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У Миргороді почнуть топити соломою, щоб заощадити газ 
 

1 жовтня 2013 15:26 

 

Відсьогодні у Миргороді стартував пілотний Проект USAID «Місцеві альтернативні 

джерела енергії: м. Миргород». Проект сприятиме використанню технологій відновлюваної 

енергетики у поєднанні з енергоефективними експлуатаційними технологіями. Це 

допомагатиме розвитку спроможності місцевих громад та комерційних структур створювати 

публічно-приватні партнерства для використання місцевих відновлюваних і альтернативних 

джерел енергії, щоб замістити викопні види палива для теплопостачання та гарячого 

водопостачання, а також інших потреб, пов’язаних з енергетикою. Про це говорили сьогодні 

на засіданні обласної Координаційної ради з моніторингу реалізації в Полтавській області 

Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» у Полтавській ОДА. 

 Директор Департаменту економічного розвитку Олена Адамович зазначила, що у 

Миргороді створять осередок застосування альтернативних джерел енергії. Після його 

впровадження, такі пілотні Проекти стартуватимуть по всій області. Для опалення 

використовуватимуть біомасу, а саме солому. 

«На виконання соціальних ініціатив Президента 

України Віктора Януковича ми заклали у Програму 

економічних реформ створення альтернативних 

джерел палива в області, і за недовгий час ця система 

почала працювати. Звичними стали приклади 

використання біомаси, пелетів, електричної енергії 

та торфу. Зараз впроваджуються проекти на 

використання очерету. В цілому, за 2010-2012 завдяки 

альтернативним джерелам палива в області 

зекономили приблизно 15 млн кубометрів газу, це 

хороший показник. Поки зарано говорити у які цифри нам обійдеться впровадження цього 

Проекту, уся його вартість 2 млн USD, частину коштів – 50-60% витратять на 

дослідження, на розробку техніко-економічних показників, на енергоплани та енергоаудити, 

частину – на закупівлю сільгосптехніки, яка збиратиме, підготовлятиме біомасу, і частину 

на будівництво котельні», – розповіла Адамович. 

 За словами керівника Проекту агентства США з міжнародного розвитку, виконавчого 

директора інституту місцевого розвитку Руслана Тормосова, цілі та практичні кроки Проекту 

це підготовка нормативно-правої бази для впровадження проектів відновлюваної 

біоенергетики у Миргородському районі, розвиток інфраструктури для збору, обробки та 

зберігання біомаси в регіоні, підготовка інженерних рішень та виконання пілотного проект з 

виробництва енергії на основі біопалива, створення ринкових умов для виробництва 

біопалива приватним сектором за допомогою механізмів ППП у регіоні. 

  «Зараз ми вводимо новітні технології, так як 

Україна – це енергозалежна країна, тому на виконання 

соціальних ініціатив Президента України Віктора 

Януковича, завдяки таким Проектам ми зменшимо 

використання природного газу, та заощадимо 

бюджетні кошти. Ми використовуватимемо солому, 

яка щорічно тоннами спалюються на полях, це 

дозволятиме запобігати підвищенню цін, бо солома – це 

відновлюване джерело», – повідомив Тормосов. 
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Керівництво ж Миргорода задоволене 

такими перспективами розвитку. 

«Ми показуватимемо приклад іншим містам 

області. Даний Проект передбачає будівництво 

котельні, що працюватиме на соломі та 

отоплюватиме 10 частину міста,а це і житлові 

будинки, і об’єкти соціальної сфери. Загалом на 

Проект планують витратити 2 млн USD, з них – 2 

млн грн з обласного бюджету, 200 тис. грн – з 

міського, решта коштів – закордонні. 

Впровадження Проекту розраховано на 2-3 роки», 

– сказав Миргородський міський голова Сергій Соломаха. 

  

  

  

 



   

 

 

 


