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Вибір ланцюжка виробництва енергії
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Вибрано ланцюжок 

виробництва енергії з 

пожнивних решток 

(Crop residues)
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Повернення до 

попереднього набору 

питань

Перехід до наступного 

набору питань

Збереження результатів для можливості 

продовжити пізніше
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Збережіть ваші результати!
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Вихідні питання

– Вибір ланцюжка виробництва енергії з біомаси

– Фаза проекту (в розробці, діючий)

– Наявні документи (ТЕО, ОВОС, …)

– Інформація про розробника проекту

– Опис проекту (сировина, розташування, склади, збір, 

транспортування, використання,…) 
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Точне місце розташування, координати, 

тип проекту, сировина і т.п.



15



16

Вибір складових – можна вибрати всі 

або тільки окремі складові

Складові ланцюжка 

виробництва енергії з 

пожнивних решток
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Компонента: склад II – Вихідні питання 
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Компонента: склад II- Показники
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Екологічні показники

• Атмосфера (емісія парникових газів, якість повітря)

• Водні ресурси (використання води, якість води)

• Біорізноманіття

• Ґрунтово-рослинний покрив земель / Землекористування

• Ґрунт

• Відходи

• Енергоефективність

• Ефективність використання матеріалів

• Шум
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Атмосфера – якість повітря (емісія пилу)

Тип питань:

• Необов'язкові

• Обов'язкові
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Якщо на якісь обов'язкові питання не буде надано 

відповідь, на екрані про це з'явиться відповідне 

повідомлення, і користувач не зможе продовжити оцінку, 

доки не надасть відповіді на всі обов'язкові питання.
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Якщо хоча б один показник оцінено як неприйнятний, 

весь проект оцінюється як неприйнятний!
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Складова: ТЕЦ – Вихідні питання
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Складова: ТЕЦ – Показники
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РЕЗУЛЬТАТИ
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Соціальні та економічні показники

• Оцінка і управління соціальними впливами та наслідками

• Умови праці

• Охорона праці та техніка безпеки

• Купівля землі, вимушене переселення та економічне 

переміщення

• Корінні жителі

• Культурна спадщина

• Оприлюднення інформації,  спілкування  із зацікавленими 

сторонами 

• Використання сировини

• Управління ризиками
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РЕЗУЛЬТАТИ
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Net income, Net cash flow, CAPEX, 

OPEX, IRR, NPV, Payback time…..

Чистий дохід, чистий грошовий потік, 

капітальні витрати, операційні 

витрати, внутрішня норма 

рентабельності, чиста поточна 

вартість, термін окупності…
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Приклад: Якими заходами гарантується 

довгострокове й стале постачання сировини ?
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РЕЗУЛЬТАТ

На цій стадії можна подати 

відповіді (submit) й 

«згенерувати» звіт

Після подання відповідей (submit)

вже неможливо повернутися 

назад до оцінки, бо інформацію 

видалено!  
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Інтерпретація результатів

ЗВІТ
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Формат звіту
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Формат звіту

Відсоток «якості» проекту 

по кожній групі показників

Показник «зрілості» 

проекту
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Формат звіту
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Формат звіту
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Формат звіту
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Формат звіту
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Формат звіту
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Дякую за увагу!

http://www.fao.org/energy/befs/en/ 

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь 
ласка за наступною e-mail адресою:

E-mail: BEFS-Project@fao.org 


