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З червня 2013 р. на Полтавщині впроваджується проект Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. 

Миргород» за підтримки Полтавської ОДА. Проект, який триватиме 2 роки, 

започаткований за ініціативою місцевої влади та підприємства 

«Миргородтеплоенерго» з метою розробки сталих рішень для підвищення рівня 

використання місцевих альтернативних джерел енергії (біомаси) відповідно до вимог 

ринку та потреб охорони довкілля. 

 

Уже майже рік у м. Миргороді Полтавської області впроваджується 

міжнародний проект, спрямований на розвиток місцевого потенціалу у сфері 

використання альтернативних джерел енергії для потреб комунального 

теплопостачання. За цей час проведено низку ґрунтовних досліджень з технічних, 

економічних, екологічних та інших аспектів застосування твердого біопалива і 

запропоновано використати солому зернових культур в якості ефективного та 

екологічно безпечного місцевого джерела теплової енергії. 

В Україні впровадження альтернативних джерел енергії, зокрема біомаси, 

розвивається не дуже активно порівняно з європейськими країнами, що обумовлено 

багатьма чинниками, зокрема: відсутністю діючої державної програми з розвитку 

біоенергетики, недостатньою розвиненістю ринку біомаси як палива, завищеними 

екологічними вимогами до котлів, що працюють на біомасі
1
, необхідністю проведення 

досліджень щодо оцінки екологічних та соціально-економічних умов, відсутністю 

достатнього фінансування на проведення таких досліджень тощо 

З іншого боку, у світі біомаса як паливо впевнено посідає четверте місце за 

обсягами виробництва та споживання енергії. Її частка у загальному постачанні 

первинної енергії сягає 10%.
1
 Найбільш важливу роль біомаса відіграє у секторі 

виробництва теплової енергії. Сьогодні з неї виробляється близько 15% загального 

обсягу теплової енергії у ЄС. Майже вся теплова енергія із відновлюваних джерел 

енергії – ВДЕ – отримується за рахунок біомаси та органічних відходів. 

Які ж екологічні проблеми виникають під час реалізації проектів із 

упровадження альтернативних джерел енергії та потребують першочергового розгляду 

та вирішення? 

Найбільш вагомою проблемою вважається утворення в результаті згоряння соломи 

досить великої кількості речовин, що потенційно можуть потрапити до атмосферного 

повітря. Дійсно так, при спалюванні соломи разом зі сполуками вуглецю, азоту та ін. 

(що характерно для будь-якого виду палива), утворюється сажа та зола. При 

спалюванні  природного газу зола та сажа не утворюється, але якщо ми розглянемо, 
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скільки ж цих речовин утворюють інші види палива (рис.) – традиційного та 

альтернативного, стає зрозумілим, що солома як тюкована, так і у вигляді гранул є 

одним із найкращих рішень
2
. 

 
Рис. − Вміст золи у викидах при спалюванні різних видів палива
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Важливо також зазначити, що в країнах ЄС та Росії тверде біопаливо 

використовують навіть на теплових електростанціях, що працюють на вугіллі. Це одна 

із сучасних технологій зниження шкідливих викидів
3
 в атмосферу, що забезпечується в 

результаті сумісного спалювання вугілля та рослинної біомаси
4
. 

Сучасні технології передбачають високий ступінь очищення промислових 

викидів в атмосферу – до 90…95%. Наприклад, процес очищення газових викидів може 

бути заснований на адсорбційному, абсорбційному та каталітичному методах. 

Найбільш ефективним інструментом знешкодження забруднюючих речовин до рівня 

гранично допустимих концентрацій, за думкою науковців та інженерів, є каталітичні 

реакції
5
. Каталітичний метод є досить розвиненим та привабливим з економічної точки 

зору
6
. 

Тож, потенційне збільшення обсягу викидів від спалення соломи порівняно з 

природним газом є вже не стільки екологічним, скільки технічним питанням, що може 

вирішуватися за допомогою впровадження сучасних та ефективних технологій 

очищення та встановлення ефективного газоочисного обладнання
7
.  

Проект реконструкції котельні, який впроваджується у м. Миргороді, крім 

заміни старих газових котлів на нові більш ефективні та встановлення котла, що 

працюватиме на соломі, також має передбачати оснащення котельні сучасним 
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газоочисним обладнанням. Воно забезпечуватиме очищення викидів до чинних 

нормативних вимог. Отже, робота біокотла буде безпечною для довкілля навіть у 

курортному місті. 

Зола, що утворюється після згоряння соломи, в усьому світі використовується як 

добавка до неорганічних добрив. В Україні перед використанням золи в сільському 

господарстві обов’язково проводиться аналіз на наявність в ній шкідливих домішок, 

радіоактивності тощо. Якщо ж в екологів виникнуть сумніви щодо доцільності 

подальшого використання золи, її буде вивезено до сміттєзвалища без додаткової 

обробки, оскільки вона не є токсичною та відноситься до 4-го (найменш небезпечного 

класу відходів)
8
.  

Слід підкреслити, що при згорянні соломи, на відміну, наприклад, від кам’яного 

вугілля, мазуту  тощо, не утворюються канцерогенні сполуки, тож солома є значно 

більш безпечною за цими показниками потенційного впливу на організм людини.  

Європейські вчені вважають дуже вагомим такий екологічний аспект – 

залучення додаткових земельних ділянок для вирощування енергетичних рослин та 

потенційне виснаження сільськогосподарських угідь. В нашому випадку не потрібні 

додаткові земельні ділянки, не йдеться і про їх виснаження, оскільки  за проектом  

пропонується використання в якості біопалива соломи зернових культур, що 

вирощуються для продовольчих потреб жителів м. Миргорода  та інших районів 

Полтавської області, а солома є побічним продуктом основного виробництва.  

Розглянемо також основні переваги використання твердого біопалива як 

джерела теплової енергії. 

По-перше, тверде біопаливо – в нашому випадку солома зернових культур – це 

періодично поновлюване джерело енергії, що певним чином гарантує безпеку та 

незалежність вироблення теплової енергії в регіоні від політики світових 

постачальників традиційного палива, коливань цін на нафту та газ, політичних та 

економічних криз тощо.  

По-друге, це джерело енергії утворюється з відходів сільськогосподарського 

виробництва, тож екологічність його застосування зумовлює також активне та суттєве 

зменшення кількості сільськогосподарських відходів. З одного боку, солома сама по 

собі використовується як добриво, але обсяги такого використання не охоплюють всієї 

біомаси. З іншого боку, в багатьох випадках солому спалюють на полях, що спричиняє 

шкоду довкіллю. Тож вилучення соломи та використання її в якості палива цілком 

виправдано. Як було зазначено вище, необхідним є ретельне вивчення потреб та 

можливостей виробництва біомаси кожного окремого регіону з метою визначення 

обсягів вилучення біомаси без шкоди для сільськогосподарського виробництва.  

На відміну від спалювання традиційних енергоносіїв, спалювання соломи не 

викликає збільшення загальної кількості СО2 в атмосфері планети та не сприяє 

процесам глобальної зміни клімату, бо в цьому випадку вивільняється кількість 

шкідливого газу не більша за ту, що була отримана рослиною з атмосфери та 

акумульована протягом вегетаційного циклу
9
.  

Можна впевнено стверджувати, що солома зернових культур є екологічним видом 

палива ще й тому, що завдяки застосуванню санітарно-гігієнічних нормативних вимог 

до вирощування харчової продукції в Україні, солома зернових не містить значної 

кількості шкідливих речовин, що можуть негативно впливати на довкілля та організм 

людини, особливо порівняно з такими традиційними видами палива як вугілля, мазут та 
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ін., з яких у процесі згоряння виділяються канцерогенні та радіоактивні речовини, 

велика кількість важких металів тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що використання соломи зернових 

культур в якості альтернативного джерела теплопостачання в м. Миргороді за умов 

очищення викидів є безпечним, доцільним та перспективним, а успішне впровадження 

проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» стане одним із 

найкращих прикладів для розвитку альтернативної енергетики в Україні.  
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