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Обґрунтування необхідності детальної 
статистики в секторі біоенергетики в Україні

Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 р.

Мета 2020 р.: частка ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні – 11%,
у т.ч. споживання ВДЕ в системах опалення/охолодження – 5850 тис. т н.е., 

з яких біомаса – 5000 тис. т н.е.

Енергетична Стратегія України до 2035 р.

Мета 2035 р.: 25% ВДЕ (у т.ч. біомаса, біопалива, відходи – 11,5%, 
або 11 млн. т н.е.) у загальному постачанні первинної енергії.

Для відстежування виконання цілей національних стратегічних документів 

в галузі енергетики необхідна детальна статистика по біоенергетиці!
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Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2017 р.)

Вид біомаси
Теоретичний 

потенціал, 
млн. т

Потенціал, доступний для 
енергетики

Частка теоретичного 
потенціалу, %

млн. т н.е.

Солома зернових культур 35.6 30 3.65
Солома ріпаку 3.9 40 0.54
Побічні продукти виробництва кукурудзи на зерно 
(стебла, стрижні)

32.1 40 2.45

Побічні продукти вир-ва соняшника (стебла, корзинки) 23.2 40 1.33
Вторинні відходи с/г (лушпиння соняшника) 2.4 100 0.99

Деревна біомаса (дрова, порубкові залишки, відходи 
деревообробки)

6.6 94 1.54

Деревна біомаса (сухостій, деревина із захисних 
лісосмуг, відходи ОВБСН)

8.8 44 1.01

Біодизель (з ріпаку) - - 0.31
Біоетанол (з кукурудзи і цукрового буряку) - - 0.59
Біогаз з відходів та побічної продукції 
агропромислового комплексу

1.6 млрд м3 СН4 50 0.68

Біогаз з полігонів твердих побутових відходів 0.6 млрд м3 CH4 34 0.18
Біогаз зі стічних вод (промислових та комунальних) 1.0 млрд м3 CH4 23 0.19
Енергетичні культури:

- верба, тополя, міскантус (1 млн. га*) 11.5 100 4.88
- кукурудза на біогаз (1 млн. га*) 3.0 млрд м3 CH4 100 2.58

ВСЬОГО - - 20.92

* За умови вирощування на 1 млн. га незадіяних сільськогосподарських земель.

36%

43%
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Заготівля ліквідної 
деревини (2017) – дані, 
отримані на замовлен-
ня з Держстату України

ТУУ 56.196-95. «Деревина 
дров'яна для технологічних 
потреб. ТУ»:
Дров'яна деревина  призна-
чена для використання у 
вигляді технологічної 
сировини при виробництві 
деревних плит, пакувальної 
стружки, товарів культурно-
побутового та господар-
ського вжитку, продукції 
виробничо-технічного 
призначення, а також у 
гідролізному виробництві 
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Заготівля деревини 
(2018) – дані, отримані 
на замовлення з 
Держстату України

Не виділено 
«дрова для 
опалення»
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Заготівля деревини за видами лісової продукції (дані з веб-сайту Держстату України)

Паливна деревина – ліквідна деревина, що використовується як паливо у процесі приготування їжі, опалення чи 
виробництва енергії. Цей термін також включає деревину, що використовується для виробництва деревного 
вугілля, деревних пелет та інших агломератів, деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з ліквідної 
деревини та підлягає використанню як паливо (з Методологічних пояснень на веб-сайті Держстату). 6



Використання енергетичного потенціалу біомаси України  (2017 р.)

3499

7



Поточний вигляд таблиці Ексель «Використання палива» (фрагмент)

…   …   …                                                                                …   …   …
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Пропозиції БАУ щодо вдосконалення національної 
статистики по біоенергетиці (1/3)

 Повернути позицію «заготівля дров для опалення» або розшифрувати позицію 
«паливна деревина» згідно існуючих Методологічних пояснень: ліквідна деревина, що 
використовується як паливо…, деревина для виробництва пелет, деревина для 
виробництва деревної тріски як палива, …

 Увести позицію "Виробництво гранул/брикетів з біомаси" з розшифровкою по видам 
біомаси, окремо по гранулам і брикетам.

 В таблиці «Витрати палива за напрямами використання» додати розшифровку по 
складовим наступних позицій:
- «Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини»: окремо
гранули і брикети; окремо з деревини, лушпиння, соломи.

- «Інше тверде біопаливо рослинного походження»: окремо виділити лушпиння, 
солому, кукурудзиння.
- «Рідке біопаливо»: окремо виділити біоетанол, біодизель.

Виробництво та споживання біопалив

Виробництво та споживання енергії з біопалив

• Розділити статистику по виробництву теплової та електричної з розшифровкою по 
видам біопалива, що споживаються, окремо - з біогазу і з твердих побутових відходів.

• В таблиці «Енергоспоживання на основі ВДЕ»: виділити окремо біомасу, біогаз, відходи.

• В Енергетичному балансі: розділити показники по біопаливу, біогазу, відходам.
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Пропозиції БАУ щодо вдосконалення національної статистики по 
біоенергетиці (2/3): Котельні і теплові мережі

Кількість котельних в розрізі:
- власності (комунальних, бюджетних, інших);
- видів палива (газ, мазут, тверде паливо – окремо вугілля, торф, біопаливо; комбінація кількох видів палива).

Встановлена потужність котлів в розрізі:
- власності (комунальних, бюджетних, інших), Гкал/год (МВт);
- видів палива (газ, мазут, вугілля, торф, біопаливо), Гкал/год (МВт);
- власності та видів палива;
- терміну експлуатації котлів (до 5 років, 5-10 років, 10-20 років, понад 20 років).

Приєднане теплове навантаження котелень в розрізі:
- опалення, гарячого водопостачання (ГВП), Гкал/год;
- структури споживачів (населення, бюджет, інші), Гкал/год.

Виробничі показники котельних в розрізі:
- обсягів виробництва тепла, споживання на власні потреби, обсягів реалізації тепла для кожної групи 

споживачів (населення, бюджет, інші), Гкал;
- обсягів виробництва тепла за видом палива (газ, мазут, тверде паливо – оремо вугілля, торф, 

біопаливо), Гкал;
- споживання палива на виробництво теплової енергії за видом палива (газ, мазут, тверде паливо – оремо

вугілля, торф, біопаливо), Гкал.

Характеристики теплових мереж в розрізі:
- протяжності в залежності від діаметру труб, у т.ч. попередньоізольованих;
- частці аварійних і зношених.

Вважаємо за доцільне відновити збір і публікацію збірників:

- Окремі техніко-економічні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж.
- Протяжність ветхих та аварійних теплових і парових мереж. 10



Пропозиції БАУ щодо вдосконалення національної статистики 
по біоенергетиці (3/3): біогаз

 В щорічному енергетичному балансі України (продуктовому) розділити графу «Біогази» на складові:
(а) Біогаз, вироблений з продуктів та відходів АПК; (б) Біогаз, зібраний з полігонів (звалищ) ТПВ;
(в) Біогаз, вироблений з органічної фракції ТПВ; (г) Біогаз, вироблений зі стічних вод та їх осадів/шламів, що
надходять/утворюються на станціях очищення стічних вод населених пунктів;
(д) Біогаз, вироблений зі стічних вод та їх осадів, що надходять/утворюються на станціях очищення стічних
вод промислових підприємств.

 В щорічному звіті «Постачання та використання енергії в … році» в таблиці «Установлена потужність і відпуск
електроенергії за типами електростанцій» в графі «Інші електростанції», розширити перелік груп
електростанцій (ЕС). До вітрових та сонячних ЕС додати також:

- Електростанції на твердих видах біопалив;
- Електростанції на біогазі.

 В щорічному звіті «Постачання та використання енергії  в … році» в таблиці «Установлена потужність і відпуск 
теплоенергії за типами генеруючих підприємств (установок)» в графі «Інші установки» подати інформ. щодо: 

- Встановленої потужності теплової та відпуску тепла котельних та ТЕЦ на твердих видах біопалив;
- Встановленої потужності теплової та відпуску тепла котельних та ТЕЦ на біогазі.

 Увести до статистичної звітності використання ресурсів (в тис. т) на виробництво біогазу за видами:
- Гній ВРХ; Гній свиней; Послід пташиний;
- Стічні води та їх осади/шлами; Органічна фракція ТПВ;
- Енергетичні культури рослин (спеціально вирощені кукурудза, сорго, тощо);
- Пожнивні рештки сільськогосподарських культур (солома, стебла кукурудзи, тощо);
- Жом цукрових буряків; Меляса;
- Пивна дробина; Спиртова барда;
- Жирові та інші відходи забійних цехів;
- Відходи паркових господарств (скошені трави, листя);
- Інше. 11
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