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Україна має один з найвищих в Європі
потенціалів біомаси для біопалив і має його
ефективно використовувати по:

Україна має ефективно використати наявний
потенціал з урахуванням потреб економіки, в
тому числі на сталий розвиток галузей.



Потенціал виробництва біодизельного палива
(олійні культури)

2 млн.

7 млн.

2 млн.

Ріпак

Соняшник

Соя

Всього 1,2 млн. т.у.п.



Потенціал виробництва біоеталону
(цукрово та крохмалевмісткі культури)

Кукурудза

Пшениця
продовольча
Пшениця фуражна

Сорго

Цукровий буряк

Гичка цукрового
буряка
Меляса

Всього 2,6 млн. т.у.п.

10 млн. т0,4 млн. т

23 млн. т 22 млн. т

10 млн. т

10 млн. т

0,38 млн. т



Потенціал виробництва біогазу

Гній тварин і птахів

Збродження осаду
очисних споруд стічних
вод

На полігонах ТПВ

З кукурудзи на силос
(200ц/га)

З початків гички (цукрових
буряків)

Всього 30-40 млрд. м2

2,0 млн. 
т.у.п

2,0 млн. т
6,0 млн. т

0,21 млн. т
0,77 млн. т



Потенціал виробництва пелет і брикетів
Солома зернових культур

Солома ріпаку продовольча

Лушпиння олійних культур

Енергетичні культури

Відходи виробництва
кукурудзи на зерно
Відходи виробництва
соняшника
Відходи деревообробної
промисловості
Деревина (Агро ліс)

Деревина (держкомлісгосп
України)
Торф

Всього 50,07

5,7 млн. т

14,58 млн. т 9,97 млн. т

4,27 млн. т

10,3 млн. т

0,37 млн. т
0,26 млн. т

2,1 млн. т
0,77 млн. т

1,07 млн. т
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Усі категорії господарств
Сільгосп
Населення

Біогаз,  2,5 млрд.м3 

Сільгосп
0,87млрд.м 

34%
Населення
1,7млрд.м3

66%

Вихід гною,  87,2 млн.т 
Населенн

я 
59,1млн.т; 

Сільгосп 
28,1млн.т; 

32%

Біогаз,  2,6 млрд м3/рік
ВРХ 0,65

25%

Корови 0,83 
33%Свині 0,31 

12%

Вівці 0,1 
4%

Птиця 0,68 
26%

Потенційний об'єм біогазу від органічних відходів тваринництва
в Україні , млрд. куб. м на рік



Схема біоконверсії органічної
сировини



Біоенергетична установка)



ШансШанс длядля сільськогосподарськихсільськогосподарських регіоніврегіонів

Створення нових ринків для сільськогосподарського сектору
(напр. Вирощування біоенергетичної сировини)

Підтримка сільськогосподарських регіонів (напр. сільське
господарство, виробництво біопалива, використання біопалива
в регіоні)

Гарантування робочих місць

Скорочення залежності від ситуації в міжнародному секторі
енергетики

Екологічний аспект

ВАЖЛИВА передумова: Підтримка на державному, політичному
рівні: Прагнення до реалізації національної стратегії в галузі
біопалива з використанням децентралізованих елементів. 



ББіогазіогаз –– одинодин зз ключовихключових елементівелементів
децентралізовандецентралізованоїої біоенергетичноїбіоенергетичної стратегіїстратегії

Біогаз є найбільш гнучкою формою біоенергії: придатний
до виробництва електро-, теплоенергії та палива

Енергетичний вміст: 1 м3 біогаз = прибл. 6,5 кВтч

Запобігання емісіям метану (метан приблизно в 25 разів
більш шкідливий для екології ніж CO2)

Разом з біогазом виробляється цінне органічне паливо

В наявності випробувані техніка та технології



ББіогазіогазовіові технологіїтехнології

Біогазова установка Форст (Forst)

( прибл. 25.000 т/рік гною ВРХ, кукурудзяний силос 500 
кВт встановлена електрична потужність, 650 кВт
термічна)

Біогазова установка Фалькенталь (Falkenthal )

( прибл. 13.200 т/рік гною та кукурудзяний силос, 1 x 
500 кВт встановлена електрична потужність, 650 кВт
термічна)

Біогазова установка Герлсдорф (Görlsdorf):

( прибл. 54.000 т/рік гною ВРХ & біоенергетична
сировина, 1 x 1 MW встановлена електрична
потужність, 1,2 MW термічна)





ООН

ЭС
(фінансова
компенсація

за
зекономлені

кредити
двоокису
вуглецю)

€

Кредиты CO2 (« CERs »)

Энергоефективність

1 « CER » = 6
to 14 €

Міжнародна схема компенсацій
за зекономлені викиди CO2

Альтернативні
види

біопаливо
( гранули,
біодизель,
біоетанол,
біогаз)



ПРОПОЗИЦІЇ
СТАН РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В

УКРАЇНІ
СТАН

Закон України
«Про альтернативні види палива»

ПРОБЛЕМИ

Біоетанол
2,6 млн.т.у.п.

Можливий потенціал
отриманої енерггії

Біогаз
36,8

млрд.м³.

Відсутні
вимоги по
сертифікації
сировини

Біодизель
1,2

млн.т.у.п.
Політичні
розбіжності

Відсутність
логістики

Недосконале
стимулювання

Адаптація законів
України до

законодавства ЄСПЕРСПЕКТИВИ

Недосконаліст
ь діючого

законодавства
Заохочення для
виробників
біопалива

Тверде
паливо

40,3 
Млн.т.у.п.

Законодавча база

Попит на енергію

Великий потенціал

Удосконалення
діючого

законодавства

Позитивний вплив на
економіку, довкілля

України

Вплив на ринки с/г
товарів

Міжнародний ринок
біоенергії та

стандарти торгівлі

Створення нових
робочих місць

Регулювання сектора
економіки України

Очистка лісів

Інвестування
наукових розробок
по біоенергетиці

Розробка
стандартів у
відповідність
Директивам ЄС

Співпраця з
країнами, які
мають досвід в
біоенергетиці

Забезпечення власних
потреб енергією та

добривами

Розробка
ефективної
стратегії по
біоенергетиці

Закон України «Про електроенергетику»

«Енергетична стратегія України до 2030 року»

Закон України
«Про внесення змін в деякі закони

України щодо сприянню
виробництва і використання
біологічних видів палива»

Закон України
«Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу»

Закон України
«Про альтернативні джерела

енергії»

Указ Президента України
«Про заходи щодо розвитку

виробництва палива
із біологічної сировини»

Закон України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

відносно стимулювання мір по
енергозбереженню»



Механізм сертифікації
Підприємство Заявка на

сертифікацію

I. Ланцюг
постачання Аналіз

орган
Сертифікації

III. Ланцюг
збирання V. Ланцюг

переробки

II. Логістичний
ланцюг

IV. Соціальний
Менеджмент

VI. Постачання
споживачам

Виконання
необхідних
коректуючих,

попереджувальних
заходів

Видача
сертифікату



РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ

14 8

18

10

Біодизель
Тверде паливо
Біоетанол
Біогаз



Для сприяння розвитку і впровадження державної
Програми стратегічного розвитку біоенергетики

необхідно проведення широких наукових
досліджень в напрямках:

• відпрацювання технологій комплексної переробки біомаси на основі
сільськогосподарських підприємств тваринницького і рослинницького
напрямків виробництва; 

• визначення реального стану резервів біомаси;
• моніторинг потреб видів енергії рідких секторів с/г виробництва за

регіонами України;

• створення інноваційних проектів біоенергетичних установок замкнутого
циклу енерго- і екологічного забезпечення;

• розробки науково-методичних і нормативних основ державного
забезпечення функціонування біоенергетики в Україні;

• створення серії демонстраційних об‘єктів з виробництва біогазу з
різних видів сировини в різних кліматичних регіонах України з метою їх
подальшого тиражування та впровадження. 



Дякуємо за увагу!


