Оцінка сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії
Сумської області
Ця стаття, підготовлена експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» (Проект USAID), продовжує серію аналітичних матеріалів про потенціал альтернативних
(АДЕ) та відновлюваних (ВДЕ) джерел енергії у регіонах України.
Актуальність теми зумовлена результатами дослідження громадської думки, проведеного у 2014
році методом фокусних груп серед низки міст-партнерів Проекту USAID. Виявилося, що більшість
опитаних мешканців мають лише загальне уявлення про джерела чистої енергії. А запитання «Чи
знаєте ви, чим можна замістити природний газ у вашому регіоні?» викликало труднощі навіть у
обізнаних учасників.
Національний план дій з відновлюваної енергетики 1 передбачає до 2020 року довести частку
енергії, отриманої з ВДЕ, до 11% у структурі загального енергоспоживання країни. Тому серія
аналітичних матеріалів Проекту USAID буде корисною для представників органів місцевого
самоврядування, галузі житлово-комунального господарства, соціально відповідального бізнесу та
інвесторів у царині чистої енергії. Цими матеріалами можуть скористатися у містах, що долучилися
до провідної ініціативи Європейського Союзу – Угоди мерів. Крім того, їх варто прочитати кожному,
хто має намір докласти своїх зусиль до здобуття Україною енергетичної незалежності.
Аналітичний огляд сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Сумської області
здійснювався для оцінювання:
˗ поточного стану паливно-енергетичного балансу регіону;
˗ рівня використання в такому балансі джерел чистої енергії;
˗ можливостей диверсифікації викопних невідновлюваних видів палива.
Відповідно до засад сталого екологічного й енергетичного розвитку, джерела енергії належать до
альтернативних, якщо:
1) генерування енергії з них супроводжується мінімально можливими викидами парникових
газів2 у атмосферу і сприяє скороченню таких викидів;
2) отримання енергії відбувається в результаті впровадження проектів і заходів із підвищення
енергоефективності й заощадження теплової та електричної енергії;
3) вони відповідають класифікації альтернативних і відновлюваних джерел енергії згідно із
Законом України «Про альтернативні джерела енергії»3. Класифікація джерел енергії наведена на
рис. 1;
4) біопаливо і біомаса відповідають критеріям стабільності відповідно до вимог Директиви
Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-р «Про затвердження плану заходів із імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС»).

1Національний

план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 902-р від 1 жовтня 2014 р. (джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10).
2
Парникові гази – це гази з селективною поглинальною здатністю сонячного випромінювання – СО2, СН4 та інші
багатоатомні гази, наявність яких у атмосфері спричиняє парниковий ефект. СО2 утворюється при спалюванні будь-якого
органічного палива.
3
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15).

Рис. 1. Класифікація джерел енергії
Оцінювання енергетичного потенціалу регіону виконувалося на основі актуальних даних щодо
виробництва окремих культур сільськогосподарськими підприємствами; обсягів залишків деревини
на лісосіках та поновлення лісових насаджень; обсягів запасу торфу; потенціалу вітрової, сонячної
і гідроенергії. Інформація надана Головним управлінням статистики у Сумській області, Державною
службою геології та надр України, Сумським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства, Державним агентством водних ресурсів України. Вказані матеріали представлені в
додатку А.
Визначення потенціалу АДЕ здійснювалося відповідно до чинної «Методики узагальненої оцінки
технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси» 4 , узгодженої Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України, а також рекомендацій Угоди мерів щодо
підготовки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку5.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВІДХОДИ ТА ДЕРЕВИНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВІДХОДИ
Сумська область є одним із промислово розвинених регіонів України. Водночас паливний потенціал
відходів сільськогосподарського виробництва області також є суттєвим, що може частково вирішити
проблему дефіциту відновлюваних видів енергії. Насамперед це пояснюється значним обсягом
сільськогосподарської зернової продукції, що вирощується на полях області. Валовий збір зернових
культур, згідно з даними Головного управління статистики у Сумській області, подано у табл. 1 та
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Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси. – К., 2013.
Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в городах Восточного
Партнерства и Центральной Азии. – Руководство, Соглашение мэров. − 2014, ч. 2.

порівняно з Херсонською 6 та Волинською 7 областями України, потенціал АДЕ яких нами вже
досліджено.
Таблиця 1
Валовий збір окремих сільськогосподарських культур у 2015 р., млн т
Валовий збір за областями
Вид сільськогосподарської культури
Сумська
Херсонська
Волинська
Пшениця
1,099
1,8
0,373
Ячмінь
0,18
0,854
0,0459
Кукурудза на зерно
2,337
0,2
0,109
Соняшник
0,471
0,502
0,0052
Ріпак
0,023
0,059
0,085
Інші зернові
0,098
0,044
Усього зернові
4,11
3,51
0,66
Валовий збір зернових у Сумській області перевищує відповідну величину для Херсонської області
за рахунок значної частки кукурудзи.
Річний вихід соломи лише при збиранні пшениці на Сумщині становить до 880 тис. т, що у
перерахунку на нафтовий еквівалент сягає близько 264 тис. т н.е. 8 (теплоту згорання соломи
приймаємо 3 000 ккал/кг), або понад 320 млн м3 природного газу з теплотою згорання 8 250 ккал/м3
(див. рис. Б.1 додатку Б).
Кількість відходів при збиранні кукурудзи становить 4 674 тис. т, що в перерахунку на нафтовий
еквівалент дорівнює 1 776 тис. т н.е. (теплота згорання біопалива з кукурудзи
становить 3 800 ккал/кг) або 2 153 млн м3 природного газу.
Тому паливний потенціал сільськогосподарського виробництва для Сумської
області є досить важливим.
При оцінюванні враховані поточні запаси сільськогосподарських відходів у регіоні,
а також їхня доступність, економічна доцільність використання, власні потреби у
відходах тваринництва і агровиробництва, вихід відходів і енергетична
ефективність їхнього використання. Таким чином, огляд здійснювався не за
теоретичною, а за економічно доцільною й доступною величиною потенціалу.
При цьому коефіцієнт відходів для сільськогосподарських зернових культур (пшениці) приймався
на рівні 0,8; для кукурудзи, соняшника й ріпаку – 2,0. Коефіцієнт технічної доступності для
зернових культур – на рівні 0,5…0,7. Коефіцієнт енергетичного використання для
пшениці – 0,15…0,2; для ріпаку, соняшника і кукурудзи – близько 0,8…1,0. Наприклад, енергетичний
потенціал соломи пшениці прийнято з розрахунку використання у вигляді палива лише 8%
(розраховується як добуток відповідних коефіцієнтів: 0,8·0,5·0,2) загальної кількості соломи, що
утворюється при збиранні урожаю пшениці.
Розрахунки, виконані за наведеними методиками, дали можливість оцінити потенціал первинних
відходів сільського господарства Сумщини у 132 тис. т н.е. на рік. Із них потенціал відходів при
вирощуванні кукурудзи й соняшника є найвищим − 56 і 42 тис. т н.е. на рік відповідно. Проте
використання відходів соняшника і кукурудзи ще не є технологічно відпрацьованим, тому більша
частина таких відходів подрібнюється і приорюється в ґрунт. Для подальших розрахунків за
реальний потенціал відходів (солома з теплотою згорання 3 000 ккал/кг) при вирощуванні
пшениці на найближчі роки прийнято 26,4 тис. т н.е. (1,099·0,8·0,5·0,2·3000/10000).
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Оцінка сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Херсонської області
Оцінка сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Волинської області
8 т н.е. – тонна нафтового еквіваленту (тонна умовного палива з теплотою згорання 10 000 ккал/кг); умовне паливо (у.п.)
– віртуальне паливо з теплотою згорання 7 000 ккал/кг
7

ДЕРЕВИНА
Згідно з даними Сумського обласного управління лісового і мисливського господарства, загальна
площа земель лісового фонду становить 452,1 тис. га, у тому числі площа земель, що покриті лісом,
– 425 тис. га.
Площа заліснення становить близько 283 тис. га (11% території області). За рік заліснюється
близько 1 534 га, а щорічна вирубка деревини здійснюється на площі близько 1 422 га у кількості
731 490 м3. Природне відновлення лісу відбувається на площі 118 га (додаток А). Таким чином
підтримується баланс між вирубкою і відновленням лісу. Збільшення вирубки може призвести до
скорочення лісового фонду області.
Коефіцієнт технічної доступності для деревини на лісосіках прийнято 0,4…0,5 з огляду на
практичну можливість заготівлі деревини й наявну інфраструктуру лісового господарства.
Коефіцієнт енергетичного використання деревини – від 0,25 (для відходів деревообробної
промисловості) до 0,9 (для деревини на лісосіках) із урахуванням поточного рівня використання
деревини й палива з неї.
На деревообробних підприємствах Сумщини щорічно утворюється до 44,8 тис. м3 відходів деревини
з вологістю до 40…50%, які можуть бути використані для паливних потреб.
Додатково із лісосік вивозиться 244,8 тис. м3 деревини із вологістю 40…50%, яка також може бути
використана в якості дров.
Таким чином загальна кількість деревини, яка може бути використана для паливних потреб, згідно
із критеріями стабільності біомаси, становить 289,6 тис. м3 на рік (додаток А).
Енергетичні насадження в області відсутні.
Станом на 2014 рік у якості палива використано 107,9 тис. м3 деревини. Різниця між обсягами
отриманої та використаної деревини є потенціалом, яким сьогодні не послуговуються. Він
становить близько 181,7 тис. м3 деревини, що еквівалентно 48,2 тис. т у.п. або 33,7 тис. т н.е.
(181,7·0.58 = 105,4 тис. т; 105,4·3200/7000 = 48,2 тис. т у.п.; 48,2·7000/10000 = 33,7 тис. т н.е.).
Зазначимо, що теплота згорання деревини залежить від її вологості: при вологості у 40…50% та
зберігання без навісу теплота згорання деревини становить близько 3 200 ккал/кг. Середня
щільність деревини − близько 0,58 кг/м3.
Таким чином, станом на 2014 р. енергетичний потенціал деревини у Сумській області у разі
подальшої відсутності енергетичних насаджень дорівнює 33,7 тис. т н.е. Це близько 6% витрат
викопного палива в області для перетворення в теплову енергію.
У разі впровадження енергетичних насаджень, потенціал деревини на Сумщині може бути суттєво
збільшений. З одного гектару енергетичних насаджень можна отримати до 20 т сухої деревини для
паливних потреб. За умови виділення 1 000 га для таких насаджень можна отримати відновлюване
паливо, використання якого забезпечить 7,4 тис. т н.е. (теплота згорання сухої деревини − 3 700
ккал/кг). Ця величина становить близько 1% споживання палива в області на потреби опалення,
приготування гарячої води, технологічні і комунальні потреби.
Отже потенціал деревини та енергетичних насаджень Сумщини досягає 41,1 тис. т н.е.
ТОРФ
Оцінювання потенціалу торфу як частково відновлюваного енергетичного матеріалу виконувалося
згідно з даними Державної служби геології і надр України.
Використання торфу на Сумщині у вигляді біомаси чи брикетів на сьогодні не є суттєво важливим
для паливно-енергетичного балансу області. У 2014 р. спалювалась лише 1 000 т торфу і торфових
брикетів.

Але, згідно з даними Державної служби геології і надр України, запаси торфу, який можна
використати як паливо у Сумській області, становлять 62 841 тис. т. Кількість родовищ − 88, а їхня
площа у межах промислової глибини 1,5 м − близько 15 419 га.
Такі запаси торфу еквівалентні 18 900 тис. т н.е. Щорічний видобуток торфу в межах
відновлюваності цього природного ресурсу може становити 250…300 тис. т (0,4…0,5% запасів
торфу), що еквівалентно енергетичному потенціалу у 75…90 тис. т н.е. або 12...15% витрат палива
для потреб області (теплота згорання торфу становить 3 000 ккал/кг).
Але використання торфу в якості палива пов’язане з деякими труднощами.
Зокрема, відповідно до ст. 150 «Земельного кодексу України», торфовища глибиною залягання
понад один метр віднесені до особливо цінних земель, що ускладнює їхнє відведення для видобутку
торфу.
Необхідно також ураховувати, що для використання такого потенціалу потрібно збільшити
видобуток торфу на Сумщині у 250…300 разів порівняно з сьогоднішньою ситуацією.
Крім того, згідно з критеріями стабільності біомаси (відповідно до вимог Директиви Європейського
парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р.), існують суттєві обмеження щодо виробництва
біопалива на земельних ділянках торфовищ та заболочених територій.
Таким чином, торфовища заболочених та водних територій Сумської області не варто відносити до
відновлюваних джерел енергії зі значним потенціалом.
ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ
Кількість теплоти, що може бути акумульована сонячними колекторами для нагрівання води на
широті м. Суми визначалася згідно з даними ДСТУ Н.Б.В.1-27.2010 «Будівельна кліматологія». У
табл. 2 наведений розрахунок середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії, яка
надходить на похилу поверхню сонячного колектора.
Таблиця 2
Розрахунок середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії Е, яка
надходить на похилу поверхню сонячного колектора
Параметр
I

II

III

IV

V

Місяці року
VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

2

83
107
151
137
133
112
130
171
192
153
73
70
Епр, МДж/(м ∙міс.)
2
39
65
108
115
141
140
141
124
92
58
29
27
Едиф, МДж/(м ∙міс.)
2
122
172
259
252
274
252
271
295
284
211
102
97
Е, МДж/(м ∙міс.)
2
22
47
112
180
290
320
325
275
185
85
24
16
Егпр, МДж/(м ∙міс.)
2
55
93
162
215
279
276
274
230
162
102
52
38
Егдиф, МДж/(м ∙міс.)
77
140
274
395
569
596
599
505
347
187
76
54
Ег, МДж/(м2∙міс.)
3.65 2.52
1.7
1.2
0.95 0.87
0.9
1.08 1.46
2.2
3.29 4.12
Rп
1.75 1.52 1.27 1.03 0.92 0.88 0.90 1.00 1.20 1.48 1.69 1.92
R
0.7
0.7
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.7
P
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
50˚53'
F
135
212
348
406
524
525
538
503
415
277
128
104
Епох, МДж/(м2∙міс.)
2
91
142
233
272
351
352
360
337
278
186
86
70
Еспг, МДж/(м ∙міс.)

У табл. 2 застосовуються такі позначення:
Епр, Едиф. – середньомісячна кількість прямої і розсіяної сонячної радіації, що надходить на
вертикальну поверхню південної орієнтації за умов середньої хмарності, МДж/м2∙місяць;

Е – середньомісячна сумарна кількість сонячної енергії, яка надходить на вертикальну
поверхню південної орієнтації за умов середньої хмарності, МДж/м2∙місяць;
Егпр, Егдиф. – кількість прямої і розсіяної сонячної радіації, що надходить на горизонтальну
поверхню за умов середньої хмарності, МДж/м2∙місяць;
Ег − середньомісячна сумарна кількість сонячної енергії, яка надходить на горизонтальну
поверхню за умов середньої хмарності, МДж/м2∙місяць;
R – відношення середньомісячних добових надходжень сонячної радіації на похилу та
горизонтальну поверхні;
Rп – середньомісячна величина коефіцієнта R;
p − коефіцієнт віддзеркалення сонячного випромінювання для поверхні Землі;
Епох, Еспр. − середньомісячна сумарна кількість сонячної енергії, яка надходить і сприймається
похилою поверхнею сонячного колектора південної орієнтації за умов середньої хмарності,
МДж/м2∙місяць.
Ілюстрація виконаних розрахунків для 1 м2 сонячного колектора наведена на рис. 2

Рис. 2. Графік зміни середньомісячної кількості сумарної сонячної енергії, що надходить та
сприймається похилою поверхнею колектора для м. Суми протягом року
Відповідно до даних розрахунків, середня кількість теплоти, яка сприймається 1 м2 сонячного
колектора у квітні-травні на широті м. Суми, становить близько 200…210 МДж/м2 за місяць, що є у
1,5…2 рази меншим порівняно з таким південним містом України як Херсон й еквівалентним
спалюванню близько 6,9 м3 природного газу з ефективністю 85%.
Таким чином, якщо взяти загальну поверхню колекторів близько 110 м2 (50 колекторів), що є
практично оптимальною кількістю для забезпечення системи гарячого водопостачання
п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку на широті м. Суми, то протягом року можна
отримати близько 70 МВт·год теплоти (60 Гкал). Ця кількість енергії еквівалентна витратам
умовного палива в кількості 10 т у.п., або 7 т н.е. (8 500 м3 природного газу).
Для визначення енергетичного потенціалу використання такого виду чистої енергії у масштабах
Сумської області результати розрахунків апроксимовані для 50 умовних житлових
80-квартирних
будинків, де можуть бути впроваджені заходи з улаштування системи нагрівання води в сонячних
колекторах. Кількість отриманої теплоти, яку забезпечить використання сонячної енергії для
нагрівання гарячої води для санітарно-гігієнічних потреб, становить 3,5 тис. МВт∙год, або 3 тис.
Гкал. Це еквівалентно витратам 500 т у.п., або 350 т н.е. (425 тис. м3 природного газу).
За прийнятих припущень, річний енергетичний потенціал Сумської області з
використання сонячної енергії для нагрівання води становить близько 350 т н.е.

За умови використання фотоелектричних сонячних панелей, величина коефіцієнту корисної дії
(ККД) перетворення енергії сонця на електричну енергію є значно меншою порівняно з
акумулюванням теплоти і становить 7…8% протягом усього терміну роботи фотоелектричних
елементів. Відтак, упровадження фотоелектричної станції для генерування електричної енергії із
площею розміщення сонячних панелей у 3 га дасть можливість отримати потужність близько 1 МВт.
Подібна станція протягом року виробить близько 1 300 МВт∙год електричної енергії. Для отримання
такої кількості електроенергії на ТЕС (ККД =0,31) необхідно витратити майже 515 т у.п., що
еквівалентно близько 360 т н.е.
Річний очікуваний потенціал використання енергії сонця для отримання енергії на
сонячній електростанції площею 3 га становить близько 360 т н.е.
Таким чином, потенціал використання сонячної енергії на Сумщині може сягати 710 т н.е.
ЕНЕРГІЯ ВІТРУ
Для оцінювання енергетичного потенціалу вітрової енергії визначені величини середньої швидкості
вітру у Сумській області (м. Суми, м. Конотоп і м. Дружба), згідно з даними ДСТУ Н.Б.В.1-27.2010
«Будівельна кліматологія». Результати наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Середня швидкість вітру у населених пунктах Сумської області за місяцями року, м/c
Місяць року
Населений пункт
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Суми
4,4
4,6
4,4 4,1
3,6
3,4
3,1
3,1
3,3
3,9 4,3
4,4
Конотоп
2,7
2,8
2,7 2,5
2,1
2,0
1,7
1,7
1,9
2,2 2,6
2,6
Дружба
3,2
3,3
3,1 3,0
2,7
2,5
2,4
2,3
2,4
2,8 3,1
3,1
Переважні напрямки вітру – Східний та Південно-Східний, але вони є недостатньо сильними для
промислового отримання електричної енергії на вітрових електростанціях. Найбільш сильний вітер
– Південно-Східний – його швидкість досягає близько 4 м/c. За такої швидкості вітру вітроагрегат із
номінальною потужністю 2 МВт розвиває потужність не більшу за 0,3 МВт. Проектна потужність у 2
МВт матиме місце за швидкості вітру 10 м/с і більше.
Швидкість вітру, за якої використання гвинтових вітрогенераторів починає бути економічно
доцільним, – близько 5 м/с. У зв’язку з тим, що фактична швидкість вітру у Сумській області менша
за зазначену величину, потенціал вітроенергетики до розрахунку не брався.
ЗАХОДИ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Й ТЕПЛОТИ, А ТАКОЖ
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Згідно з класифікацією джерел чистої енергії, до її енергетичного потенціалу можна віднести також
заходи й проекти з підвищення енергоефективності у різних секторах економіки Сумської області.
Щорічне скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва
теплової енергії у Сумській області впродовж найближчих 3…4 років прогнозується на
рівні щонайменше 2…3% поточного енергоспоживання. Це близько 12…18 тис. т н.е. на
рік, що відповідає скороченню споживання у 15…23 млн м3 природного газу на рік.
Цьому сприятиме кілька чинників:
1) забезпечення виконання «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку» обласним центром
– м. Суми у рамках «Угоди мерів»;
2) необхідність диверсифікації викопних видів палива, і в першу чергу природного газу;
3) потреба в підвищенні енергетичної безпеки країни як основної складової національної
безпеки;

4) слідування сучасним загальносвітовим тенденціям сталого розвитку.
ЕНЕРГІЯ ВОДИ
Територією Сумської області протікають такі річки: Сейм, Клевень, Сула, Псел і Ворскла (належать
до категорії середніх), а також найбільша з малих річок – Івотка.
Повздовжній ухил русел річок незначний – від 0,0001 до 0,0005; береги їхні невисокі (в межень
близько 3 м), тому на річках можлива побудова енергетичних гідровузлів із напором не більше 3 м.
Виробництво електричної енергії сьогодні здійснюється на Низівській ГЕС (потужність 480 кВт),
Маловержбянській ГЕС (350 кВт), Михайлівській ГЕС (190 кВт) і Бобрівській ГЕС (190 кВт). Загальне
виробництво електроенергії на малих ГЕС становить 4 757 МВт∙год.
Згідно з даними Сумського управління водних ресурсів, потенційна потужність малих
гідроелектростанцій на річках області становить близько 2,7 МВт, а загальний енергетичний
економічно доцільний потенціал оцінюється у 12 тис. МВт∙год. При розрахунках гідроенергетичного
потенціалу і потужності враховувались середні багаторічні меженні витрати води літньо-осіннього
періоду.
Кількість міні-ГЕС, які при цьому потрібно спорудити або відновити на шлюзах-регуляторах річок
області, становить 25 одиниць. За умови наявності інвестицій для впровадження хоча б двох-трьох
міні-ГЕС середньою потужністю 100 кВт щорічний енергетичний потенціал гідроенергетики
становитиме близько 1 500 МВт∙год на рік.
Для вироблення такої річної кількості електричної енергії на конденсаційній тепловій електричній
станції (ККД = 0,31) необхідно витратити до 600 т у.п., або 420 т н.е.
Таким чином, прогнозований потенційний енергетичний резерв малих ГЕС на Сумщині становить
близько 420 т н.е. на рік. Оцінку виконано з урахуванням даних Державного агентства водних
ресурсів України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВТОРИННИХ ТЕПЛОВИХ І ГОРЮЧИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) є важливою складовою альтернативних джерел енергії.
Основним джерелом вторинних енергоресурсів є промислові технологічні пристрої з високою
температурою відхідних газів або технологічні процеси, які супроводжуються утворенням горючих
ВЕР. У деяких технологічних процесах за рахунок ВЕР може покриватись до 70…80% потреби у
тепловій енергії. До таких галузей відносяться й ті, що районовані у Сумській області, хоча обласна
статистика стверджує про стрімке (у 5 разів) зменшення промислового виробництва («Стратегія
регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року»9).
Понад 50% обсягу реалізованої промислової продукції належить декільком підприємствам області.
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» виробляє
устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості. ПАТ «Сумихімпром»
входить у першу п'ятірку найбільших експортерів хімічної продукції: фосфорні мінеральні добрива,
двоокис титану, сірчана кислота, залізоокисні пігменти, сульфат заліза (кормова добавка) тощо.
Нафтогазовидобувне управління «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» − це видобуток нафти, газу,
газового конденсату та реалізація нафтопродуктів. Тростянецька шоколадна фабрика «Україна»
ПАТ «Монделіс Україна» − єдине в Україні підприємство з повним циклом виробництва шоколаду –
від обробки какао-бобів до пакування готової продукції.
На всіх зазначених підприємствах є установки, що можуть бути джерелами теплових і горючих ВЕР.
Зокрема на підприємствах машинобудування − це нагрівальні і термічні печі, сушила та інші
паливовикористовуючі установки. Температура на виході з таких установок відпрацьованих димових
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газів, що видаляються в атмосферу, досягає 700…950 °С. Втрати теплоти з такими відхідними газами
становлять 50…65% енергетичного потенціалу палива. За умови, що втрати теплоти у довкілля від
нагрітих стінок печей можуть становити 20…25%, ККД таких паливоспалювальних установок на
природному газі в середньому ледве досягає 18…25%.
Для інших технологічних пристроїв (сушил і сушильних камер, печей обпалювання) можливе
збільшення величини ККД, але, як правило, до 29…37% (дані отримані спеціалістами ІМР у ході
режимно-налагоджувальних робіт на відповідному обладнанні).
Витрати газу для нагрівальної печі середньої продуктивності з технологічним навантаженням по металу
до 1 000 кг/год становлять 70…100 м3/год. Кількість теплоти відхідних газів, які можна використати в
якості вторинних теплових енергоресурсів, становить 160…200 Мкал на годину. Протягом року, за
умови однозмінної роботи установки, можна отримати до 300 Гкал теплової енергії. Вироблення такої
кількості теплоти на котельні для потреб опалення (ККД = 0,85) потребуватиме 43 тис. м3 витрат
природного газу (35,5 т н.е.). За умови використання теплових ВЕР на 10 нагрівальних печах середньої
продуктивності можна одержати понад 350 т н.е.
Використання теплових ВЕР здійснюється шляхом встановлення котлів-утилізаторів, різних за
конструкцією теплообмінних установок (рекуператорів або регенераторів), конденсаційних
теплообмінників, які здатні утилізувати низькопотенціальну теплоту вторинних енергоресурсів. При
цьому утилізовану теплоту відхідних газів можна використовувати для підігрівання дуттьового повітря
на самих паливовикористовуючих агрегатах, для попереднього нагрівання технологічних матеріалів,
нагрівання води в системах опалення, вентиляції або гарячого водопостачання промислових будівель.
Установка рекуператорів відхідних газів із температурою підігрівання дуттьового повітря 300…450 °C
збільшує ККД печі на 16…25% (підігрів повітря на кожні 100 °С забезпечує скорочення витрат
природного газу приблизно на 6%).
Використання ВЕР стає економічно доцільним, якщо температура продуктів згорання є більшою за
150…200 °С. Кількість отриманої теплоти при цьому становить понад 8…10% енергії палива,
використаного в основному паливовикористовуючому агрегаті (рис. 3).

Частка енергії, отриманої з теплоти
продуктів згорання використаного палива
(без конденсації водяної пари), %
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Рис. 3. Ефективність використання потенціалу вторинних теплових енергоресурсів
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Таким чином, використання теплоти високотемпературних продуктів згорання має суттєвий потенціал,
який на разі мало задіяний.
Значну кількість теплових ВЕР може забезпечити і хімічна промисловість. Наприклад, при виробництві
сірчаної кислоти можливе впровадження схеми нагрівання води за рахунок охолодження кислоти, яка
надходить із адсорбера. Теплова потужність утилізаційної установки, яка працює в технологічній схемі
сірчанокислотного виробництва продуктивністю 450 тис. т на рік, становить 51 МВт за температури
сірчаної кислоти на вході до 90 °С.
На особливу увагу заслуговує потенціал горючих
вторинних енергетичних ресурсів
нафтогазопереробної галузі. Насамперед це стосується використання енергії попутного газу нафтових
свердловин. Згідно з даними Державної служби статистики України10, у 2014 р. у Сумській області
видобуто 917 тис. т сирої нафти. За умови середнього газового фактору 11 для нафти близько
400…450 м3/т, такий видобуток нафти супроводжувався отриманням близько 400 млн м3 на рік
попутного нафтового газу, який і належить до горючих вторинних ВЕР. Якщо прийняти середню
теплоту згорання такого газу на рівні 11 500 ккал/м3 (теплота згорання нафтового газу часто більша
ніж природного, бо у ньому у великій кількості містяться пропан, бутан та інші важкі вуглеводні,
теплота згорання яких більша ніж у метану як основного компоненту природного газу), то енергія
цього попутного нафтового газу еквівалентна використанню близько 450 тис. т н.е. Зауважимо, що
загальні витрати енергетичних ресурсів, що використовуються як паливо на потреби опалення,
вентиляції, гарячого водопостачання і технологічні потреби у Сумській області у 2014 р. становили
602,4 тис. т н.е. (див. табл. 4).
Згідно зі статистичними даними, у 2014 р. у Сумській області використано близько 9,4 тис. т н.е.
горючих вторинних енергоресурсів. Навіть за умови, що в якості такого ресурсу приймався лише
попутний газ нафтових свердловин, частка його використання є недопустимо малою і становить
лише близько 2%.
Склад попутних газів залежить від природи нафти, у якій вони містяться, а також від прийнятої схеми
відділення газу від нафти при виході зі свердловини. Застосування чотириступеневої схеми
сепарації дозволяє значною мірою звільнитися від більш важких фракцій такого газу й одержати
попутний газ, близький за складом до природного. Такий газ після стиснення до необхідного тиску
можна подавати у магістральну систему газопостачання.
Незадовільний режим сепарації і невдалі технологічні схеми призводять до утворення попутних
газів із високим вмістом важких вуглеводневих фракцій − пропану, бутану та інших.
За відсутності технологічних процесів і установок для сепарації газу, а також інфраструктури для
його збору, транспортування, переробки і підготовки до використання значна кількість попутних
нафтових газів втрачається − їх спалюють у факелах. Часто це пояснюється відсутністю споживачів
теплоти в місцях розташування установок із видобування та переробки нафти
або віддаленістю установок із переробки нафти від магістральних
газопроводів, газобензинових заводів і споживачів. Але насправді енергію
спалювання попутного газу можна використовувати для нагрівання пластової
води, вироблення електричної енергії для місцевих споживачів у
когенераційних установках на базі поршневих теплових двигунів, для потреб
опалення і гарячого водопостачання будівель, де розташовані установки
комплексного перероблення вуглеводнів.
За умови обладнання утилізаційними теплообмінниками однієї установки зі
спалювання попутного газу для п’яти нафтових свердловин із загальним
дебітом близько 20 т за добу, можна отримати річну кількість теплоти близько
28,7 тис. Гкал, що еквівалентно використанню палива у кількості 3 400 т н.е. Цю величину і можна
вважати інвестиційно прийнятним енергетичним потенціалом горючих вторинних ресурсів. для
підприємств нафтогазового комплексу.
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Додатковий енергетичний ресурс на рівні 5 000 т н.е. можна отримати також при відновленні роботи
вичерпаних газоконденсатних і газових свердловин і родовищ за рахунок використання новітніх
нетрадиційних способів видобування нафти, газу та конденсату.
Сумарний потенціал вторинних енергетичних ресурсів Сумщини становить понад 8 750 т н.е.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Для порівняння прогнозованого рівня використання джерел чистої енергії з фактичним рівнем
споживання палива для отримання теплоти і перетворення в інші види енергії здійснено оцінювання
поточного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) Сумської області
Споживання ПЕР у Сумській області оцінювалося згідно зі статистичними даними, оприлюдненими
Державною службою статистики України 12 , а також наведеними у Статистичному збірнику
Державної служби статистики України у Сумській області 13 . Аналіз інформації з цих джерел
уможливив визначитися з динамікою споживання ПЕР у Сумській області, а також отримати дані
щодо видів і кількості ПЕР, що використовуються в регіоні.
При цьому враховані такі види відновлюваних видів палива: деревина та біопаливо з неї (брикети й
котуни), торф та вторинні енергоресурси. Статистичні бюлетені не містили інформації щодо
використання електричної енергії на локальних гідроелектростанціях, а також використання
сонячної та вітрової енергії, сільськогосподарських та інших відходів, тому в балансі області вони
не враховувалися.
Із невідновлюваних видів палива до балансу внесені природний газ, кам’яне вугілля, мазут. Решта
– гас, бензин, скраплений пропан – для отримання теплоти або електричної енергії у промисловості
та комунально-побутовому господарстві практично не використовуються та не були розглянуті при
проведенні розрахунків.
Результати аналізу кількості й видів палива, які використовувалися у Сумській області для
отримання теплоти та електричної енергії, наведені в табл. 4 (2013 р.), табл. 5 (2014 р.) та
на рис. 4 (2013 р.), рис. 5 (2014 р.).
Таблиця 4.
Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Сумської області у 2013 р.
Одиниця
Вид палива
Значення
т у.п.
т н.е.
виміру
Газ природний
тис.м3
723 800
853 050
597 135
Кам’яне вугілля та вугільні брикети
т
94 300
70 447
49 313
Мазут паливний
т
100
137
96
Усього невідновлювані види
923 634
646 544
палива
Деревина
м3
97 000
25 998
18 199
14
Торф
т
700
500
350
Вторинні теплові енергоресурси
тис. Гкал
130,2
20 667
14 467
Вторинні горючі енергоресурси
т у.п.
13 400
13 400
9 389
Усього відновлювані види палива
60 565
42 405
Усього
984 199
688 949
-
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Рис. 4. Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Сумської області у 2013 р., %
Таблиця 5
Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Сумської області у 2014 р.
Одиниця
Вид палива
Значення
т у.п.
т н.е.
виміру
Газ природний
тис.м3
626 700
726 356
508 449
Кам’яне вугілля та вугільні брикети
т
94 700
70 745
49 522
Мазут паливний
т
100
137
96
Усього невідновлювані види палива
797 238
558 067
Деревина
м3
107 900
28 919
20 244
Торф
т
1 000
714
500
Вторинні теплові енергоресурси
тис. Гкал
129
20 476
14 333
Вторинні горючі енергоресурси
т у.п.
12 100
12 100
9 389
Усього відновлювані види палива
62 209
44 466
Усього
859 447
602 533
-

Рис. 5. Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Сумської області у 2014 році, %

Як видно з наведених даних, енергетичний баланс Сумщини характеризується досить високою
часткою використання природного газу (84…87%). Частка відновлюваних видів палива сягає
близько 6…7%, що дещо більше за відповідне значення в паливно-енергетичному балансі України
4%)15.
У структурі відновлюваних джерел енергії основне місце посідає деревина і вторинні енергетичні
теплові ресурси (теплота водяної пари і гарячої води, яку отримують від утилізаційних установок, а
також безпосередньо від технологічних агрегатів).
Окремо подана теплота, одержана від утилізаційних установок, що працюють на горючих вторинних
енергоресурсах у вигляді газоподібного, рідкого і твердого палива. Частка таких горючих вторинних
енергетичних відходів у загальному паливно-енергетичному балансі Сумщини становить до 1,6%.
Наявність вторинних енергетичних теплових і горючих відходів у структурі відновлюваних джерел
енергії є відмінністю паливно-енергетичного балансу Сумщини порівняно з такими регіонами як
Волинь та Херсонщина. Цей вид відновлюваних джерел енергії має місце завдяки промисловому
спрямуванню економіки Сумської області, наявності машинобудівних заводів і підприємств
нафтогазового комплексу.
Обсяг і частка відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі Сумської області у
2014 році наведені в табл. 6 та на рис. 6.
Таблиця 6
Обсяг відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі Сумщини у 2014 р.
Вид палива
тис. т н.е.
Усього відновлювані види палива
44,466
Усього невідновлювані види палива
558,067
Усього
602 533

Рис. 6. Частка відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі Сумщини у 2014
році
Обсяг споживання відновлюваних джерел енергії у паливно-енергетичному балансі Сумської
області в 2010-2014 рр. представлений у табл. 7 та на рис. 7.
Таблиця 7
Динаміка обсягів споживання палива у паливно-енергетичному балансі Сумської обл., т н.е.
Вид ПЕР
2010
2011
2012
2013
2014
Усього відновлювані
31 597
29 870
36 337
42 405
44 466
Невідновлювані
649 970 598 400
647 667
646 544
558 067
Разом
681 567 628 270
684 004
688 949
602 533
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Нова Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція (джерело: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245032412).

Рис. 7. Динаміка обсягів споживання відновлюваних і невідновлюваних видів палива у паливноенергетичному балансі Сумської області, т н.е.
Із рис. 7 видно, що обсяг споживання відновлюваних видів енергії у паливно-енергетичному балансі
Сумщини зростає протягом останніх 5 років. При цьому відмічається скорочення загальних витрат
палива для трансформації його у теплову енергію і на технологічні потреби. Це пояснюється
позитивними результатами реалізації політики енергоефективності й енергозбереження у Сумській
області, а також змінами метеорологічних параметрів зовнішнього повітря. Останній факт часто не
враховується під час аналізу енергетичних витрат на потреби опалення. Тобто ефект потепління,
який спостерігається останніми роками й супроводжується неминучим зменшенням витрат палива
на потреби опалення, ототожнюється з ефектом енергоощадності або енергоефективності.
Розділяти дійсне заощадження енергії і вплив кліматичного фактору на витрати ПЕР дуже важливо.
Тож при оцінюванні енергоспоживання проведений аналіз змін тривалості опалювального періоду
й середньої температури зовнішнього повітря за роками, а також витрат палива для отримання
теплоти. Результати аналізу подані у табл. 8 та на рис. 8.
Параметри зовнішнього повітря представлені у вигляді добутку тривалості опалювального періоду
та різниці температур між внутрішнім повітрям у приміщеннях і середньою температурою
зовнішнього повітря під час опалювального періоду (показник «градусо-доба»).
Таблиця 8
Динаміка витрат палива і параметрів зовнішнього повітря за роками
Одиниця
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
виміру
Кількість градусо-діб
гр∙діб 102 361 500 355 500 361 500
337 800
312 400
Витрати ПЕР
т н.е.
681 567 628 270 684 004
688 949
602 533

Рис. 8. Порівняння змін параметрів опалювального періоду (кількості градусо-діб) і
витрат ПЕР у т н.е.
Із наведених даних видно, що між характеристикою змін кліматичних параметрів (зміною градусодіб) і витратами палива для отримання теплоти існує суттєва кореляція. Потепління
супроводжується підвищенням середньої температури зовнішнього повітря і скороченням
тривалості опалювального періоду. Це неминуче призводить до зниження витрат палива. У 2014 р.
відбулося найбільше зменшення показника градусо-діб, що спричинило різке скорочення витрат
палива.
Для того, щоб унеможливити вплив кліматичних факторів на динаміку витрат палива, необхідно
нормалізувати показники паливно-енергетичного балансу і приводити їх до однієї (базової)
температури зовнішнього повітря. Нормалізовані показники дають більш об’єктивну інформацію
щодо ефективності енергоощадних заходів.
Аналіз паливно-енергетичного балансу Сумської області і потенціалу джерел чистої енергії
дає змогу сформувати основні положення щодо заміни традиційних невідновлюваних викопних
видів палива та енергії і визначення потенціалу джерел чистої енергії.
Енергетичний потенціал різних джерел чистої енергії регіону наведено у табл. 9 та на рис. 9.
Таблиця 9
Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Сумській області
Основні складові енергетичного потенціалу
Величина потенціалу,
тис. т н.е.
Деревина і енергетичні насадження
41,1
Первинні сільськогосподарські відходи
26,4
Торф
83,0
Сонце
0,71
Вітер
Скорочення витрат енергії і енергоефективність
15,0
Гідроенергетика малих річок
0,42
Теплові вторинні енергоресурси
0,35
Горючі вторинні енергоресурси
8,4
Разом
175,38

0.24%
0.40%

0.20%
4.79%
Деревина і енергетичні насадження

8.55%
23.43%

Первинні сільськогосподарські відходи
Торф
Сонце

15.05%
47.33%

Скорочення витрат енергії і енергоефективність
Гідроенергетика малих річок
Теплові вторинні енергоресурси
Горючі вторинні енергоресурси

Рис. 9 Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Сумській області
Оціненої величини енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Сумщини можна досягти за
ідеальних умов їхнього впровадження і залучення інвестицій у цю важливу галузь економіки.
Реальний потенціал джерел чистої енергії може бути меншим і залежить від багатьох чинників.
Оцінку річного потенціалу джерел чистої енергії у цьому аналітичному огляді здійснено виходячи із
наступних умов:
- сучасного стану лісового господарства і наявного обсягу заготівлі деревини на паливні
потреби ліспромгоспами Сумської області;
- поточної (станом на 2014 рік) урожайності зернових культур на полях Сумської області;
- впровадження систем приготування гарячої води з використанням сонячних колекторів не
менше ніж на п’ятдесяти 80-квартирних житлових будинках, або щорічного введення в експлуатацію
сонячних електричних станцій потужністю близько 1 МВт;
- щорічного скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва
теплової енергії у Сумській області впродовж найближчих 3…4 років на рівні щонайменше 2…3%
поточного енергоспоживання;
- використання потенціалу малих річок у межах щорічного впровадження 2-3 мінігідроелектростанцій;
- використання потенціалу теплових вторинних енергоресурсів за умови щорічного
впровадження установок утилізації теплоти відхідних газів на не менше як 10 нагрівальних печах
продуктивністю до 1 т металу за годину;
- використання горючих вторинних енергоресурсів із розрахунку щорічного впровадження
утилізаційних установок з використання теплоти попутного нафтового газу від п’яти нафтових
свердловин і відновлення роботи однієї газоконденсатної свердловини за допомогою новітніх
технологій.
Значне місце в енергетичному потенціалі джерел чистої енергії Сумської області посідає торф. Це
паливо має більший період відновлення порівняно з рослинною та деревною масою. Але, згідно з
дослідженнями Інституту теплофізики НАНУ, торф також із високою вірогідністю можна віднести до
відновлюваних видів палива16. При цьому необхідно брати до уваги не весь геологічний запас торфу
в регіоні, а лише ту частку, яка щорічно відновлюється. Тому торф, а також біопаливо з нього при
розрахунках були віднесені до відновлюваних джерел енергії.
У ході оцінювання енергетичного потенціалу торфу до уваги взято величину щорічного отримання
близько 250…300 тис. т торфу, що становить, згідно з даними Державної служби геології і надр
України, 0,3…0,5% його запасів у Сумській області.

16

Снєжкін Ю.Ф., Корінчук Д.М. Заходи щодо заміщення природного газу торфом. Комунальна теплоенергетика України:
стан, проблеми, шляхи модернізації. Том 2. – К.: Поліграф-Сервіс, 2007. – С. 441-457.

Як видно з розрахунків, найбільший потенціал для Сумської області полягає у використанні торфу,
деревини і відходів сільськогосподарського призначення. Графічна інтерпретація енергетичного
потенціалу джерел чистої енергії у частині використання деревини у Сумській області представлена
на рис. 10.

Рис. 10. Енергетичний потенціал деревини та енергетичних насаджень у Сумській області
Використання деревини, як було показано, має досить великий енергетичний потенціал.
Можливості використання торфу є на сьогодні практично нереалізованими. Графічне відображення
енергетичного потенціалу джерел чистої енергії в частині використання торфу у Сумській області
наведене на рис. 11.
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Рис. 11. Енергетичний потенціал використання торфу у Сумській області

ВИСНОВКИ
Отже, для загального щорічного енергетичного потенціалу джерел 17 чистої енергії у Сумській
області характерним є таке:
1)
використання сільськогосподарських відходів у вигляді соломи, стебел, лушпиння, зернових
сільськогосподарських культур за рахунок збільшення первинних відходів майже до 26,4 тис. т н.е.;
2)
використання деревини та енергетичних насаджень Сумщини може бути досить суттєвим −
понад 41,1 тис. т н.е.;
3)
використання торфу у вигляді біомаси, гранул, або брикетів за рахунок розроблення
торфових родовищ в середньому близько 83,0 тис. т н.е. Сьогодні використання торфу, як і відходів
сільського господарства не є значним, що видно зі статистичних бюлетенів про паливноенергетичний баланс джерел чистої енергії у регіоні. Водночас це не виключає наявності та
впровадження у Сумській області невеликих пілотних проектів із використання цих АДЕ, що не
відображено у статистичній звітності;
4)
скорочення витрат палива, теплоти й електричної енергії, а також впровадження заходів із
енергоефективності в рамках виконання внутрішніх та міжнародних державних зобов’язань на
величину близько 15,0 тис. т н.е.;
5)
зростання обсягів використання сонячної енергії для нагрівання води або генерування
електричної енергії. Потенціал такого джерела чистої енергії, з огляду на інтенсивність сонячного
випромінювання, вартість установок та реальну можливість їхнього впровадження є досить
реальним. Він становить близько 0,71 тис. т н.е. у разі використання енергії Сонця для нагрівання
води для санітарно-гігієнічних потреб та у випадку впровадження сонячних фотоелектричних
станцій;
6)
використання гідроенергетики малих річок – загальний потенціал становить близько 0,42
тис. т н.е.;
7)
зростання використання енергії теплових і горючих вторинних ресурсів у промисловому
секторі економіки із загальним потенціалом близько 8,75 тис. т н.е.
Отже, згідно з результатами виконаного дослідження, загальний потенціал джерел чистої
енергії Сумщини становить майже 175,4 тис. т н.е.
Можливий розподіл між паливним потенціалом відновлюваної і невідновлюваної енергетики у разі
повної реалізації потенціалу джерел чистої енергії у Сумській області представлено на
рис. 12.

Рис. 12. Можливий розподіл обсягів використання відновлюваної і невідновлюваної енергії
Сумщини у разі повної реалізації потенціалу джерел чистої енергії, тис. т н.е. та %
17

Потенціал інших джерел чистої енергії в аналітичному огляді не розглядався або вважався незначним і непомітним у
паливно-енергетичному балансі області (наприклад, потенціал вітрової енергії). Використання потенціалу інших джерел
енергії не виключається. Цей аналітичний огляд не є остаточним і передбачає доповнення й розширення.

Рівень споживання енергетичних ресурсів на потреби опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання, а також перетворення в інші види енергії у 2014 році у Сумській області становив
близько 602,5 тис. т н.е. Таким чином, загальний максимальний потенціал джерел чистої
енергії у Сумській області можна оцінити у понад 29% поточного рівня споживання.
Цей показник є досить високим. Реалізація енергетичного потенціалу джерел чистої енергії буде
сприяти вирішенню основної задачі розвитку, яка поставлена в «Стратегії регіонального розвитку
Сумської області на період до 2020 року» – формування регіону сталого економічного зростання на
основі інноваційної промисловості з європейським рівнем життя і безпечним довкіллям.

Додаток А

Виконавчому директору
ВБО «Інститут місцевого
розвитку»
Тормосову Р.Ю.
Відповідь на запит
На Ваш запит надаємо наявну статистичну інформацію.
Валовий збір окремих сільськогосподарських культур
у Сумській області у 2015 р.
(тис. ц)

У тому числі
Усі категорії
сільськогосподарські
господарства
господарств
підприємства
населення
Зернові та зернобобові
культури1 – всього
у тому числі:
пшениця1
ячмінь1
кукурудза на зерно1
Цукровий буряк
Соняшник1
Ріпак

37345,0

35001,9

2343,1

10999,1
1800,7
23366,9
746,3
4712,2
237,2

10277,6
1292,3
22416,2
615,4
4543,4
236,9

721,5
508,4
950,7
130,9
168,8
0,3

1

Вага після доробки.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження за формою
№29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду».

Продовження додатку А

Поголів’я великої рогатої худоби та свиней
у Сумській області на 1 січня 2016 р.
(тис. голів)

Усі категорії
господарств
Велика рогата худоба
Свині

146,9
139,5

У тому числі
сільськогосподарські
господарства
підприємства
населення
84,3
62,6
59,3
80,2

Інформація підготовлена на підставі річних розрахунків щодо кількості
сільськогосподарських тварин у Сумській області.
Окремі показники лісогосподарської діяльності
лісогосподарських підприємств Сумської області у 2012–2015 рр.
(тис. м3)

2012 р.
Заготовлено дров для
опалення
Залишки деревини на
лісосіках

2013 р.

2014 р.

2015 р.

281,5

342,0

379,4

385,4

87,3

66,6

51,7

53,0

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного
спостереження за формою №3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність».
Також повідомляємо Вам, що інформація щодо коефіцієнту відходів,
коефіцієнту технічної доступності, потреби у соломі та відходах для
сільськогосподарських тварин, вологості деревини та відходів деревообробки
органами державної статистики не розробляється.

Начальник

Л. І. Олехнович

Зубко Л. Г.
25 20 54
Надсилається електронною поштою
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Додаток Б

Джерело http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html
Рис. Б.1. Якість газу (квітень 2016 р.)

