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Favorable climatic conditions, soil type and water resources have a positive impact on the development and 
location of agriculture in Ukraine. The structure of the agricultural sector in Ukraine consists of crop and livestock 
industries that are a powerful source of various types biomass for energy production. At the same time, the 
assessment of the bioenergy potential of agricultural biomass is relevant in the context of reforming the 
administrative-territorial distribution in Poltava region. In addition, it is the basis for the calculation and analysis of 
types, localization and required processing capacity of biomass. Assessment of the bioenergy potential of 
agricultural biomass provides an opportunity to economical assessment the chain that agricultural producers can 
potentially occupy in the energy market of Poltava region. Research in the field of renewable energy is actual on 
international level, especially in the context of the word’s energy crisis. The conducted researches of bioenergy 
potential of agricultural biomass of Poltava region can become an economic basis for formation regional bioenergy 
sector at local level. The bioenergy potential of Poltava region was estimated by three indicators: bioenergy 
potential (MW/year), biogas productivity (million m3 /year), replacement of fossil fuels (thousand tons conditional 
fuel/year). Assessment of the bioenergy potential of crop production was performed by the following types of crops: 
cereal and legumes, sunflowers, vegetables. Assessment of the bioenergy potential of livestock was performed by the 
following types of waste: cattle, pigs and poultry. Thus, the total energy potential in Poltava region was about 
8.28 thousand MW / year. The energy potential of crop waste was estimated at the level 7.56 thousand MW / year. 
The energy potential of livestock waste was 0.72 thousand MW/year. The total replacement of fossil fuels in Poltava 
region was 3.31 thousand tons conditional fuel/year. Index of replacement of fossil fuels by crop wastes was higher 
(3208 tons conditional fuel/year) than replacement of fossil fuels by livestock wastes (89 tons conditional fuel/year). 
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складається із рослинницької та тваринницької галузей що є потужним джерелом різних видів 

відходів та представляють собою біомасу, придатну для виробництва енергії. Разом з тим 

актуальним залишається оцінка біоенергетичного потенціалу сільськогосподарської біомаси 

Полтавської області у контексті реформування адміністративно-територіального розподілу. Крім 

того, це є підґрунтям для розрахунку та аналізу видів, локалізації та необхідних потужностей 

переробки біомаси. Оцінка біоенергетичного потенціалу сільськогосподарської біомаси дає 

можливість економічної оцінки ніші, яку сільськогосподарські виробники області можуть потенційно 

зайняти на ринку енергоресурсів. Дослідження у галузі відновлюваних джерел енергії мають світовий 

рівень, особливо в умовах енергетичної кризи. Проведені дослідження біоенергетичного потенціалу 

біомаси виконані в масштабі області, детальна оцінка потенціалу Полтавського регіону може стати 

економічним підґрунтям для формування регіонального сектору біоенергетики на локальному рівні. 

Біоенергетичний потенціал Полтавської області оцінювався за трьома показниками: біоенергетичний 

потенціал (МВт/рік), вихід біогазу (млн.м3/рік), заміщення органічного палива (тис. т. ум. п./рік). 

Оцінку біоенергетичного потенціалу рослинництва проводили за наступними видами культур: 

зернобобові, соняшник, овочеві культури. Оцінку біоенергетичного потенціалу тваринництва 

проводили за наступними видами відходів: ВРХ, свиней та птиці. Отже, загальний показник 

енергетичного потенціалу в Полтавській області склав близько 8,28 тис. МВт/рік. Енергетичний 

потенціал відходів рослинництва був розрахований в межах 7,56 тис. МВт/рік. Енергетичний 

потенціал відходів тваринництва склав 0,72 тис. МВт/рік. Загальний показник заміщення органічного 

палива у Полтавській області становив 3,31 тис. тон. у.п./рік. Заміщення органічного палива 

відходами рослинництва було більше (3208 тон. у.п./рік), ніж заміщення органічного палива відходами 

тваринництва (89 тон. у.п./рік). 

Ключові слова: біоенергетичний потенціал, відходи сільського господарства, біомаса, 

альтернативна енергія. 

Вступ 

Біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору поновлюваних джерел енергії, з 

огляду на високу залежність від природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної для 

виробництва енергії. Розвиток біоенергетики у світі на пряму пов’язаний із глобальними 

екологічними проблемами, зокрема зі зміною клімату. Для досягнення кліматичної нейтральності до 

2050 року Європейський Союз прогнозує збільшити мінімальну частку біоенергетики від всієї енергії 

до 25 %. Що дасть змогу зменшити кількість емісій у навколишнє середовище на 55 % [14] (рис. 1). 

Рис. 1. Кількість емісій у навколишнє середовище від джерел виробництва енергії, 2000-2050 рр. 

Джерело: [14]. 

У контексті боротьби зі змінами клімату розвиток біоенергетики дозволяє не тільки зменшити 

кількість емісій у навколишнє середовище, але й утримати підвищення глобальної температури у 

межах 2 °С. 
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Станом на 2018 рік у світі відновлювана енергетика складає 14 % від загального виробництва 

енергії (рис. 2). Найбільше енергії виробляється використовуючи нафтопродукти (31 %), природне 

вугілля (27 %), природний газ (23 %) [14]. 

Рис. 2. Загальне виробництво енергії у світі , 2018 рр. 

Джерело:[14].  

На жаль, темпи розвитку біоенергетики в Україні до сих пір істотно відстають від європейських. 

На сьогоднішній день частка біомаси в загальному постачанні первинної енергії в країні становить 

лише 1,2 % [1], а у валовому кінцевому енергоспоживанні (за оцінкою авторів) – 1,78 %. Але Україна 

має значний потенціал та економічні передумови для виробництва відновлюваної енергії.  

Серед основних джерел біоенергетики головне місце займає біомаса. Світова динаміка (2000–2018 рр.) 

використання відновлюваних джерел свідчить про збільшення частки використання біомаси для 

виробництва енергії [20]. Так, з 2000 року відсоток використання біомаси збільшився на 13,1 % (рис. 3). 

Рис.3. Розвиток біоенергетики у світі. 

Джерело:[14].  

Світовий сектор біоенергетики настільки різноманітний, що досі немає єдиної повноцінної 

класифікації щодо ресурсів, продуктів, технологій, життєвих циклів, тощо біомаси. Відповідно 

світової класифікації твердої біомаси WBA до основних джерел відносять деревину, енергетичні 

культури, сільськогосподарську біомасу та відходи [19]. 
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Рис. 4. Класифікація твердої біомаси WBA 

Джерело: [15]. 

Як свідчить статистичний звіт Європейського агенства Bioenergy Europe [2] основним джерелом 

біомаси є сільськогосподарська біомаса, що до 2050 року складатиме 444 Мт (рис. 5). 

Рис. 5.Статистична інформація по видам біомаси та прогноз до 2050 р. 

Джерело: [16]. 

Основні складові потенціалу України у виробництві біоенергетики є первинні відходи сільського 

господарства (солома, кукурудза для виробництва кукурудзи та соняшник), промислове вирощування 

енергетичних культур, та переробка твердих побутових відходів [7, 8, 12]. 

Відповідно інформації Агентства з енергоефективності та енергозбереження України (2018), технічно 

досяжний біоенергетичний потенціал України становить 31 мільйони тон щорічно. Залежно від 
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урожайності сільськогосподарських культур цей потенціал коливається в межах 27–37 мільйонів тон 

паливного еквівалента на рік, що становить 13–18 % від споживання первинного палива в Україні [3]. 

Сприятливі кліматичні умови, тип ґрунтів та водні ресурси мають позитивний вплив на розвиток і 

розміщення сільського господарства в Україні. Структура сектору сільського господарства в Україні 

складається із рослинницької та тваринницької галузей що є потужним джерелом різних видів 

відходів та представляють собою біомасу, придатну для виробництва енергії. Основними видами 

біомаси є солома сільськогосподарських культур, відходи вирощування соняшника, кукурудзи та 

інші [3]. 

Необхідність використання біопалива у енергетичному виробництві України не передбачено 

Законом України «Про альтернативні види рідкого та газового палива» від 14 січня 2000  р. 

№1391-ХІV [2]. Тому необхідно досліджувати потенціал сільськогосподарського ресурсу та 

можливості його використання в якості твердого біопалива [4]. 

Дослідженням потенціалу біомаси в Україні займалися Г. Г. Гелетуха, С. О. Кудря, О. М. Маслак, 

Н. М. Міщенко, В. М. Калініченко, І. Г. Кириленко, В. О. Дубровін, Є. І. Сухін, П. С. Вишнівський, 

В. І. Гавриш, Р. В. Зіновчук, Г. М. Калетник, М. В. Калінчик, О. Г. Шайко, О. М. Шпичак та ін [5]. 

Разом з тим актуальним залишається оцінка біоенергетичного потенціалу сільськогосподарської 

біомаси Полтавської області у контексті реформування адміністративно-територіального розподілу. 

Проведені дослідження біоенергетичного потенціалу біомаси виконані в масштабі області, детальна 

оцінка потенціалу Полтавського регіону може стати економічним підґрунтям для формування 

регіонального сектора біоенергетики на локальному рівні. Розрахунок біоенергетичного потенціалу 

наявної сільськогосподарської біомаси дає підґрунтя для розрахунку та аналізу видів, локалізації та 

необхідних потужностей для переробки рослинної біомаси. Це дає можливість економічної оцінки 

ніші, яку сільськогосподарські виробники області можуть потенційно зайняти на ринку 

енергоресурсів [6]. 

Крім того, важливою проблемою відходів сільського господарства є місця їх розміщення не 

вимогам та представляють постійну загрозу для людського здоров’я та навколишнього середовища. 

Інтенсивні темпи збільшення агровиробництва призводять до збільшення відходів, які забруднюють 

довкілля [8, 9, 17, 18].  

Рослинництво щорічно продукує великий обсяг різних залишків та відходів. На сьогодні близько 

39 % загальної посівної площі відведено під зернові культури. Площа посівів кукурудзи у порівнянні 

з 1990 роком збільшилися у 4 рази, відмічається тенденція росту площі посівів соняшнику. Зернова 

частина культур у процесі збирання урожаю відокремлюється від стеблової, а солома залишається у 

полі. Відходи можуть використовуватися повторно у сільському господарстві для різних потреб 

(підстилка, органічне добриво), а також утилізовуватися (вивіз або спалювання), що не досить 

корисно для навколишнього середовища та здоров'я людини. Тому доцільніше було б використання 

відходів сільського господарства з метою отримання енергії. Оцінка потенціалу біомаси та 

біоенергетики стала світовим дослідженням у галузі відновлюваних джерел енергії, щоб отримати 

повне уявлення про розвиток біоенергетики, особливо в умовах енергетичної кризи.  

Матеріали і методи досліджень 

Площа Полтавської області складає 28,75 тис км2, що дорівнює 4,8 % від площі держави. У своїй 

більшості Полтавська область розташована на західній частині Лівобережжя Лісостепу України. 

Північно-західна частина області примикає до річки Дніпро і частково заходить на Правобережжя. 

Південно-східні райони входять до складу Степної зони. Протяжність території області з півночі на 

південь складає 220 км, а з північного-заходу на південний схід – 270 км. 

Клімат Полтавщини помірно-континентальний з нестійким зволоженням, холодною зимою та 

жарким, а іноді сухим літом. Континентальність клімату Полтавської області посилюється з заходу на 

схід (зональність), з півночі на південь підвищуються літні і зимові температури, зменшується 

кількість опадів і відносна вологість повітря. В залежності від вологозабезпеченості і ґрунтового 

покриву територія області умовно розділена на чотири ґрунтово-кліматичні зони: перша – західна 

Лісостепова, друга – східна Лісостепова, третя – південна перехідна і четверта – південно-західна. 

Рельєф території являє собою слабохвилясту понижену рівнину. Характерним елементом рельєфу 

області являється басейн річки Дніпро і його притоки: Сули, Псла, Ворскли, Орелі. Тут проявляються 

водно-ерозійні процеси. Майже вся територія Полтавщини належить до класу рівнинних східно-
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європейських ландшафтів, сюди входять такі типи: лісостепові ландшафти ( 90 % території області), 

степові та заплавні низовинні ландшафти. 

Загальна площа Полтавської області складає 2875,068 тис. га. З них сільськогосподарські землі 

складають 2223,198 тис. га (77,3 %), сільськогосподарські угіддя 2165,381 тис. га (75,31 %), з них орні 

землі становлять 1774,686 тис. га (61,7 %) від усієї території (82 % сільськогосподарських угідь). Орні 

землі представлені, в основному, родючими чорноземами та їх різновидами [13]. 

Біоенергетичний потенціал Полтавської області оцінювався за трьома показниками: 

біоенергетичний потенціал (МВт/рік), вихід біогазу (млн.м3/рік), заміщення органічного палива (тис. 

т. ум. п./рік). Основою для розрахунків стала статистична інформація наведена у [11] щодо посівних 

площ сільськогосподарських культуру кількості поголів’я тварин. Біоенергетичний потенціал 

Полтавської області оцінювали за відходами від рослинництва та тваринництва. Оцінку 

біоенергетичного потенціалу рослинництва проводили за наступними видами культур: зернобобові, 

соняшник, овочеві культури. Оцінку біоенергетичного потенціалу тваринництва проводили за 

наступними видами відходів: ВРХ, свиней та птиці.  

Методика оцінки біоенергетичного потенціалу відходів рослинництва. 

1. Визначення біомаси відходів, кг/рік

Мбіом=М*Квідх, де             (1) 

М – маса вирощуваної культури; 

Квідх – коефіцієнт відходів. 

2. Визначення виходу біогазу, м3/кг

V = Mбіом*Квих. біог, де                (2) 

Квих. біог– коефіцієнт виходу біогазу; 

3. Визначення кількості теплоти згорання біогазу, ккал/рік

Qзгор = V*5342               (3) 

4. Визначення заміщення органічного палива, тон у.п./рік

Мзам.орг.пал. = Qзгор*10-9*0,143              (4) 

5. Визначення енергетичного потенціалу, МВт/рік

E = V*1.8*10-6              (5) 

Методика оцінки біоенергетичного потенціалу відходів тваринництва. 

1. Визначення біомаси відходів, кг/рік

Мбіом = N*Квідх, де          (6) 

N – чисельність поголів’я, тис.голів; 

Квідх – коефіцієнт відходів. 

2. Визначення виходу біогазу, м3/кг

V = Mбіом*Квих. біог, де                 (7) 

Квих. біог– коефіцієнт виходу біогазу; 

3. Визначення кількості теплоти згорання біогазу, ккал/рік

Qзгор = V*5342               (8) 

4. Визначення заміщення органічного палива, тон у.п./рік

Мзам.орг.пал. = Qзгор*10-9*0,143             (9) 

5. Визначення енергетичного потенціалу, МВт/рік

E = V*8,11*10-3      (10) 

У дослідженні була проведена оцінка біоенергетичного потенціалу загальної території 

Полтавської області та районів Полтавської області згідно чинним адміністративно-територіальним 

устроєм 2019 року. Оскільки у роботі використана статистична інформація за 2019 рік. 
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Результати досліджень та їх обговорення 

Карта залишається найбільш ефективним способом показу будь-яких явищ, характеристик, які 

постійно змінюються в просторі та часі. Тому інформація щодо біоенергетичного потенціалу на 

основі статистичних даних 2019 року зображена у вигляді карт.  

1. Біоенергетичний потенціал зернобобових культур Полтавської області.

Детальна інформація за показниками біоенергетичного потенціалу зернобобових Полтавської 

області, виходу, біогазу та заміщення органічного палива зображені на рис. 6.  

Рис. 6. Біоенергетичний потенціал зернобобових культур Полтавської області 
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Загальний показник заміщення органічного палива зернобобових культур Полтавської області 

склав 1708153 тис. тон. у. п./рік. У розрізі районів він коливався від 30 тис. т. у. п./рік (Шишацький 

район) до 103,65 тис. т. у. п./рік (Глобинський район). Найбільший потенціал (90–103,65 тис. т. 

у. п./рік) до заміщення органічного палива був розрахований у Глобинському, Полтавському, 

Гадяцькому, Миргородському та Лохвицькому районах.  Середній потенціал (60–90 тис. т. у. п./рік) 

до заміщення органічного палива відзначався у Зіньківському, Пирятинському, Лубенському, 

Хорольському, Семенівському, Великобагачанському, Решетилівському, Новосанжарському, 

Кобеляцькому, Карлівському районах. Найменший потенціал (30–60 тис. т. у. п./рік) до заміщення 

органічного палива був розрахований для Гребінківському, Оржицькому, Чорнухинському, 

Козельщинському, Шишацькому, Диканському, Чутівському районах.  

Загальний показник виходу біогазу для зернобобових у межах області склав 

2236078000 млн.м3/рік. Високі показники виходу біогазу зернобобових коливались від 135 до 

107 млн.м3/рік та спостерігалися у Глобинському, Миргородському, Гадяцьккому, Лохвицькому, 

Полтавському, Машівському, Зіньківському, Пирятинському, Лубенському районах. Середній 

показник (99–72 млн.м3/рік) розрахували для Миргородського, Семенівського, Кобеляцького, 

Решетилівського, Хорольського, Карлівського, Великобагачанського, Козельщинського, Оржицького 

районів. Найнижчі показники варіювали в межах 62–39 млн.м3/рік для Гребінківського, Диканського 

та Чутівського.  

Показник енергетичного потенціалу зернобобових Полтавської області був у межах 

4024,9404 МВт/рік. Найвищі показники 244–204 МВт/рік спостерігали у Глобинському, 

Миргородському, Гадяцькому, Лохвицькому, Полтавському, Машівському, Зіньківському, 

Пирятинському районах, середні показники (193–112 МВт/рік) мають Лубенський, 

Новосанжарівський, Семенівський, Кобеляцький, Решетилівський, Хорольський, Карлівський, 

Великобагачанський, Козельщинський, Оржицький, Гребінківський райони. Найнижчий 

енергетичний потенціал за зернобовими культурами (96–72 МВт/рік) у Диканському, Чутівському, 

Чорнухинському, Котелевському, Кременчуцькому, Шишацькому районах.  

2. Біоенергетичний потенціал соняшнику Полтавської області.

Детальна інформація за показниками біоенергетичного потенціалу соняшнику Полтавської 

області, виходу, біогазу та заміщення органічного палива зображені на рис. 7.  

Показник заміщення органічного палива для соняшника у межах області склав 5747628 тис. тон. у 

п./рік. Даний показник в межах районів коливався від 8 тис. тон. у п./рік. (Гребінківський район) до 

40,5 тис. тон. у п./рік. (Глобинський район). Найбільший показник біоенергетичного потенціалу (45–

30 тис. тон. у п./рік.) був у Глобинському, Кобеляцькому, Новосанжарському, Зіньківському, 

Великобагачанському та Машівському районах. Середній потенціал (30–20 тис. тон. у п./рік.) 

спостерігався у Решетилівському, Оржицькому, Гадяцькому, Семенівському, Чутівському, 

Чорнухинському, Козельщинському, Лохвицькому, Лубенському, Хорольському районах. Найменше 

значення біоенергетичного потенціалу (20–10 тис. тон. у п./рік.) розраховано для Миргородського, 

Полтавського, Карлівського, Кременчуцького, Пирятинського, Диканського, Шишацького, 

Котелевського, Гребінківського районів.  

В межах Полтавської області обсяг виходу біогазу від відходів соняшнику склав 

752400000 млн.м3/рік. Найнижчий показник коливався в межах 10–20 млн.м3/рік та переважав в таких 

районах: Гребінківський, Котелевський, Шишацький, Диканський, Пирятинський, Кременчуцький, 

Карлівський. Помірні показники виходу біогазу (25–45 млн.м3/рік) мають наступні райони: 

Полтавський, Миргородський, Чорнухинський, Козельщинський, Хорольський, Чутівський, 

Семенівський, Лубенський, Лохвицький, Гадяцький, Оржицький, Решетилівський та 

Великобагачанський. Найвищі показники спостерігалися у Кобеляцькому, Машівському, 

Зіньківському, Новосанжарському, Глобинському районах та  складають 45–60 млн.м3/рік. 

Загальний біоенергетичний потенціал від відходів соняшнику в Полтавській області склав 

1354,32 МВт/рік. Високі показники біоенергетичного потенціалу (60–100 МВт/рік) спостерігалися у 

районах: Глобинський, Новосанжарський, Зіньківський, Машівський, Кобеляцький, 

Великобагачанський, Решетилівський. Середні значення показника (50–60 МВт/рік) були розраховані 

для Оржицького, Гадяцького, Лохвицького, Лубенського, Семенівського, Чутівського, Хорольського, 

Козельщинського, Чорнухинського районів.  
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Рис. 7. Біоенергетичний потенціал соняшнику Полтавської області 

Найнижчі значення біоенергетичний потенціалу соняшнику (20–50 тис. МВт/рік) визначено для 

Миргородського, Полтавського, Карлівського, Кременчуцького, Пирятинського, Диканського, 

Шишацького, Котелевського та Гребінківського районів.  

3. Біоенергетичний потенціал овочевих культур Полтавської області.

Показник заміщення органічного палива відходами овочів у межах області склав 925,7 тис. тон. у 

п./рік. Високі значення показника (58–482 тис. тон. у п./рік) розраховані для Полтавського, 

Миргородського, Великобагачанського, Семенівського районів. Середні показники заміщення 

органічного палива (6–15 тис. тон. у п./рік) були у Хорольському, Котелевському, Пирятинському, 
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Лубенському районах. Найнижчі значення показника (0–6 тис. тон. у п./рік) розраховані для 

Решетилівського та Кобеляцького районах. За рештою районів Полтавської області вихідні 

статистичні відсутні. 

У межах Полтавської області енергетичний потенціал овочів складав 2181,2 МВт/рік. Високі 

значення енергетичного потенціалу (137–1134 МВт/рік) розраховані для у Полтавського, 

Миргородського, Великобагачанського, Семенівського районів. Середні значення показника 

(16–36 МВт/рік) спостерігалися у Хорольському, Котелевському, Пирятинському, Лубенському 

районах. Найнижчі показники (6,5–7,8 МВт/рік) були для Решетилівського та Кобеляцького районів. 

За рештою районів Полтавської області вихідні статистичні відсутні. 

Спільний показник виходу біогазу для відходів овочів у межах області склав 

12111779250 млн.м3/рік та коливався в межах від 629970000 млн.м3/рік. (Полтавський район) до 

3652000 млн.м3/рік (Кобеляцький район). Високі значення об’єму виходу біогазу (629970000–

120972250 млн.м3/рік) були у Полтавському, Миргородському, Великобагачанському та 

Котелевському районах. Середні значення показника (76235500–10043000 млн.м3/рік) розраховані 

для Семенівського, Хорольського, Пирятинського районів. Найнижчі показники виходу біогазу 

(8673500–3652000 млн.м3/рік) спостерігалися у Лубенському, Решетилівському, Кобеляцькому 

районах. За рештою районів Полтавської області вихідні статистичні відсутні. 

4. Біоенергетичний потенціал відходів великої рогатої худоби (ВРХ) Полтавської області

Детальна інформація за показниками біоенергетичного потенціалу великої рогатої худоби 

Полтавської області, виходу, біогазу та заміщення органічного палива зображені на рис. 3.  

Спільний показник заміщення органічного палива для ВРХ Полтавської області склав 

75,09 тис. тон. у п./рік. У розрізі районів цей показник коливався від 0,8 тис. тон. у п./рік. 

(Козельщинський район) до 12 тис. тон. у п./рік. (Шишацький район). Високий показник заміщення 

органічного палива (5–12 тис. тон. у п./рік.) спостерігали у таких районах як: Шишацький, 

Котелевський, Хорольський, Оржицький та Гадяцький. Середні значення показника (5–2 тис. тон. у 

п./рік.) були у Миргородському, Зіньківському, Великобагачанському, Глобинському, Лохвицькому, 

Полтавському, Гребінківському, Лубенському, Карлівському, Диканському районах. Найнижчі 

показники заміщення органічного палива для ВРХ (0,5–2 тис. тон. у п./рік.) мають Пирятинський, 

Кобеляцький, Кременчуцький, Решетилівський, Козельщинський райони.   

Вихід біогазу ВРХ в межах районів складав 98303625 млн.м3/рік, в межах районів цей показник 

коливався від 1149750 млн.м3/рік (Козельщинський район) до 15685875 млн.м3/рік (Шишацький 

район). Високий показник виходу біогазу (10–20 млн.м3/рік) простежувався у таких районах як: 

Шишацький, Котелевський, Хорольський. Середній показник (3–10 млн.м3/рік) був у Оржицькому, 

Гадяцькому, Миргородському, Зіньківському, Великобагачанському, Глобинському, Лохвицькому, 

Полтавському, Гребінківському районах. Найнижчі показники виходу біогазу (1–3 млн.м3/рік) мали 

Лубенський, Карлівський, Диканський, Пирятинський, Кобеляцький, Кременчуцький та 

Решетилівський райони.  

Біоенергетичний потенціал ВРХ В межах Полтавської області складав 0,6 МВт/рік, в межах 

районів варіювання показника склало від 0,007 МВт/рік (Козельщинський район) до 0,09 МВт/рік 

(Шишацький район). Високі показники біоенергетичного потенціалу (0,05–0,1 МВт/рік) спостерігали 

у таких районах: Шишацький, Котелевський, Хорольський, Оржицький. Середні значення показника 

(0,01–0,05 МВт/рік) мали наступні райони: Гадяцький, Миргородський, Зіньківський, 

Великобагачанський, Глобинський, Лохвицький, Полтавський, Гребінківський, Лубенський, 

Карлівський. Низькі показники біоенергетичного потенціалу ВРХ (0,007–0,07 МВт/рік) були 

розраховані для Диканського, Пирятинського, Кобеляцького, Решетилівського та Козельщинського.  

5. Біоенергетичний потенціал відходів свиней Полтавської області

Загальний показник області біоенергетичного потенціалу відходів свиней по території 

Полтавської був незначним та дорівнював 0,067 МВт/рік у зв’язку з відсутністю статистичної 

інформації за більшістю районів області. Варіація показника була в межах (0,001–0,018 МВт/рік).  

Вихід біогазу від відходів свиней в межах районів складав 10862400 млн.м3/рік. Варіювання 

показника біло в межах від 2956500 млн.м3/рік (Лубенський район) до 197100 млн.м3/рік 

(Зіньківський район). Високі значення показника (1182600–2956500 млн.м3/рік) простежувались у 

Лубенському, Полтавському, Карлівському, Великобагачанському, Лохвицькому районах. Середні 

значення виходу біогазу (503700–635100 млн.м3/рік) були у Хорольському, Миргородському та 
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Козельщинському районах. Найнижчі значення показника (284700–197100 млн.м3/рік) спостерігалися 

у Гадяцькому, Пирятинському, Зіньківському районах. За рештою районів Полтавської області 

вихідні статистичні відсутні. 

Показник заміщення органічного палива відходами свиней в межах області варіював від 

2,25 тис. тон. у п./рік (Лубенський район) до 0,15 тис. тон. у п./рік (Зіньківський район). Загальне 

значення становило 8,2 тис. тон. у п./рік. Високі значення показника (2,25–0,9 тис. тон. у п./рік) 

спостерігали у Лубенському, Полтавському, Карлівському, Великобагачанському, Лохвицькому 

районах. Середні значення заміщення органічного палива показники коливалися в межах 

0,21–0,48 тис. тон. у п./рік та розраховані для Хорольського, Миргородського, Козельщинського та 

Гадяцького районів. Найнижчі значення показника (0,15–0,16 тис. тон. у п./рік) були у 

Пирятинському та Зіньківському районах. За рештою районів Полтавської області вихідні 

статистичні відсутні. 

6. Біоенергетичний потенціал відходів птиці Полтавської області

Загальний біоенергетичного потенціал відходів птиці в межах області становив 0,046 МВт/рік. 

Показник заміщення органічного палива відходами птиці був розрахований на рівні 5,7 тис. тон. у 

п./рік. Загальне значення показника виходу біогазу від відходів птиці становило 

7466969,25 млн.м3/рік. 

Висновки 

Отже, загальний показник енергетичного потенціалу в Полтавській області склав близько 8,28 тис. 

МВт/рік. Енергетичний потенціал відходів рослинництва був розрахований в межах 7,56 тис. 

МВт/рік. Енергетичний потенціал відходів тваринництва склав 0,72 тис. МВт/рік. Загальний показник 

заміщення органічного палива у Полтавській області становив 3,31 тис. тон. у.п./рік. Заміщення 

органічного палива відходами рослинництва було більше (3208 тон. у.п./рік), ніж заміщення 

органічного палива відходами тваринництва (89 тон. у.п./рік). 
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