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Переваги «зеленого» енергетичного курсу для громад
2

Реалізація проєктів ВДЕ на 
місцевому рівні:

q Шлях до сталого розвитку, 
енергонезалежності, соціального 
благополуччя.

q Використання місцевих 
енергоресурсів, розвиток місцевої 
економіки, створення нових 
робочих місць.

q Внесок до «зеленого» 
енергетичного переходу України.

q Слідування принципам 
Європейського зеленого курсу.

Зміст брошури
• Переваги впровадження проектів ВДЕ 

для громад: сталий розвиток, 
енергонезалежність, соціальне 
благополуччя. 

• Опис технологій використання 
відновлюваних джерел енергії з 
акцентом на простоту впровадження в 
громадах.

• Опис найкращих прикладів 
використання ВДЕ в громадах країн ЄС. 

HTTPS://REA.ORG.UA/LIBRARY/

https://rea.org.ua/LIBRARY/


Концепція біоенергетичного села в Німеччині
3

Приватні 
особи
95%

Ø Принаймні 50% потреби громади в теплі та е/е 
задовольняється за рахунок місцевої біомаси 
(зазвичай впроваджується котел на деревній 
трісці та/або БГУ на силосі кукурудзи).

Ø Активна участь жителів села у розробці ідей і 
прийнятті рішень.

Ø Сировина (БМ) принаймні частково виробляється і 
постачається жителями села. Стале виробництво.

Ø Виробництво енергії з біомаси може 
доповнюватися використанням інших ВДЕ.

Ø Впровадження та регулярний перегляд заходів 
енергоефективності та енергозбереження.

Ø Локальне впровадження – регіональна вигода.

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/germanys-bioenergy-villages

«Критерії» біоенергетичного села
(Міністерство харчової промисловості та сільського господарства Німеччини )

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/germanys-bioenergy-villages


Кращі приклади впровадження ВДЕ на місцевому рівні в ЄС

Біоенергетичне село Шеферай, Німеччина

Ø У 2004 р. місцева громада с. Шеферай прийняла рішення 
впровадити біогазову установку для заміщення мазуту. 

Ø Протягом наступних 2-хроків було споруджено біогазову ТЕЦ 
потужністю 560 кВтел+640 кВтт і локальну теплову мережу 2,1 км. 
Сировиною для БГУ є силос кукурудзи та інших культур, тритікале, 
трав’яна маса, гній, зернові відходи. Вироблена електроенергія 
подається в електромережу. Влітку надлишок теплової енергії 
використовується в сушарці для сушки лісоматеріалів і дров. 

Ø У 2010 р. довжина локальної теплової мережі була збільшена до 
3,5 км, і до неї приєдналося сусіднє село. 

Ø Пізніше в селі впроваджено ще одну невелику БГУ 80 кВтел.
Ø З 2011 р. в Шеферай працює технічна школа, де студенти 

знайомляться з роботою реальних установок відновлюваної 
енергетики.

Село Шеферай (Schäferei, Баварія) у 2006 р. розпочало із заміщення 
мазуту біомасою і наразі постачає теплову енергію також на 
районному рівні, реалізуючи ідею енергонезалежного регіону. 
Перше біоенергетичне село в Баварії.

https://www.technikerschule-cham.de/en/english/renewable-energies/the-
bioenergy-village-schaeferei.html
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https://www.technikerschule-cham.de/en/english/renewable-energies/the-bioenergy-village-schaeferei.html


Село «без газу» Северинівка (Вінницька обл.)
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Об'єкти відновлюваної енергетики с. Северинівка

• Кілька піролізних котлів для опалення сільради, спортзалу, 
будинку культури, школи, дитячого садку, санаторію. Паливо 
готується дробаркою для деревини.

• Геотермальний тепловий насос (амбулаторія).
• Два міні-вітряка. Вироблена електроенергія використовується 

для викачування води із свердловини і освітлення 
приміщення спортзалу.

• Два вакуумних сонячних колектори (дитячий садок,
спортивний комплекс).

• Плантації енергетичної верби та сильфії, 65 га (2017 р.).

Початок реалізації проєкту – 2007 р. У 2011 році село Северинівка
(Вінницька область) відмовилося від газу, стало енергонезалежним і з 
гордістю назвало себе «село без газу». 

https://decentralization.gov.ua/news/5312

Створено місцеве комунальне підприємство «Северин», на яке покладено 
відповідальність за належне функціонування нових енергооб’єктів. 
Працює навчально-демонстраційний Центр енергоефективності сільських територій.
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https://decentralization.gov.ua/news/5312


Енергоефективні громади України

Джерела:  Станіслав Ігнатьєв. Презентація ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ ГРОМАДИ: відкривати «ВІКНА МОЖЛИВОСТЕЙ» 
чи спостерігати? https://bit.ly/3uMBB41; Пост у ФБ Харківського енергетичного кластеру від 09.03.2019;  
https://ecolog-ua.com/news/uspishni-proyekty-harkivskogo-energetychnogo-klasteru-v-ekotransformaciyi-2019

üВсі об’єкти соціальної сфери опалюються 
місцевою агробіомасою, що брикетується поруч 
із селом на госпподвір‘ї місцевої агрофірми

üДитячий садочок - енергетично достатній 
об'єкт; на даху встановлено мережеву СЕС. 
Поруч – щогла для малого вітрогенератора.

üМережева СЕС з 1.03.2019 почала продаж 
надлишку е/е у мережу за «зеленим тарифом» -
це перший кейс в Україні, коли об‘єкт соціальної 
сфери отримав право генерації та продажу е/е.

Село Гриньки Полтавської обл. (2019)

Село Чкаловської ОТГ 
(Чугуївський р-н)
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Северинівка (Вінницька обл.)

СЕС 12 МВт; ТЕЦ на лушпинні 
соняшника на Кривоозерському
МЕЗ 8,0 Мвтел + 10,2 МВтт

https://bit.ly/3uMBB41
https://ecolog-ua.com/news/uspishni-proyekty-harkivskogo-energetychnogo-klasteru-v-ekotransformaciyi-2019


Розвиток енергетичних кооперативів в Німеччині

Число нових енерго-кооперативів, 2008-2016 рр.
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Структура членства енерго-кооперативів, 2017 р.

Приватні 
особи
95%

ü Загальна кількість ен. кооперативів – більше 1000
ü Загальна кількість членів – більше 180 тис. чол.

ü Кількість членів одного ен. кооперативу – від 3 до більше 3000 чол.
ü Володіють > 50% всіх проєктів ВДЕ в Німеччині, яких більше 1700 

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/citizens-participation-energiewende

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/citizens-participation-energiewende


Кращі приклади впровадження ВДЕ на місцевому рівні в ЄС
Енергетичний кооператив Оберросфе, Німеччина

Впроваджені об'єкти відновлюваної енергетики
q Котел на деревній трісці 850 кВт  (2008 р.). Теплотраса ЦТ 7 км. 

Деревна біомаса постачається з найближчого лісу та від обрізки 
лісосмуг вздовж сусідніх доріг; додатково закупається деревна 
тріска від постачальників. 

q Дві дахові фотовольтаїчні СЕС 77 кВт та 78 кВт (2008-2009 рр.)
q Біогазова ТЕЦ (2012 р.) постачає тепло в локальну теплову мережу. 

Новий кооператив (об'єднання біоенергетичних сіл) займається 
централізованою закупівлею деревної тріски і вивозом золи, надає 
своїм членам у користування техніку. Можливість отримувати певні 
послуги і обмінюватися професійним досвідом.

Для реалізації переходу з мазуту і природного газу в с. Оберросфе у 2007 р. був створений 
енергетичний кооператив. У 2015 році с. Оберросфе увійшло до новоствореного 
енергетичного кооперативу, що складається з семи сусідніх біоенергетичних сіл.

http://www.bioenergiedorf-oberrosphe.de/images/wissenstransfer/BEDO_Presentation_Englisch.pdf

Кооператив вклав 700 тис. євро власних коштів в проєкт (загальні інвестиції – 3,8 млн 
євро). Решта інвестицій була покрита за рахунок урядового гранту (200 тис. євро), гранту 
ЄС (800 тис. євро) і кредиту (2,1 млн євро). 

8

http://www.bioenergiedorf-oberrosphe.de/images/wissenstransfer/BEDO_Presentation_Englisch.pdf


Покрокова інструкція зі створення енергетичного кооперативу

Джерело: Енергетичні кооперативи: енергонезалежність для громад  // ГО «Екоклуб» за підтримки Фонду Г. Бьолля,  2019  ttps://ecoclubrivne.org/en_cooperation/

Крок перший - ідея

Крок другий - члени кооперативу

Крок третій - управління

Крок четвертий - реєстрація

Аналіз та визначення бізнес-моделі із 
залученням фахівців

Залучення перших членів – найскладніший крок. Довірі 
сприятимуть  прозорість,  можливість  долучення  до  всіх  етапів  
створення  кооперативу, гарантовані початкові внески зі сторони 
місцевого комунального підприємства або інших сторін.

Обмірковування питань проведення спільної праці, ухвалення 
рішень, спілкування,  планування майбутнього, розподілення 
завдань (наприклад, між маркетингом, фінансами та випуском 
продукції).

Реєстрація із залученням досвідченого юриста, який допоможе 
обрати форму реєстрації та розробити установчі документи на 
основі рішень членів кооперативу. 
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https://ecoclubrivne.org/en_cooperation/


Приклади моделей кооперативів, що можуть бути застосовані українськими громадами

Джерело: Енергетичні кооперативи: енергонезалежність для громад  // ГО «Екоклуб» 
за підтримки Фонду Г. Бьолля,  2019  ttps://ecoclubrivne.org/en_cooperation/
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ТОВ «Берездівський енергетичний кооператив» (Хмельницька обл.)

Джерело: Енергетичні кооперативи: енергонезалежність для громад  // ГО «Екоклуб» 
за підтримки Фонду Г. Бьолля,  2019  ttps://ecoclubrivne.org/en_cooperation/
http://uaenergycoop.com/services/berezdiv_coop/

vВипуск паливних брикетів з соломи, купленої у місцевих фермерів.

vЛінія для брикетування «BIOMASSER DUO-SET», продуктивність 160 
кг/год. Можливість дооснащення для збільшення продуктивності.

vПопередні переговори з фермерами, домовленість про купівлю 
надлишків соломи. Фермери – члени кооперативу.

vНа початку – опалення однієї зі шкіл ОТГ (встановлено новий 
твердопаливний котел).

vПродаж надлишку брикетів на внутрішні і зовнішні ринки громади.

vПерший прибуток (дивіденди) вкладники отримали після завершення 
повного виробничого року (період збору соломи, виготовлення та 
реалізації брикетів).

Оцінка річних обсягів потенційного споживання
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Приклади успішних практик виробництва паливних брикетів з біомаси 
Виробник, місце, рік запуску Обсяг виробництва,  сировина Споживачі Примітка

Кооператив Оберіг-Агро (Миколаївська 
обл.), 2020 250 кг/год (деревина) Місцеве населення Грантовий проєкту Агро-

РеАдапт (Канада)

Кооператив, с. Кінські Роздори
(Запорізька обл.), 2016 250-300 кг/год (солома)

Місцеве населення з пічним 
опаленням. Членам кооперативу 
брикети по собівартості

У рамках програми ЄС/ПРООН 
з розвитку сільської місцевості 
(80% кап. витрат)

С/г підприємство СВК «Мирний», 2018
(Запорізька обл.)

За період до жовтня 2020 
вироблено 600 т (солома) Місцеве населення Комерційний проект

ТОВ «Світанок», с. Непедовка
(Вінницька обл.), 2016

5 т/зміна, 2 зміни (солома) Об'єкти соціальної сфери районів 
області Комерційний проект

ФГ «Вищеольчедаївське», с. Обухів 
(Вінницька обл.), 2017
ТОВ «Ізмаїльська виробнича компанія», 
с. Кам'янка (Одеська обл.), 2016

2 тис. т/рік
(в основному, солома) Місцеве населення Комерційний проект

Фермерське господарство «АгроК» 
(Миколаївська обл.)

90 кг/год (в основному, 
солома) Місцеве населення Комерційний проект

Кооператив, с. Лосятин
(Тернопільська обл.), 2017 Брикети зі стебел малини Місцеве населення. Членам 

кооперативу брикети по собівартості
Фінансово підтримано 
проектом ЄС/ПРООН

Компанія «Еко-Дельта», 
м. Вилкове (Одеська обл.), 2014

400 кг/год 
(відходи очерету)

Адміністративні об'єкти, місцеве 
населення

У рамках україно-румуно-
молдавського проекту (ЄС)

ТОВ «Колосовський елеватор», 
Нібулон (Миколаївська обл.), 2017

Брикети з зернових відходів
від очищення олійних Філіали Нібулону Комерційний проект

Фермерське господарство «Коваль» 
(с. Васильківка, Тернопільська обл.), 2018 6 тис. т/рік (плановий, солома) Власне споживання, населення Комерційний проект

ТОВ «Берездівський енергетичний 
кооператив» (Хмельницька обл.), 2018 160 кг/год (солома) Місцева школа Комерційний проект
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Котли на деревній біомасі в Сосницькій ОТГ (Чернігівська обл.)
13

Ø 2016 р.: смт Сосниця приєдналася до Угоди Мерів і взяла зобов’язання 
зменшити до 2030 р. викиди парникових газів на 30%.

Ø З 2016 р. ведеться щоденний електронний моніторинг споживання 
енергоносіїв.

Ø 2017 р.: Реконструкція опалення дитячого садка. Встановлення 
твердопаливних котлів на дровах від санітарної рубки зелених 
насаджень Сосниці.

Ø На встановлення твердопаливних котлів, нові насоси, ремонт 
теплотраси та котельні було витрачено 600 тис. грн з Державного 
фонду реконструкції та розвитку та майже 430 тис. грн з місцевого 
бюджету. Планується, що за 3-4 роки буде зекономлена витрачена 
сума коштів. 

Ø Подібним чином було впорядковано ще декілька соціально значущих 
об’єктів Сосниці.

Ø 2018 р.: Громада виборола конкурс на розробку та написання Плану 
дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК)

Джерело: https://energytransition.in.ua/project/z-choho-pochynaiet-sia-shliakh-ukrains-kykh-h/

https://energytransition.in.ua/project/z-choho-pochynaiet-sia-shliakh-ukrains-kykh-h/


Кращі приклади реалізованих проєктів з впровадження заходів із 
енергозбереження та підвищення енергоефективності в регіонах
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на веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України https://bit.ly/3uKQ2Xp

Місце Рік  
реалізації Суть проєкту Додаткова інформація

м. Івано-
Франківськ 2017

• Установка котла на відходах деревини потужністю 4 МВт, 
модернізація обладнання котельні з установкою утилізаторів та 
мережних насосів з частотними регуляторами.

• Проєкт охоплює мікрорайон «Пасічна» міста.
• Заміщення природного газу.

Ініціатори та основні виконавці проєкту: 
Органи місцевого самоврядування, 
ДМП «Ів.-Франківськтеплокомуненерго».

м. Фастів, 
Київська обл. 2017-2018

• Модернізація котелень об'єктів соціальної сфери шляхом 
встановлення обладнання на деревній трісці

• Заміщення природного газу.
• Здешевлення собівартості виробленої теплової енергії.

Ініціатори та основні виконавці проєкту: 
Фастівська міська рада, Регіональний екологічний 
центр для Центральної та Східної Європи, КП 
Фастівської міської ради «Фастівтепломережа».

м. Миколаїв 2018

• Встановлення мобільної модульної котельні потужністю 3 МВт
на гранулах з лушпиння соняшника.

• Проєкт охоплює Інгульський район міста
• Заміщення природного газу.

м. Волочиськ, 
Хмельницька 

обл.
2016

• Реконструкція котельні з заміною водогрійного газового котла 
на котел на гранулах з лушпиння соняшника потужністю 2 МВт.

• Котельня опалює житлові будинки міста, споруди навчальних, 
дошкільних закладів, бібліотек, інших установ та організацій.

• Заміщення природного газу.

Ініціатори та основні виконавці проєкту: 
Волочиська міська рада, Волочиське комунальне 
підприємство «Тепловик».

https://bit.ly/3uKQ2Xp


Проєкт «Сприяння впровадженню систем опалення 
на агробіомасі в сільських регіонах Європи»

Фінансування: програма Горизонт 2020 (ЄС)   
Період виконання: 01/2019 – 12/2021 (згідно Угоди)
У зв'язку з пандемією Covid-19 проєкт планується 

продовжити на півроку   https://agrobioheat.eu/

Консорціум: 13 організацій з 9 країн Європи (Греція, Іспанія, Австрія, 
Данія, Бельгія, Хорватія, Румунія, Україна, Франція).

Координатор: Центр досліджень та технологій Hellas (CERTH, Греція).

Виконавець від України: Біоенергетична асоціація України (БАУ).

AgroBioHeat націлений на підвищення довіри до агробіомаси як 
палива, допомогу місцевим зацікавленим сторонам у розблокуванні 
ринку, вплив на європейське та національне середовище для сприяння 
розвитку виробництва теплової енергії з агробіомаси. Діяльність 
проекту відбувається, головним чином, в 6 європейських 
країнах: Греція, Іспанія, Франція, Румунія, Хорватія та Україна.

Залучення до проекту широкого 
кола стейкхолдерів (Т2.1, Т2.2)

Відбір та супроводження
потенційних проєктів з 

енергетичного використання 
агробіомаси (Т2.3, Т2.4)

Висвітлення існуючих успішних 
прикладів виробництва теплової 
енергії з агробіомаси (Т3); створення 
карти таких об'єктів (Т6.1)

Підготовка брошур (Т7.5)
• «Енергія з соломи» (Food & Bio Cluster Denmark); 
• «Енергія з кукурудзиння» (БАУ, Україна);      
• «Енергія з деревної БМ від обрізки/викорчовування плантацій» (CIRCE, Іспанія)
• «Енергія з агропромислових відходів» (Bioenergy Europe, Бельгія)

Огляд Європейського ринку вироб-
ників котлів до 1 МВт, що працюють 
на агробіомасі (Т4.1). БАУ: ринок 
України та Східноєвропейських 
країн

Вимірювання емісії на тестових  
установках BIOS (Австрія), CERTH 
(Греція), CIRCE (Іспанія) (Т4.2) і на 
діючих об'єктах, у т.ч. на 2-х в 
Україні (БАУ) (Т4.3)

Розробка національних стратегій 
виробництва теплової енергії з 
агробіомаси для України (БАУ), 
Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, 
Румунії (Т5.2), а також для ЄС (Т5.4)

Контактна особа в Україні: Тетяна Желєзна (БАУ) zhelyezna@uabio.org
https://uabio.org/

https://agrobioheat.eu/
mailto:dragnev@uabio.org
https://uabio.org/


Роботи, виконані в Україні рамках проєкту

ü Проведено огляд українського ринку виробників котлів на агробіомасі до 1 МВт. 
ü Розроблено проєкт національної стратегії виробництва теплової енергії з агробіомаси.
ü Відібрано 2 проєкти з енерго-використання агроБМ для консультаційного супроводження.
ü Зроблено внесок у створення «обсерваторії» (карти) успішних прикладів виробництва 

теплової енергії з агробіомаси .
ü Проведено вимірювання емісії шкідливих речовин на 2-х діючих котельних на агробіомасі.
ü Перекладено на українську мову оновлену версію брошури «Енергія з соломи», підготовлену 

датським партнером проєкту - Food & Bio Cluster Denmark.
ü Проведено опитування громадської думки щодо енергетичного використання агробіомаси в 

2-х областях України.
ü Проведено вебінар для стейххолдерів Одеської (21.05.2021) та Херсонської обл. (06.07.2021).
ü Проведено метчмейкінг з тематики біоенергетики в Києві 30.10.2019.
ü Взято участь у віртуальному метчмейкінгу «Надання цінності агробіомасі» (10-11.02.2021).
ü Взято участь у 2-х агро-виставках (10/2019, 06/2021).
ü Підготовлено кілька відео про кращі практики енергетичного використання агроБМ в Україні.

В роботі: (і) Підготовка брошури «Енергія з 
кукурудзиння». Консультаційне супроводження 
«проєктів-криголамів».
(іі) Підготовка до проведення 2-го віртуального метч-
мейкінгу «Надання цінності агробіомасі»(3-4.11.2021).
https://uabio.org/events/11467/
(ііі) Підготовка до проведення тренінгів по виробництву 
тепла з біомаси.

https://www.agrobiomass-observatory.eu/

https://uabio.org/events/11467/
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Розділ 1 Аналіз поточного стану енергетичного використання агробіомаси в Україні

Розділ 2 Ідентифікація бар'єрів для виробництва енергії з агробіомаси, розробка 
пропозицій по їх подоланню

Розділ 3 Оцінка перспектив подальшого розвитку сектору

Розділ 4 Оцінка економічного, екологічного та соціального впливу розвитку сектору

Розділ 5 SWOT-аналіз розвитку сектору енергетичного використання агробіомаси

Розділ 6 Аналіз сприйняття громадськістю питання енергетичного використання 
агробіомаси

Національний план дій з розвитку виробництва енергії з 
агробіомаси в Україні – зміст 

Розділ 7 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ
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Національний план дій з розвитку виробництва енергії з 
агробіомаси в Україні 

5th Project Meeting, Copenhagen, Denmark, 5-6 October 2021

Показники Солома 
зернових, ріпаку

ПП* 
кукурудзи

ПП*
соняшника Всього

Енергетичний потенціал (2019), млн т н.е. 4.6 3.5 1.7 9.8
Річне скорочення емісії (%) при спалюванні агроБМ в котлі
порівняно зі спалюванням на полі:

NOx 45.6% 19.1% 13.3%
CO 92.9% 82.1% 80.8%
NMVOC (неметанові леткі органічні сполуки) 78.5% 44.5% 40.6%
NH3 (аміак) 75.1% 75.3% 73.6%
TSP (суспендовані частинки) 78.3% 73.3% 71.4%
PM10** 78.9% 74.1% 72.2%
PM2.5** 78.5% 73.7% 71.9%

Скорочення викидів парникових газів порівняно з:
природним газом 82.2% 82.2% 82.2%

CO2eкв (млн т/рік) 9.1 7.3 3.4 19.8
дизпаливом 87.7% 87.7% 87.7%

CO2eкв (млн т/рік) 13.1 10.5 4.9 28.5
вугіллям 91.0% 91.0% 91.0%

CO2eкв (млн т/рік) 18.1 14.5 6.7 39.3
Створення робочих місць 19198 15486 6736 41420

Результати оцінки екологічного та соціального впливів енергетичного використання агробіомаси

* Побічна продукція. ** Частинки з аеродинамічним діаметром ≤ 10 μm) (PM10). PM2.5 - підмножина частинок PM10 з аеродинамічним діаметром ≤ 2.5 μm.
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Проєктна ініціатива компанії «Біотерм-тепло»

Гранули з лушпиння 
соняшника Перевезення гранул Спалювання в котлах

(опалення школи)

Постачальники гранул Транспортні компанії Постачальник тепла («Біотерм-тепло» )

Для компанії «Біотерм-тепло» підготовлений звіт “Дослідження систем очищення димових газів для  
використання у котельних на біомасі" 
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Проєктна ініціатива компанії – «Добробуд»

Заготівля очерету Завантаження до трейлеру, перевезення 
до установки, подрібнення

Спалювання в котлі для 
забезпечення опалення

ТОВ “Добробуд” Транспортні компанії/
постачальники біомаси

Теплопостачальна компанія 
комерційної зони



Workshop “Using vineyard prunings for heat2, Vilafranca del Penedès, Spain, 27 February 2020 21

Вимірювання: котельня у м. Дніпро на гранулах з 
лушпиння соняшнику

Тип проєкту: котельня з 2 твердопаливними котлами по 500 кВт на гранулах
лушпиння соняшнику (2020 р.).
Обладнання: котел KALVIS-500M1 ТОВ «Волинь-Кальвіс», модифікований ТОВ «Рапід
Інжиніринг» (Україна).
Розміщення/Споживач теплової енергії: Дніпропетровський обласний військовий
комісаріат (м. Дніпро). Теплова енергія використовується для опалення.
Паливо: 500-600 т/рік гранул із лушпиння соняшнику.
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Програма випробувань котлів на агробіомасі

Періодичний відбір зразків та вимірювання:
1. Відбір зразків палива
2. Відбір зразків подової золи
3. Відбір золи з фільтра
4. Загальні викиди твердих частинок
5. SOx емісії

Безперервні вимірювання:
1. Температура димових газів на виході з котла
2. Емісії димових газів (CO, NOx, O2 та/або CO2)
3. Швидкість димових газів
4. Дані контрольно-вимірювальних приладів котла

Визначалися загальні показники роботи твердопаливних 
котлів на агробіомасі,  ефективність та емісії.
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Обсерваторія проєктів на агробіомасі AgroBioHeat

Онлайн інструмент для надання інформації 
зацікавленим сторонам щодо прикладів опалення 
агробіомасою, використання агробіомаси, виробників 
опалювального обладнання, ЕСКО і монтажних 
організацій, постачальників біопалива з агробіомаси.

https://www.agrobiomass-observatory.eu/
Україна: внесено 35 проєктів, процес продовжується

https://www.agrobiomass-observatory.eu/


Дякую за увагу!

Тетяна Желєзна
т. (044) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62

zhelyezna@uabio.org
http://uabio.org/

mailto:zhelyezna@uabio.org
http://uabio.org/

