мають певні технічні обмеження щодо використання на 

компресорних станціях, а тому їх треба використовувати лише там, де це можливо.  

4. Запровадження нових систем ущільнень штоків компресорів. 

На компресорних штоках, залежно від тиску, підгонки, регулювання ущільнюючих 

елементів, ступеня зношення кілець та штоку, завжди виникають витоки метану. Нова система 

ущільнення здатна суттєво скоротити втрати природного газу. В США економія сягає від 0,3 до 

25 м
3
/годину природного газу на кожен шток. 

5. Використання технології прокачування для скидання зайвого тиску до проведення 

техобслуговування.  

В газопроводах часто необхідно скидати зайвий тиск для забезпечення безпечних умов 

проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт. Як правило, для цього 

перекривають найменші з можливих прямолінійні ділянки трубопроводів та випускають газ в 

атмосферу.  

Застосування технології прокачування для зменшення тиску в трубопроводі до початку 

виконання техобслуговування та ремонтних робіт, що передбачає використання стаціонарних 

компресорних установок окремо або разом з мобільними установками, дає змогу в окремих 

випадках на 90 % скоротити витоки метану в атмосферу.   

 
Досвід США в оцінці втрат метану в газотранспортній системі в національному 

Кадастрі 

 
Цікавим є досвід США з точки зору мінімізації витрат та зусиль для досягнення значного 

обмеження викидів метану у процесі транспортування природного газу. У Кадастрі США 

подання 2014 р. наведені такі методологічні підходи: 

1) визначається понад 100 джерел потенційних втрат метану в газотранспортній 

мережі; 

2) вираховується потенційний обсяг втрат метану на основі збору даних щодо 

обсягу транспортування газу, якості обладнання тощо; 

3) проводиться збір даних щодо обсягу впровадження добровільних заходів зі 

зменшення втрат підприємствами та регламентних обмежень
6 

на викиди метану; 

4) вираховуються абсолютні втрати метану. 

Такий підхід обумовлений тим, що потенційний обсяг втрат метану в газотранспортній 

мережі вираховувався на основі наукового аналізу, що був підготовлений в 1996 р. на основі 

даних підприємств за 1992 р.  

                                                 
6
 в жовтні 2012 року вступили в дію New Source Performance Standards  



24 

 

Логічно, що практика 1996 року не відображає технічний прогрес та розвиток технологій 

і політики в ГТС в наступні два десятиліття. Тому неврахування проектів, заходів та політики 

щодо уникнення викидів метану в атмосферу під час  транспортування газу призводило б до 

завищеної оцінки втрат в національному Кадастрі США. 

З 1990 по 2012 рр. загальні втрати метану в магістральних газопроводах (включно зі 

сховищами) впали на 11,6%, а в газорозподільчій мережі на 22,6%. Така позитивна динаміка 

пояснюється значною кількістю заходів зі скорочення втрат метану (головним чином 

перерахованих вище), що впроваджувались в ГТС безперервно протягом всього періоду.     

 
Оцінка викидів метану під час транспортування природного газу, наведених у 

Кадастрі 2014 та відмінності з аналогічними оцінками, наведених у попередніх кадастрах 

 
У процесі підготовки національних Кадастрів антропогенних викидів від джерел та 

абсорбції поглиначами ПГ в Україні за 1990-2011 рр. для розрахунку викидів метану у 

результаті втрат газу під час транспортування газу магістральними газопроводами та 

газорозподільчою системою використовувались коефіцієнти викидів за замовченням відповідно 

до рекомендацій Керівництва МГЕЗК 2000, зокрема для магістральних трубопроводів - 2,9*10-3 

Гг CH4/км, а для ГРС  – 7,1*10-4 Гг/(км*р). 

Викиди метану в результаті втрат газу під час транспортування у споживачів 

визначались також за замовчуванням на основі документу “Переглянуті керівні принципи 

національних інвентаризацій парникових газів” МГЕЗК від 1996 року, зокрема 384 т/ПДж для 

промислових підприємств та електростанцій і 192 т/ПДж для витоків в житловому та 

комерційному секторі.   

В попередніх кадастрах облік втрат викидів метану магістральними газопроводами та 

розподільчими мережами на рівні 2 не проводився.  

Проте, в останньому Кадастрі методика рівня 2 була застосована, у тому числі до всього 

часового ряду 1990-2012 рр., на основі даних форми державної статистичної звітності 4-МТП 

для виду економічної діяльності 60.30.2 “Транспортування газу трубопроводами”, зокрема 

графи 3 розділу 5, що відповідає втратам газу під час транспортування та графи 1 розділу 4, що 

відповідає виробничо-технологічним витратам газу для неенергетичного використання. 

Перегляд здійснювався з урахуванням стану ГТС та відповідно до рекомендацій МГЕЗК 

щодо покращення Кадастру 2013, а також на основі методик, розроблених НАНУ.
7 

 

У результаті були перераховані обсяги викидів метану під час транспортування 

природного газу магістральними та газорозподільчими мережами України протягом всього 

часового ряду 1990-2012 рр. На рисунках 1 та 2 показані відмінності оцінок викидів метану під 

час транспортування природного газу, наведених у останньому Кадастрі, від результатів, 

наведених у попередніх кадастрах.  

                                                 
7
 Див. розділ П2.9. Національного Кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами 

парникових газів в Україні за 1990-2012 роки. 
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Рис. 1. Викиди метану від втрат під час транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами 

 

 
Рис. 2. Викиди метану від втрат під час транспортування природного газу 

газорозподільчою системою, тис. тонн СО2е. 

 
Як видно з рисунків, у раніше наданих кадастрах спостерігалась логічна тенденція 

приблизно сталих витоків метану під час транспортування природного газу з невеликою 

тенденцією щодо збільшення обсягів витоків із перебігом часу, що обумовлене зношеністю 

основних фондів на фоні практичної відсутності інвестицій у галузь.  
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Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Кадастр 2013 

Кадастр 2014 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Кадастр 2013 

Кадастр 2014 
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Проте, в Кадастрі 2014 ця тенденція має цілковито інший характер. Окрім цього, обсяги 

викидів метану під час транспортування природного газу зросли в рази в перші роки часового 

інтервалу, а саме - з 1990 по 1999 рр., а потім різко скоротились, сягнувши рекордно низьких 

показників в 2012 році. 

 
Особливості викидів метану у результаті втрат природного газу в газотранспортній 

системі України  

 

Згідно даних Кадастру 2014, починаючи з 2000 року в Україні спостерігається чітка 

тенденція зменшення викидів метану під час транспортування природного газу. В 2012 р. 

викиди метану становили менше 1% для магістральних газопроводів і 1,19% для 

газорозподільчої мережі.  

Для розвинених держав світу цей показник коливається на рівні 0,7-1,0%. Звідси можна 

зробити, на наш погляд, хибний висновок, що Україна фактично досягла граничного 

технологічного рівня покращань на рівні західних стандартів. 

Окремо слід звернути увагу на різку динаміку зменшення втрат метану за останнє 

десятиліття. В магістральних газопроводах втрати зменшились з 2000 року у понад 8 разів, а в 

газорозподільчій мережі – в понад 2 рази. Така вражаюча динаміка спостерігається на фоні 

обмежених інвестицій в основне обладнання галузі та зростання рівня її зношуваності.  

Можна припустити, що вагомою причиною зменшення викидів метану із 

газотранспортної системи є реалізація проектів СВ з модернізації обладнання газотранспортних 

мереж в рамках Кіотського протоколу, проте, розробники Кадастру 1990–2012 рр. не мали 

змоги врахувати вплив скорочень викидів ПГ за проектами СВ на результати оцінок викидів ПГ 

в Кадастрі 2014. 
8 

Для обрахунку національних коефіцієнтів викидів метану від витоків природного газу 

під час транспортування слід вивчити природу, так званих «розбалансів», про які йдеться, 

наприклад, в проекті СВ  «Впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження в дочірній 

компанії "Укртрансгаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз України», а також 

виокремити технологічні і експлуатаційні втрати природного газу від витоків. Слід зауважити, 

що за своєю природою випуск метану під час ремонтних та експлуатаційних робіт і є витоками 

у загальному розумінні. На рисунку 3 (нижче) представлено графік використання природного 

газу в магістральній мережі трубопроводів
9
, млн. м

3
.  

                                                 
8
  з виступів представників Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових 

газів» під час громадського обговорення 08.04.2014  
9
 http://www.seia.gov.ua/seia/doccatalog/document?id=135379 
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Рис. 3. Використання природного газу компанією «Укртрансгаз» для експлуатації, 

включаючи втрати та розбаланс, мільйони м
3
. 

 
З рисунку 3 видно, що обсяги витоків та неминучих втрат (під час проведення ремонтів), 

які визначаються в статистичній формі 4-МТП і щодо яких, напевно, мають розраховуватись 

національні коефіцієнти є незначними у порівнянні з обсягами «розбалансу». Тобто, є нагальна 

потреба в уточненні термінів та підходів у визначенні природи витоків з метою розробки 

національних коефіцієнтів викидів метану. 

 
Щодо доцільності та можливості розробки національних коефіцієнтів викидів 

метану, пов’язаних з втратами природного газу в газотранспортній системі 

 
Можна констатувати, що розробляти національні коефіцієнти викидів метану під час 

транспортування природного газу необхідно з врахуванням процедур використаних у Кадастрі 

2014, оскільки в ньому враховані доступні на сьогодні звіти та джерела національної 

статистики.  

Якщо в Кадастрі 2014 наведені фактичні дані викидів метану під час транспортування 

природного газу магістральними газопроводами та  розподільчими системами середнього та 

низького тиску, розраховані на основі статистичних даних, отриманих на рівні підприємств, то 

цей підхід слід розвивати й надалі. Водночас розробка національних коефіцієнтів викидів 

метану для кінцевих споживачів ускладнюється відсутністю відповідної достовірної статистики 

щодо втрат природного газу з обладнання споживачів газу, стану їх газопроводів та 

ефективності котлів спалювання газу тощо, що створює проблему удосконалення національної 

системи статистики з метою отримання зазначених даних. 

Подальшому покращенню якості даних сприятиме ухвалення  Закону України щодо 

системи моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ.  
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Висновки 

 
1. У Кадастрі 2014 були змінені методологічні підходи в оцінці викидів метану під час 

транспортування природного газу магістральними та газорозподільчими мережами, 

запроваджені національні коефіцієнти викидів для них, базуючись на даних національної 

статистики та НДР Інституту загальної енергетики НАНУ, м. Київ під керівництвом канд. техн. 

наук Б.А. Костюковського. (Отчет о научно-исследовательской работе “Оценка утечек метана в 

газораспределительных сетях Украины”, научный руководитель Костюковский Б.А., Институт 

общей энергетики НАН Украины. – Киев, 2011. – 62 с.) 

2. Як наслідок, суттєво змінились тренди та показники викидів ПГ. Отримані результати 

потребують додаткового аналізу для ідентифікації факторів, які вплинули на результати 

обрахунків, а також якості.  

3. Національні коефіцієнти викидів метану із обладнання  споживачів у Кадастрі 2014 не 

розраховувались з огляду на складність отримання достовірних репрезентативних даних щодо 

технічного стану обладнання, газопроводів споживачів та ефективність їх котлів спалювання 

газу тощо. Для отримання національних коефіцієнтів викидів метану від втрат природного газу 

із обладнання споживачів газу потрібно виконати окреме дослідження. 

4. Якість отримання даних щодо викидів метану під час транспортування природного газу, 

в тому числі від витоків, має бути покращена шляхом впровадження у майбутньому системи 

моніторингу, звітності та верифікації або в контексті додаткових заходів у рамках здійснення 

політики із питань зміни клімату і зокрема в газовій галузі.  

 
 

Подальші кроки 

 
1. Продовжити, у разі виникнення потреби, аналіз результатів оцінки викидів метану із 

газотранспортної системи України наведених у Кадастрі 2014 після отримання зауважень 

МГЕЗК, яка розглядатиме кадастр у серпні-вересні 2014 року. 

2. Додатково дослідити природу розбалансів природного газу, про яку йдеться у деяких 

проектах спільного впровадження, (див. вище посилання 7.) після отримання від Центру 

обліку звіту про НДР «Отчет о научно-исследовательской работе “Оценка утечек метана в 

газораспределительных сетях Украины”, научный руководитель Костюковский Б.А., Институт 

общей энергетики НАНУ. – Киев, 2011. – 62 с.» 

3. В подальшому, у разі потреби, розробити рекомендації щодо можливостей визначення 

національних коефіцієнтів викидів метану під час транспортування природного газу:  

- магістральними газопроводами; 

- розподільчими системами середнього та низького тиску; 

- газопроводами кінцевих споживачів. 
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Додаток 4  

Протокол 

наради представників Інституту проблем екології та енергозбереження та 

Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 

інститут» щодо можливої співпраці щодо визначення національних коефіцієнтів викидів 

ПГ для моторних палив та мазуту 

 

24.04.2014 м. Київ 

Державне підприємство «Державний 

автотранспортний науково-дослідний і 

проектний інститут», 

просп. Перемоги, 57 

 

У нараді взяли участь : 

Від Інституту проблем екології та енергозбереження  

Середюк В.В., директор Департаменту екології, 

Веремійчик Г.К., заступник директора Департаменту екології, 

 

Від ДП «ДержАвтотрансНДІпроект» 

Устименко Віктор Сергійович, завідувач лабораторії дослідження використання палива 

та екології, 

Клименко Олексій Андрійович, заступник завідувача лабораторії дослідження 

використання палива та екології.  

 

Питання до обговорення:  

1.  Завдання Інституту в рамках Проекту.  

2. Досвід ДП «ДержАвтотрансНДІпроект»  в співпраці з Агенством та Центром щодо 

підготовки Кадастру 2013. 

3.  Взаємодія та можливі форми співпраці ДП «ДержАвтотрансНДІпроект» і Інституту у 

процесі виконання завдання Проекту щодо покращення НСІ ПГ.  

4.  Різне. 

 

З першого питання виступив п. В. Середюк. Він дав характеристику Інституту, 

поінформував учасників наради про основні сфери діяльності та завдання Інституту у рамках 

Проекту. 

З другого питання мав слово п. В. Устименко. Він поділився досвідом роботи з 

Держекоінвесагентством та описав завдання, які були виконані співробітниками для подолання 

тимчасового закриття в 2011-2012 рр. реєстру ПГ в Україні в рамках зобов’язань України щодо 

НСІ ПГ відповідно до Кіотського протоколу. 

Пан О. Клименко наголосив на тому, що їх Лабораторія має великий досвід в 

координації зусиль з іншими держаними інституціями, зокрема з УкрНДІНП «Масма», 

Міністерством транспорту та іншими у питаннях, пов’язаних з дослідженням властивостей 

моторних палив і мазуту та отримання даних щодо викидів від їх спалювання. Було наведено 

кілька прикладів організації успішних проектів за участю спеціалістів ДП 

«ДержАвтотрансНДІпроект» та експертів автомобільного господарства України. 
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У обговоренні третього питання взяли участь всі учасники наради. Представники ДП 

«ДержАвтотрансНДІпроект» погодились, що їхня організація могла б збирати додаткову 

інформацію до статистичних даних, аналізувати та робити відповідні розрахунки щодо 

визначення національних коефіцієнтів викидів ПГ від спалювання моторних палив та мазуту. 

В різному обговорювалися технічні питання взаємодії, координації зусиль у рамках 

Проекту та можливі форми фінансування робіт. 

 

Вирішили: 

1. Співпрацювати з питань визначення національних коефіцієнтів викидів ПГ від 

спалювання моторних палив та мазуту у рамках Проекту. 

2. Підготувати силами представників ДП «ДержАвтотрансНДІпроект» Технічну 

пропозицію або пояснювальну записку щодо організації робіт з визначення національних 

коефіцієнтів викидів ПГ від спалювання моторних палив та мазуту у рамках Проекту.  

3. Інформувати про можливості проекту та Інституту, а також узгодити із IRG можливі 

форми фінансування робіт в рамках Проекту. 
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Додаток 5 

 

Протоколи нарад та засідань, проведених в рамках виконання 

завдань по Проекту 

Додаток 5.1 

 

 

13.03.2014 Державне агентство екологічних інвестицій 

України, м. Київ.   

 

Протокол 

наради стосовно розвитку компонент проекту 4.1.6-4.1.7, спрямованих на 

вдосконалення Національної системи оцінки викидів та абсорбції поглиначами 

парникових газів  

 

В наряді взяли 

участь:  

 

Наталія Кушко 

 

Ганна Щипанська 

(Пашко) 

 

Валентин Шліхта  

 

 

 

Віктор Ляшенко 

 

 

 

Валентина Сівінська 

 

 

 

 

Олександр Стаховський 

 

 

 

 

Велентин Середюк 

 

 

Георгій Веремійчик  

Координатор напрямку Проекту  

 

Перший заступник Голови Державного 

агентства екологічних інвестицій 

України  

 

Начальник Відділу обліку парникових 

газів Державного агентства екологічних 

інвестицій України (дистанційно, по 

скайпу) 

 

Заступник директора Бюджетної 

установи «Національний центр обліку 

викидів парникових газів»  

 

Начальник Управління інвентаризації та 

моніторингу Бюджетної установи 

«Національний центр обліку викидів 

парникових газів»  

 

Заступник начальника Управління 

інвентаризації та моніторингу 

Бюджетної установи «Національний 

центр обліку викидів парникових газів»  

 

Директор Департаменту екології 

Інституту проблем екології та 

енергозбереження 

 

Заступник директора Департаменту 

екології Інституту проблем екології та 

енергозбереження 
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Слухали:  
 

1. Розробка плану переходу на методику Керівництва МГЕЗК 2006 

підготовки щорічного Кадастру викидів ПГ. 

2. Першочергові заходи, спрямовані на покращання Кадастру  

ПГ. 

  

 

Нарада мала дві частини. В обговоренні першого питання взяли участь всі 

учасники (крім п. О. Стаховського).  

 

Перше питання. 

Представники Інституту запропонували вивчити структуру Керівництва МГЕЗК 

2006 з тим, щоб визначитися з переліком необхідних заходів для забезпечення підготовки 

Кадастру 2015 згідно з вимогами Керівництва МГЕЗК 2006. 

Пан В. Шліхта запропонував внести ці заходи до щорічного плану заходів з 

підготовки Кадастру Державного агентства екологічних інвестицій України (Агентство). 

Він наголосив, що у зв’язку із необхідністю застосування Керівництва МГЕЗК 2006 

необхідно буде організовувати навчання експертів Центру користування новим 

програмним забезпеченням, яке поширюватиме Секретаріат РКЗК ООН, врахувати зміни 

в категоріях викидів, а також оцінити потреби в змінах методик розрахунків в окремих 

категоріях. Найбільшої уваги потребують сектори енергетики, ЗЗЗЛГ, та промислові 

процеси. 

Водночас п. В. Шліхта попросив вивчити можливість надати допомогу Центру 

користування Інтернетом шляхом оплати послуг сторонніх організацій коштом Проекту та 

залучення Центру до виконання завдань Проекту на засадах субпідряду. Цей запит 

прокоментувала п. Н. Кушко. Вона зазначила, що вивчить можливості надання допомоги.  

 

Друге питання. 

В обговоренні взяли участь В. Ляшенко, В.Сівінська, О. Стаховський, В. Середюк,  

Г. Веремійчик. 

Представники Інституту зазначили, що роботи із покращання якості підготовки 

Кадастру мають виконуватися із урахуванням пропозицій, висловлених МГЕЗК, які 

перевіряли український Кадастр 2013, а також на результатах науково-дослідних роботах, 

які замовляло Агентство у 2007-2013 рр.. 

Представники Центру зазначили, що, на жаль, не всі звіти про виконані роботи 

доступні тепер, оскільки під час частих переїздів підрозділів Агентства із одного 

приміщення в інше були втрачені.  

Представники Центру визначили такі пріоритети в заходах із покращання НСІ ПГ: 

1. Визначення національних коефіцієнтів викидів вуглекислого газу для моторних 

палив та мазуту (можливі виконавці роботи УкрНДІНП «Масма» та ДП 

«АвтотрансНДІпроект»). 

Пан О. Стаховський зазначив, що ці коефіцієнти потребують щорічного перегляду і 

що ДП «АвтотрансНДІпроект» у 2010 р. виконував цю роботу. Інститут володіє 

програмою Копер 4, яка дозволяє виконати таку роботу на належному рівні, а УкрНДІНП 

«Масма» збирає та систематизує дані щодо використаних в Україні моторних палив, тому 

ці організації можуть викоти такі розрахунки.   
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2. Визначення національних коефіцієнтів викидів метану, які пов’язані із втратами 

природного газу: 

- під час транспортування магістральними газопроводами; 

- в розподільчій системі середнього та низького тиску; 

- у кінцевих споживачів. 

(Можливий виконавець – Інститут газу) 

3. Визначення національних коефіцієнтів викидів вуглекислого газу від спалювання 

вугілля різних марок, що використовується в Україні. 

Можливий виконавець – УкрНДІ Вуглезбагачення м. Луганськ. 

Пан О. Стаховський також зазначив, що якість вугілля в Україні визначає низка 

лабораторій на противагу попередньому періоду,  не підпорядковані Луганському НДІ 

Вуглезбагачення, що дуже ускладнило збір даних (практично неможливо отримати дані у 

повному обсязі).  

Представники Центру зазначили, що є велика проблема у фінансуванні науково-

дослідних робіт для визначення перерахованих національних коефіцієнтів.  

 

Вирішили: 

Вивчити запит Центру та підготувати пропозиції щодо подальшого вирішення 

перерахованих вище питань виходячи із можливостей Проекту.  

Форми співпраці будуть обговорені на наступній нараді. 

 

Результати: 

Налагоджено робочі зв’язки відповідальними виконавцями Центру; 

Обговорено цілі та основні завдання щодо подальшої співпраці; 

Визначено можливого консультанта для опрацювання робочого плану дій щодо 

застосування Керівництва МГЕЗК 2006 для підготовки Україною щорічного Кадастру. 

 

Наступні кроки 

Продовження консультацій та узгодження робочого плану дій щодо застосування 

Керівництва МГЕЗК 2006 для підготовки Україною щорічного Кадастру. 
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Додаток 5.2 

 

ПРОТОКОЛ № 2/2014 

засідання науково-технічної ради (далі НТР) під головуванням голови НТР – 

Єрмакова В.М. 

 

9.04.2014 14:30-16:00  

 

ПРИСУТНІ:  

Голова НТР Єрмаков В.М. 

Перший заступник Голови Держекоінвестагентства Щипанська Г.М. 

Члени НТР: Міхєєв Я.І., Трофимова І.В., Чиженко М.І, Шевченко О.В., Шевченко 

Т.К., Шмурак А.Л.,  Куруленко С.С., Набиванець Ю.Б. за Осадчого В.І., Падерно Д.Ю. за 

Сігала О.І., Килимник Є.С., Якубовський В.В.,  Машков О.А. за Бондаря О.І., 

Мазурок В.С. 

Запрошені:  

представники Держекоінвестагентства та БУ «Національний центр обліку викидів 

парникових газів», експерти.  

 

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Розгляд Національного Кадастру антропогенних викидів з джерел та абсорбції 

поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2012 роки. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Слівінську В.В., Ляшенка В.В., БУ «Національний центр обліку викидів 

парникових газів», підготовка Кадастру 2014. 

 

ОБГОВОРЕННЯ:  

Шмурак А.Л., підготовлений та представлений проект Кадастру не містить таблиць 

CRF. 

Слівінська В.В. та Ляшенко В.В., запевнили що таблиці CRF знаходяться у стадії 

остаточного заповнення та будуть готові до 11 квітня 2014 р. 

Килимник Є.С., у зв’язку з триваючим формуванням Уряду не усі Міністерства та 

ЦОВВ, представлені у Міжвідомчій комісії із забезпечення виконання  РКЗК ООН (далі 

МВК), можуть надати відповідні кандидатури для проведення засідання МВК для 

погодження Кадастру. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію щодо підготовки та розгляду антропогенних викидів з джерел та 

абсорбції поглиначами ПГ в Україні за 1990-2012 роки взяти до відома. За умови 

підготовки таблиць CRF рекомендувати до схвалення Держекоінвестагентством 

направлення Кадастру на погодження Міністру екології та природних ресурсів України з 

метою подальшого подання, в термін до 15.04.2014, до Секретаріату РКЗК ООН.  

(13 – «за», 1 – «утримався»). 
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ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Надання членам НТР порівняльного розрахунку за старою та новою методикою 

оцінки скорочення викидів ПГ при санації будівлі на прикладі типового об’єкта 

теплосанації  та надіслати членам НТР.  

 

СЛУХАЛИ:  

Левченка А.В., порівняльний розрахунок було надіслано членам НТР 

електронною поштою завчасно. Нова методика призводить до збільшення скорочення 

викидів ПГ при санації будівлі приблизно на 9-10%. 

 

УХВАЛИЛИ:  

інформацію взяти до відома. 

(одноголосно). 

 

 

 

Голова НТР       В. Єрмаков 

 

 

 

Секретар НТР       Я. Міхєєв 
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Додаток 5.3 

 

Протокол 

наради стосовно методики розрахунків витоків  метану та вуглекислого газу, 

які пов'язані з втратами природного газу при транспортуванні по магістральним 

газопроводам та в розподільчій системі середнього і низького тиску 

 

 

У нараді взяли участь:  

Від Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів»: 

Віктор Ляшенко, виконуючий обов’язків директора,  

Валентина Сівінська, Начальник Управління інвентаризації та моніторингу парникових 

газів 

Олександр Стаховський, Заступник начальника Управління інвентаризації та 

моніторингу парникових газів, 

Віталій Козак, експерт (сектор енергетика)  

Сергій Шмарін, експерт (сектор енергетика)  

Від Інституту проблем екології та енергозбереження: 

Василь Вовчак, заступник директора, 

Валентин Середюк, директор Департаменту екології, 

Георгій Веремійчик, заступник директора Департаменту екології  

Тема наради: Аналіз результатів, отриманих у процесі підготовки Кадастру 2014. 

Застосовані підходи для оцінки викидів ПГ під час транспортування природного газу 

магістральними газопроводами та розподільчими мережами. 

Нарада відбулася за ініціативи Інституту оскільки одним із бажаних напрямів 

співпраці Проекту, як було попередньо визначено: дослідження щодо визначення 

національних коефіцієнтів викидів ПГ, які пов’язані із втратами природного газу під час 

транспортування магістральними газопроводами, в розподільчій системі середнього та 

низького тиску, у кінцевих споживачів (за результатами спільної наради 13.03.2014 за 

участю координатора напрямку Проекту, представників Інституту, Агентства, Центру. 

Водночас, в заключній версії Кадастру 2014 наведені результати оцінок викидів 

ПГ, під час транспортування та розподілення природного газу, які базуються на 

статистичних даних транспортування та втрат природного газу в мережах, а також 

методики обрахунків викидів ПГ, запропонованої НАНУ. У Кадастрі зазначається, що 

заплановано дослідження із визначення національних коефіцієнтів викидів метану в 

мережах кінцевих споживачів. 

Представники Центру надали пояснення яким чином розраховувались викиди ПГ 

під час транспортування та розподілення природного газу.  

Учасники наради погодились із тим, що застосована методика обрахунків втрат 

метану із газотранспортних мереж не пояснює різких коливань обсягів витків природного 

газу в мережах впродовж періодів 1999-2002 та 2011-2012 рр. і потребує додаткового 

аналізу.  

23.04.2014 Національний центр обліку викидів 

парникових газів, м. Київ.   
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Додаток 5.4 

 

ПРОТОКОЛ 

 

наради щодо поглиблення взаємодії проекту USAID «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні» із Державним агентством екологічних інвестицій та 

Національним центром обліку викидів парникових газів  

 

14.05.2014 Офіс Компанії IRG/Engility, вул. Толстого 9а,         

м. Київ.   
 

У нараді взяли участь:  

Наталія Кушко, координатор напрямку Проекту, 

Валентин Шліхта, начальник Відділу обліку парникових газів Державного агентства 

екологічних інвестицій України, 

Валентина Слівінська, начальник Управління інвентаризації та моніторингу парникових 

газів Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», 

Василь Вовчак, заступник директора, Інституту проблем екології та енергозбереження  

Валентин Середюк, директор Департаменту екології Інституту проблем екології та 

енергозбереження 

Георгій Веремійчик, заступник директора Департаменту екології Інституту проблем 

екології та енергозбереження 

 

Тема наради: Обговорення поточних результатів Проекту та уточнення 

пріоритетів Агентства у рамках виконання завдань поліпшення функціонування НСІ ПГ 

 

Обговорення: 

Переднє слово мала п. Наталія Кушко як координатор напрямку Проекту. Вона 

надала стислу характеристику Проекту та наголосила на тому, що чільним завданням 

Проекту є покращання функціонування НСІ ПГ.  

 

Пан Валентин Шліхта підтвердив пріоритети Агентства у рамках вирішення 

проблеми покращання НСІ ПГ – це: 

- забезпечення підготовки Національного Кадастру антропогенних викидів із 

джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 роки (далі 

Кадастр 2015) відповідно до Керівництва МГЕЗК 2006; 

- розроблення методології визначення національних коефіцієнтів емісії ПГ від 

спалювання моторних палив; 

- розроблення методології визначення національних коефіцієнтів емісії ПГ від 

витоків природного газу під час його транспортування; 

- розроблення методології визначення національних коефіцієнтів емісії ПГ від 

спалювання вугілля різних марок. 

Водночас пан Валентин Шліхта висловив побажання щільнішої взаємодії 

експертів Інституту (як виконавців завдань Проекту) із Агентством та Центром з метою 

посилення координації зусиль щодо покращання НСІ ПГ. 
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Пан Валентин Середюк зазначив, що Інститут тепер зосередився на трьох 

аспектах зазначеної вище проблеми: 

- аналізі відповідності Кадастру 2014 вимогам Керівництва МГЕЗК 2006; 

- організації робіт із розроблення методології визначення національних 

коефіцієнтів емісії ПГ від спалювання моторних палив; 

- аналізі результатів визначення обсягів емісії ПГ від витоків природного газу під 

час його транспортування, обрахованих на основі нової методики, наведених у Кадастрі 

2014, та потрібної роботи надалі. 

Питання розроблення методології визначення національних коефіцієнтів емісії ПГ 

від спалювання вугілля різних марок поки відкладено, оскільки необхідно попередньо 

виконати аналіз можливостей національної системи статистики щодо надання необхідних 

даних для виконання розрахунків. 

Пан Валентин Середюк представив на розгляд Формат документу «Порівняльний 

аналіз вимог Керівництва МГЕЗК 2006 р. та офіційного Звіту про викиди та поглинання 

ПГ України 2014» (Аналіз) 

Пан Валентин Шліхта зазначив, що формат Аналізу цілком задовольняє 

Агентство, проте в останній графі документу важливо наголошувати на тих категоріях, де 

вимоги Керівництва МГЕЗК 2006 р. по суті вимагають виконання розрахунків 

національного коефіцієнта емісії ПГ та у процесі аналізу доцільно надати пріоритет 

ключовим категоріям джерел викидів. 

Пані Наталія Кушко зазначила, що потрібно запланувати підготовку рекомендацій 

Уряду України стосовно виконання організаційних та адміністративних заходів з метою 

вирішення проблеми своєчасного отримання статистичних даних для потреб НСІ ПГ. 

Пан Валентин Шліхта зазначив, що питання визначення національних 

коефіцієнтів викидів ПГ від спалювання моторних палив потрібно обов’язково вирішити. 

Це є задавнена проблема. Необхідно провести наради із Держкомстатом для визначення 

заходів, які б покращили статистику щодо використання моторних палив.  

Пан Валентин Шліхта погодився з тим, що потрібно виконати аналіз 

статистичних даних, які характеризують роботу ГТС в Україні, та розробити заходи 

спрямовані на покращання їх якості. (У Кадастрі 2014 використано дослідження щодо 

витоків природного газу із ГТС, виконане Інститутом енергетики України на замовлення 

розробників проектів СВ. 

Водночас пан Валентин Шліхта звернув увагу на те, що в Україні досі відсутня 

офіційна процедура затвердження методик обрахування національних коефіцієнтів емісії 

ПГ із джерел. ЇЇ розроблення та затвердження також необхідне для покращання НСІ ПГ.  

Пан Валентин Шліхта запропонував 20.05.2014 провести робочу нараду фахівців 

Інституту і Центру та обговорити записку із квітневого звіту Інституту «Аналіз 

результатів, отриманих на основі нових підходів для оцінки викидів ПГ під час 

транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими 

мережами». 

Пан Василь Вовчак зазначив, що Інститут може надати конкретні пропозиції щодо 

передових технологій в металургії та енергетиці і зокрема щодо методів ефективного 

спалювання вугілля, оскільки Інститут вже давно співпрацює у цих напрямах із 

японськими фахівцями. Як відомо, Японія має найсучасніші технології в металургії та 

енергетиці. 



39 

 

Пан Георгій Веремійчик запропонував визначитися з наступними кроками 

стосовно заходів та взаємодії учасників наради з метою підготовки комплексних 

рекомендацій стосовно покращання функціонування НСІ ПГ.   

Учасники наради погодилися посилити координацію взаємних зусиль, 

спрямованих на покращання функціонування НСІ ПГ та визначилися із такими 

наступними кроками: 

- фахівці Інституту та Центру проведуть спільну нараду наприкінці травня 2014 р. з 

метою обговорення записки «Аналіз результатів, отриманих на основі нових підходів для 

оцінки викидів ПГ під час транспортування природного газу магістральними 

газопроводами та розподільчими мережами» та визначення наступних заходів щодо 

формалізації процедури обрахунку коефіцієнтів витоків природного газу із ГТС; 

- у червні фахівці Інституту, Агентства та Центру проведуть спільну нараду із 

фахівцями ДП «АвтотрансНДІпроект» з метою визначення заходів, необхідних для 

отримання коефіцієнтів емісії ПГ від використання моторних палив;  

- Інститут надасть у червні 2014 р. пропозиції Агентству щодо покращання 

функціонування НСІ ПГ з метою включення їх до плану заходів Агентства із підготовки 

Кадастру 2015; 

- пропонувати Агентству організувати проведення дискусії в експертному 

середовищі щодо плану заходів переходу підготовки Кадастру на засадах Керівництва 

МГЕЗК 2006 та створення національної групи експертів із питань щорічної підготовки 

Кадастру;  

- пропонувати Агентству організувати у липні 2014 р. робочу нараду із 

Держкомстатом з метою визначення заходів, які б дозволили покращити систему 

статистики для потреб НСІ ПГ, у тому числі враховуючи введення нових категорій джерел 

емісії ПГ (поза шляховий транспорт, водно-болотні угіддя та ін.); 

- пропонувати Агентству організувати у вересні 2014 р. круглий стіл із залученням 

широкого кола експертів та зацікавленої громадськості для обговорення рекомендацій 

щодо покращання НСІ ПГ та підготовки проектів відповідних рішень Уряду. 

Представники Інституту запропонували внести до плану заходів Агентства із 

підготовки Кадастру 2015 окремий пункт, у якому передбачити кроки, спрямовані на 

покращання національної системи статистики з метою забезпечення надійними даними 

щодо щорічних обсягів та якості спожитого вугілля, а також передбачення коштів на 

виконання дослідження із розрахунку коефіцієнтів емісії ПГ від спалювання вугілля. 
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Додаток 5.5 

 

 

Протокол 
наради стосовно виконання компонент Проекту 4.1.6-4.1.7 

 

 

 

 

В наряді взяли участь:  

Наталія Кушко 

 

Валентина Сівінська 

 

 

Віктор Ляшенко 

 

 

Олександр Стаховський 

 

 

 

Велентин Середюк 

 

 

Георгій Веремійчик  

 

 

Діана Сушкова 

 

Координатор напрямку Проекту USAID 

 

Директор Бюджетної установи «Національний 

центр обліку викидів парникових газів»  

 

Заступник директора Бюджетної установи 

«Національний центр обліку викидів парникових 

газів»  

 

Заступник начальника Управління інвентаризації 

та моніторингу Бюджетної установи 

«Національний центр обліку викидів парникових 

газів»  

 

Директор Департаменту екології Інституту 

проблем екології та енергозбереження 

 

Заступник директора Департаменту екології 

Інституту проблем екології та енергозбереження 

 

Провідний фахівець Департаменту екології 

Інституту проблем екології та енергозбереження. 

 

Слухали:  

Виконання компонент Проекту 4.1.6-4.1.7, у частині забезпечення переходу на 

засади Керівництва МГЕЗК 2006 під час підготовки національного звіту із 

інвентаризації парникових газів. 
 

Координація взаємодії Інституту та Центру. 

 

 

Учасники наради обговорили заходи, спрямовані на полегшення переходу на 

засади Керівництва МГЕЗК 2006, запропоновані Центром та проект звіту Інституту, під 

19.06.2014 Національний центр обліку парникових 

газів, м. Київ.   
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назвою «Порівняльний аналіз вимог Керівництва МГЕЗК 2006 та офіційного Звіту про 

викиди і поглинання парникових газів України 2014».  

У процесі обговорення учасники відзначили, що в наданому Інститутом звіті 

надано аналіз розділів Кадастру 2014 на відповідність вимогам Керівництва МГЕЗК 2006, 

а також перелік необхідних заходів, спрямованих на забезпечення виконання зазначених 

вимог під час підготовки Кадастру 2015.  

 

Наступні кроки 

Учасники наради також визначили такі наступні кроки у подальшій роботі: 

- Рекомендації, які представлені в шостій колонці таблиці аналізу, наданої 

Інститутом, у разі відмітки в п’ятій колонці таблиці «не відповідає» або «відповідає 

частково», представити за наведеним нижче зразком в таблиці:  

 

Номер и название 

категории 

выбросов/поглощений 

ПГ в соответствии с 

NIR/CRF подачи 

Украины 2014 

Рекомендации (в случае отметки в предыдущей колонке:  

не соответствует/соответствует частично (метод, данные о 

деятельности, коэф. выбросов)) 

 По расчетам: метод, AD, EF потенциал глобального 

потепления 

По отчету: какую инфу добавить 

По CRF: что изменить 

Отметить необходимость проведения НДР, введение новой 

формы стат. отчетности и т.д.(если требуется) 

 

1А1b 

Нефтепереработка 

По расчетам: Метод расчетов – уровень 1 

AD – стат. формы 4-мтп, 11-мтп 

EF – по умолчанию в соотв. c IPCC-2006 

ПГП – в соотв. c IPCC-2006 

По отчету: Название категории не изменилось; 

дезинтеграции нет. 

Отметить необходимость: Поскольку имеются все 

источники AD и EF, нет необходимости в проведении НИР 

Особенности: 

Новые коэффициенты по умолчанию для выбросов, 

окисления, НТС; выбросы ПГ от внедорожного транспорта 

перенести в категорию 1А3еii; торф – отдельный вид в Energy 

Background 

 

- Інституту до 24.06.2014 розробити представлення у графічному форматі зміни 

структури секторів Кадастру «Енергетика» та «Промислові процеси» (у разі потреби, 

представити на наступній нараді 8.07.2014); 

- Інституту у співпраці із Центром виконати аналіз зміни діапазону 

невизначеностей для коефіцієнтів викидів для категорії «Виробництво чавуну та сталі» 

сектору «Промислові процеси» у зв’язку із  переходом на засади Керівництва МГЕЗК 

2006. Результат представити на наступній нараді 8.07.2014. 
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Додаток 5.6 

 

ПРОТОКОЛ 

наради стосовно виконання компонент 4.1.6-4.1.7 Проекту USAID «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні»  

 

 

08.07.2014 
 

Національний центр обліку 

парникових газів, м. Київ.   

 

У нараді взяли участь:  

Наталія Кушко, координатор напрямку Проекту. 

Валентин Шліхта, т.в.о. начальника Департаменту міжнародного співробітництва, 

спільного впровадження та обліку парникових газів Державного агентства екологічних 

інвестицій України, 

Сухроб Калтаєв, т.в.о. начальника Відділу обліку парникових газів Державного агентства 

екологічних інвестицій України 

Віктор Ляшенко, заступник директора Бюджетної установи «Національний центр обліку 

викидів парникових газів» 

Сергій Шмарін, експерт (сектор енергетика) Бюджетної установи «Національний центр 

обліку викидів парникових газів» 

Ганна Гейчук, зав. Сектором контролю якості інвентаризації Бюджетної установи 

«Національний центр обліку викидів парникових газів» 

Андрій Скляренко, експерт з питань інвентаризації ПГ (сектор «Промислові процеси та 

використання продуктів») ДП Держекоінвест 

Валентин Середюк, директор Департаменту екології Інституту проблем екології та 

енергозбереження 

Георгій Веремійчик, заступник директора Департаменту екології Інституту проблем 

екології та енергозбереження 

Діана Сушкова, провідний фахівець Департаменту екології Інституту проблем екології та 

енергозбереження 

Марина Березницька, міжнародний експерт з питань обліку викидів парникових газів. 

 

Тема наради: Обговорення виконання компонент 4.1.6-4.1.7 Проекту та проектів 

допоміжних матеріалів, підготовлених  Інститутом на прохання Агенства та Центру з 

метою полегшення застосування Керівництва МГЕЗК 2006.  

 

Обговорення: 

Переднє слово мала пані Наталія Кушко як координатор напрямку Проекту. Вона надала 

стислу характеристику останнім здобуткам Проекту та наголосила на тому, що завдання 

покращання функціонування НСІ ПГ лишається і надалі пріоритетним для Проекту. 

 

Пан Валентин Середюк зазначив, що Інститут виконав прохання Агентства та 

Центру стосовно поглиблення документу «Аналіз відповідності національного звіту з 

інвентаризації парникових газів України подання 2014 року вимогам Керівництва МГЕЗК 

2006» та підготовив два додатки до нього: 
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- «Рекомендації щодо наступних кроків у разі виявлення невідповідності або часткової 

відповідності категорій національного Кадастру 2014 категоріям, визначених 

Керівництвом МГЕЗК 2006» (Рекомендації); 

- Графічна структура змін категорій секторів Кадастру «Енергетика» та «Промислові 

процеси та використання продуктів»  

Було запропоновано їх розглянути та надати пропозиції.  

Пан Віктор Ляшенко схвально відгукнувся про надані проекти документів та 

запропонував до Рекомендацій внести уточнення по деяким категоріям, пов’язані із 

досвідом підготовки Кадастру 2014.  

Пан Сергій Шмарін звернув увагу на те, що було б дуже добре мати пряму вказівку 

про перегляд невизначеності коефіцієнтів викидів ПГ у разі невідповідності або часткової 

відповідності категорій, а також запропонував надати рекомендації щодо переходу в 

розрахунках емісії ПГ від використання розчинників на другий рівень. 

Пан Валентин Шліхта, під час обговорення порушеного п. Шмаріним питань, 

зазначив, що використання нових коефіцієнтів емісії вимагає перегляд невизначеностей, 

як і у випадку застосування нових методик.   

Пані Марина Березницька звернула увагу на те, що експерти, які виконують 

розрахунки емісії ПГ від джерел, мають переглядати невизначеності також виходячи із 

якості даних. Вона погодилась, що запропоновані доповнення можуть бути враховані. 

Учасники наради схвалили загалом структуру та основні положення наданих 

Інститутом матеріалів, а також погодились, що Центр надає Інституту свої пропозиції до 

Рекомендацій у письмовій формі, а також свої останні розрахунки невизначеностей оцінок 

викидів ПГ під час виробництва чавуну та сталі для аналізу в рамках переходу на 

Керівництво МГЕЗК 2006. 

Заключну редакцію розглянутих документів Інститут надасть у кінці липня 2014 року. 

 

 

  



44 

 

Додаток 6 

 


