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Постановка проблеми. Необхідність економії 
природних ресурсів в умовах глобальних змін 
клімату і загострення екологічних проблем стає 
чи не найважливішою умовою екологізації при-
родокористування. Концепція екологічно збала-
нсованого (стійкого) розвитку ґрунтується на 
збільшенні використання відновлювальних дже-
рел енерґії, серед яких біоенерґетика відіграє все 
більш значимішу роль.  
Використання біоенерґетичного потенціалу у 

багатьох країнах здійснюється на основі Кіотсь-
кого протоколу, згідно з яким промислово роз-
винуті країни та країни з перехідною економі-
кою до 2012 р. повинні зменшити загальні вики-
ди парникових газів не менше ніж на 5% у порі-
внянні з 1990 роком. Із біомаси у світі щорічно 
отримують близько 2 млрд. т палива, що стано-
вить близько 14% загального споживання пер-
винних енерґоносіїв [1]. В Україні частина біо-
маси в енерґопостачанні становить близько 
0,5%. Водночас, збільшення використання біо-

палива у регіонах України здатне диверсифіку-
вати виробництво енерґії, сприяти ресурсозбе-
реженню, утилізації відходів і значному змен-
шенню викидів парникових газів у атмосферу. 
Це потребує оцінки біоенерґетичного потенціалу 
регіонів України та вивчення регіональних особ-
ливостей його використання. 
Аналіз досліджень і публікацій, у яких за-

початковано розв’язання проблеми. В цілому 
питання значення біомаси для виробництва ене-
рґії досліджувало чимало вітчизняних і зарубіж-
них вчених, зокрема А.А. Соловйов, С.И. Зайцев, 
Н.А. Рустамов, Е.С. Панцхава, Е.Е. Мариненко, 
В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, 
О.В. Крисальний, М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, 
J. Twidell, T. Weir, J.A. Stasiek, Т. B. Johansson, 
D.O. Hall, H. Kelly, A.K.N. Reddy, R.H. Williams, 
J. Woods та ін.  Питання використання біомаси 
тваринництва та рослинництва досліджено зок-
рема у працях [2, 6] та ін., твердих побутових 
відходів – [3, 7]. У той же час питання оцінки 
біоенерґетичного потенціалу регіонів України 
для підвищення їх енерґетичного забезпечення  
досліджено недостатньо. 
Мета роботи: оцінити значення біоенерґетич-

ного потенціалу Полтавської області для підви-
щення еколого-економічної ефективності регіо-
нального розвитку.  
Завдання дослідження: оцінити біоенерґети-

чний потенціал деревних відходів лісопромисло-
вого комплексу на території регіону; вивчити 
розповсюдження і можливості утилізації відхо-
дів тваринництва і птахівництва; дослідити біо-
енерґетичний потенціал відходів рослинної сіль-
ськогосподарської біомаси та оцінити значення 
полігонів і звалищ твердих побутових відходів 
для отримання теплової енерґії з урахуванням 
впливу на навколишнє середовище. 
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Здійснено оцінку сумарного біоенерґетичного по-
тенціалу Полтавської області у контексті стало-
го розвитку регіону. Досліджено особливості роз-
повсюдження біоенерґетичних ресурсів із можли-
востями їх використання для вирішення енерґети-
чних проблем без погіршення екологічної ситуації. 
Використання енерґетичної біомаси в біоенерґе-
тичному балансі регіону дозволить покращити 
екологічну ситуацію в регіоні, значно знизивши 
викиди СО2 на 232 тис. т, а SO2 – на 0,8 тис. т у 
рік. Більш широке використання біоенерґетичного 
потенціалу обумовлене необхідністю вирішення 
енерґетичних проблем Полтавської області та 

може привести до збільшення його частини в теп-
ловій енерґетиці регіону від 0,4% до 19,2%. 
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Результати досліджень. Використання біома-
си в Україні здійснюється, в основному, при  
термічній конверсії дров і деревних відходів та 
біотехнічній конверсії відходів сільського гос-
подарства, осадів каналізаційних очисних сис-
тем, твердих побутових відходів (ТПВ). 
Доцільність розвитку біоенерґетики у Полтав-

ській області обумовлена її геополітичним по-
ложенням, природними і соціально-
економічними умовами. Основні біоенерґетичні 
ресурси регіону – деревні відходи лісного госпо-
дарства, целюлозно-паперової і меблевої проми-
словості, органічні відходи сільського господар-
ства, ТПВ тощо. Їх раціональне використання 
дасть змогу вирішувати не тільки енерґетичні, 
але й екологічні та соціальні проблеми регіону. 
Загальна площа земель лісового фонду Полта-

вської області становить 275,8 тис. га, в тому 
числі вкриті лісовою рослинністю землі – 244,3 
тис. га, середня лісистість території становить 
8,7%. Середній запас деревини становить 42,68 
млн. м3. Площа вирубки лісу у 2009 році склала 
8983 гектарів. Утворення деревних відходів у 
2009 р. склало 12,1 тис. м3, що на 51% більше у 

порівнянні з 2000 роком [6]. 
Енерґія, накопичена в процесі фотосинтезу, 

для однорідних за властивостями фракцій лісної 
біомаси розраховувалася як добуток об’єму де-
ревної маси, її щільності та нижчої теплоти зго-
рання вологого палива за методикою, запропоно-
ваною шведським стандартом SS 187182. Загаль-
ний енерґетичний потенціал лісового господарства 
Полтавської області складає 19383578 МВт. У по-
рівнянні з іншими регіонами України Полтавсь-
ка область має середній рівень енерґетичного 
потенціалу лісового господарства (рис. 1). Енер-
ґетичний потенціал деревних відходів у 2009 
році в області склав 761166,7 МВт, що відпові-
дає 1370,1 тис. м3 біогазу. Найбільший рівень 
даного енерґетичного потенціалу мають Гадяць-
кий (226 тис. МВт), Новосанжарський (186 тис. 
МВт) та Полтавський (157 тис. МВт) райони 
(рис. 2). Зауважимо, що використання енерґети-
чного потенціалу відходів деревини дозволило б 
замінити близько 14 тис. т вугілля у котельнях і 
ТЕС, а також знизити забруднення повітря СО2 
на 14840 т/рік та SO2 – на 8,2 т/рік. 

 
Рис. 1. Біоенерґетичний потенціал лісового господарства за регіонами України (2009 р.) 
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Рис. 2. Біоенерґетичний потенціал лісового господарства  

за районами Полтавської області (2009 р.) 

 
Рис. 3. Біоенерґетичний потенціал відходів тваринництва і птахівництва  

за регіонами України (2009 р.) 
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Рис. 4. Біоенерґетичний потенціал відходів тваринництва і птахівництва за районами 

Полтавської області (2009 р.) 

 
Рис. 5. Енерґетичний потенціал відходів рослинницької сільськогосподарської біомаси  

за регіонами України (2009 р.) 
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Рис. 6. Енерґетичний потенціал відходів рослинницької сільськогосподарської біомаси  

за районами Полтавської області (2009 р.) 
На сьогодні в області менше ніж 50% обсягу 

відходів тваринницьких ферм і птахофабрик об-
ласті використовуються як органічні добрива, 
інші створюють загрозу забруднення й розпо-
всюдження інфекційних хвороб. У Полтавській 
області обсяг біогазу від відходів тваринництва і 
птахівництва у 2009 році, розрахований за мето-
дикою [7], склав 2616,81 тис. м3, його енерґетич-
ний потенціал – 464194,4 МВт, тобто 66% у по-
рівнянні з 2006 роком. 
У порівнянні з іншими регіонами України 

Полтавська область має високий рівень енерґе-
тичного потенціалу відходів тваринництва і пта-
хівництва (рис. 3). Найбільше значення даного 
біоенерґетичного потенціалу характерне для Га-
дяцького, Хорольського, Оржицького та Шиша-
цького районів (рис. 4). На існуючій базі тварин-
ницьких ферм і птахофабрик в області є доціль-
ним встановлення біогазових установок, які до-
зволять отримувати не лише електричну і тепло-
ву енерґію, але й екологічно безпечні добрива. 
У Полтавській області обсяг біогазу від рос-

линної сільськогосподарської біомаси (зернові та 

зернобобові, овочі, соняшник) склав у 2009 році 
1666046 тис. м3, його енерґетичний потенціал – 
2998,9 МВт, тобто 116% порівняно з 2006 роком. 
У порівнянні з іншими регіонами України, Пол-
тавська область має найвищий рівень енерґетич-
ного потенціалу рослинницької сільськогоспо-
дарської біомаси (рис. 5) [8]. Найбільший енер-
ґетичний потенціал притаманний Новосанжар-
ському, Миргородському, Глобинському і Ма-
шівському районам – у сумі це 40% енерґетич-
ного потенціалу рослинницької сільськогоспо-
дарської біомаси області (рис. 6). 
У містах і селищах міського типу Полтавської 

області щорічно утворюється і вивозиться на 
звалища близько 1,0 млн. м3 ТПВ; спостерігаєть-
ся тенденція зростання кількості ТПВ на душу 
населення. Переважна частина ТПВ видаляється 
на полігонах та сміттєзвалищах. Загальна площа 
санкціонованих місць видалення ТПВ складає 
понад 455 га, кількість – понад 1000, з яких у 
незадовільному стані за всіма основними пара-
метрами знаходиться близько 200 звалищ. Поте-
нційна кількість утворення біогазу з полігонів і 
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звалищ твердих побутових відходів становить 
361 млн. м3, його енерґетичний потенціал скла-
дає 200 млн. МВт. Це еквівалентно 4,8% тепло-
вої енерґії, яка щорічно споживається в області, і 
може замінити спалювання 45,5 тис. т вугілля 
або 27, 2 тис. т мазуту [9].  
Висновок. Сумарний потенціал ресурсів біо-

маси у Полтавській області досягає 13,6 млн. 
МВт у рік, що відповідає 2,2 млн. м3 біогазу. Йо-

го використання в біоенерґетичному балансі ре-
гіону дозволить поліпшити екологічну ситуацію 
в регіоні, значно знизивши викиди СО2 (на 232 
тис. т) та SO2 (на 0,8 тис. т у рік). Більш широке 
використання біоенерґетичного потенціалу обу-
мовлене необхідністю вирішення енерґетичних 
проблем Полтавської області й може привести 
до збільшення його частини в тепловій енерґе-
тиці регіону від 0,4% до 19,2%. 
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