
 
 

Оцінка сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої 

енергії Херсонської  області 

 

Ця стаття, що підготовлена експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID), продовжує серію аналітичних матеріалів про потенціал 
альтернативних джерел енергії у різних 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 щодо джерел 
чистої енергії. А запитання «Чи знаєте ви, чим можна замістити природний газ у вашому 
регіоні?» викликало труднощі навіть у обізнаних учасників.  

Національний план дій із відновлюваної енергетики1 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 в 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 

Херсонської  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 з імплементації Директиви Європейського Парламенту та 
Ради 2009/28/ЄС»). 

                                                             
1
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, – затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 902-р від 1 жовтня 2014 р. – 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 в атмосфері спричиняє парниковий ефект. СО2 утворюється при спалюванні будь-
якого органічного палива. 
3 Закон України «Про альтернативні джерела енергії», – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15. 



 
Рис. 1. Класифікація джерел енергії 

 
Оцінювання енергетичного потенціалу регіону здійснювалося на основі актуальних 

даних щодо виробництва окремих сільськогосподарських культур, обсягів залишків деревини на 
лісосіках та поновлення лісових насаджень, обсягів запасу торфу, потенціалу вітрової, сонячної 
і гідроенергії. Інформація надана Головним управлінням статистики в Херсонській області, 
Державною службою геології та надр України, Херсонським обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства, Державним агентством водних ресурсів України. Вказані матеріали 
представлені в додатку А. 

Визначення потенціалу здійснювалося відповідно до чинної «Методики узагальненої 
оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси»4, узгодженої Державним 
агентством з енергоефективності і енергозбереження України, та рекомендацій Угоди мерів 
щодо підготовки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку5. 

 

ДЕРЕВИНА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВІДХОДИ 
 Херсонська область є всеукраїнською житницею. Її називають областю чотирьох морів. 

Три моря легко знайти на географічній карті – йдеться про Чорне та Азовське моря, а також 
Каховське водосховище. А ще на цій землі розлилось море пшениці – її валовий збір у 2015 
році сягнув 1 800 тис. т. Разом із ячменем і кукурудзою на зерно обсяг збору зернових культур 
становив  2 600 тис. т.  

                                                             
4
  Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси, – К. 2013.  

5
  Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в городах Восточного 
Партнерства и Центральной Азии. – Руководство, Соглашение мэров. 2014, ч.2. 



Річний вихід соломи лише при збиранні пшениці становить до 1 500 тис. т, що у 
перерахунку на нафтовий еквівалент близько 430 тис. т н.е.6 (теплоту згорання соломи 
приймаємо 2 900 ккал/кг) або 521 млн м3 природного газу з теплотою згорання 8 250 ккал/м3 
(див. рис. Б.1 додатку Б).   

Тому паливний потенціал сільськогосподарського виробництва для Херсонщини 
особливо важливий. 

При проведенні оцінювання враховані поточні запаси сільськогосподарських відходів у 
регіоні, а також їхня доступність, економічна доцільність використання, власні потреби у 
відходах у тваринництві і агровиробництві, 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 із розрахунку використання у 
вигляді палива лише 5,8% загальної кількості соломи, що утворюється при збиранні урожаю 
пшениці. 

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. 

Розрахунки, виконані за наведеними методиками, дали можливість 
оцінити річний потенціал первинних відходів сільського господарства у  
60,5 тис. т нафтового еквіваленту, із них потенціал відходів при вирощуванні  
пшениці й соняшника є найвищим – відповідно 25 і 11 тис. т н.е. на рік. 

 
 

ДЕРЕВИНА 

Сучасне землекористування на Херсонщині характеризується великою часткою ріллі у 
загальній площі. На один гектар лісу в області припадає 11,6 га ріллі (загалом по Україні – 
3,2 га), на один гектар пасовищ і сіножатей – 10,7 га ріллі (загалом по Україні – 4,4 га)7.  

Розширення лісових масивів для таких районів інтенсивного землеробства, високої 
ерозії і вивітрювання ґрунту має, крім природоохоронного, ще й велике господарське значення. 
Тому до використання деревини в якості палива у Херсонській області потрібно підходити 
особливо зважено. 

Згідно з даними Херсонського обласного управління лісового і мисливського 
господарства, загальна площа земель лісогосподарського призначення в регіоні становить 
близько 220 тис. га, з них земель державних лісогосподарських підприємств – 171 тис. га. 90% 
лісів Херсонщини мають штучне походження і виконують екологічні та захисні функції. 

Так, у 2015 р. вирубка деревини, у тому числі санітарна, догляд, очистка від 
захаращення тощо,  здійснювалася на площі 3 173 га в обсязі 151 712 м3 деревини. Заліснення 
повинно щорічно виконуватися на площі близько 700 га. 

 За рік на кожному гектарі лісу природно відновлюється 3 м3 деревини. Відновлення 
лісу на площі 3 173 га могло б становити 9 519 м3. На одному гектарі лісу росте в середньому 
близько 40,3 м3 деревини. Отже, у 2015 р. мало б відновитись природним чином 236 га (9 
519/40,3).  

 
 Через складні кліматичні умови півдня країни лісові насадження Херсонщини мають 

надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Втрати лісу від пожеж у Херсонській області є 
доволі значними. Одна пожежа може знищити до 500 га лісових насаджень (пожежа у 

                                                             
6
 т н.е. – тонна умовного палива з теплотою згорання 10 000 ккал/кг; умовне паливо (у.п.) – віртуальне паливо з 

теплотою згорання 7 000 ккал/кг.  
7
http://5ka.at.ua/load/ekologija/zberezhennja_bioriznomanittja_formuvannja_ekomerezhi_ta_rozvitok_prirodno_zapovidnogo

_fondu_u_khersonskij_oblasti_regionalna_dopovid/. 



Голопристранському районі в липні 2012 року8). Потерпає лісогосподарська галузь також 
внаслідок недостатньої державної підтримки і фінансування.  

Витрати деревини у якості палива в Херсонській області сьогодні є незначними та за 
останні п’ять років практично не змінювались.  

Частка деревини у загальному споживанні палива для отримання теплоти та інших 
видів енергії не перевищує 2,3%, що становить 13…17 тис. м3 деревини (6…7 тис. т). У вигляді 
котунів, брикетів та гранул із деревини спалюється ще до 6…8 тис. т палива.  Заготівля 
паливної деревини у 2015 році становила 69 895 м3 (18 730 т), а у 2014 р – 109 480 м3  (29 231 
т). 

Таким чином, значна частка заготовленої деревини вже використовується в якості 
палива. Невикористаний залишок – близько 7…12 тис. т. 

 
Із іншої природної сировини, у тому числі сільськогосподарських відходів, 

виготовляється ще 36…38 тис. т палива, що сукупно із деревиною становить до 7…9 % 
паливного балансу. 

 

 
 
 
 
 

ТОРФ 

Статистичні дані щодо використання торфу в паливно-енергетичному балансі 
Херсонської області відсутні. Оцінювання потенціалу торфу як частково відновлюваного 
енергетичного ресурсу виконувалося згідно з даними Державної служби геології і надр України. 

Відповідно до цих даних, запаси торфу, який можна використати в якості палива в 
Херсонській області, становлять 2 691 тис. т. На Херсонщині три родовища, а їхня площа у 
межах промислової глибини 1,5 м становить 775 га. Такі запаси торфу орієнтовно еквівалентні 
 640 тис. т н.е. Щорічний видобуток торфу в межах відновлюваності такого виду природного 
ресурсу може становити 15…18 тис. т, що відповідає 3,5…4,3 тис. т н.е., або 0,1…0,2% витрат 
палива для потреб області. 

Таким чином, потенціал торфу для Херсонської області не можна вважати 
суттєвим. Тим більше, що відповідно до ст. 150 «Земельного кодексу України», торфовища 
глибиною залягання понад один метр віднесено до особливо цінних земель, що ускладнює їхнє 
відведення для видобутку торфу.  

Певний паливний потенціал могла б мати і рослинність (очерети) Каховського 
водосховища, Нижньодніпровських плавнів, Дніпровсько-Бузького лиману і штучних водойм 
Херсонської області. Але треба зважати на своєрідну фауну і флору цього району, а також на 
те, що вказані об’єкти мають величезне значення як природний екологічний коридор для 
рослинного і тваринного світу. 

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 і очерет заболочених та водних територій Херсонської 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 усередненій широті населених пунктів Херсонської області (46о 30'), визначалася згідно 
з даними ДСТУ Н.Б.В.1-27.2010 «Будівельна кліматологія». У табл. 1 наведений розрахунок 
середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії, яка надходить на похилу 
поверхню сонячного колектора. 

 

                                                             
8
 На Херсонщині пожежа знищила 500 га лісу, -

http://ukr.lb.ua/news/2012/07/31/163399_hersonshchine_pozhar_unichtozhil_ 
500_ga.html. 

Таким чином, потенціал деревини як палива на Херсонщині є незначним з огляду 

на кліматичні, географічні і господарські особливості області та становить близько 
3…6 тис. т н. е. на рік. 

 

http://volyntorf.biz/kupyty-torf/


Таблиця 1 

Розрахунок середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії Е, яка 
надходить на похилу поверхню сонячного колектора  

 

Місяць року 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Епр, МДж/(м2·місяць) 99 109 146 133 126 102 125 179 216 213 96 77 

Едиф, МДж/(м2·місяць) 44 66 98 121 145 148 147 131 104 77 37 33 

Е, МДж/(м2·місяць) 143 175 244 254 271 250 272 310 320 290 133 110 

Егпр, МДж/(м2·місяць) 34 56 129 207 341 364 380 345 245 139 39 24 

Егдиф, МДж/(м2·місяць) 69 106 172 225 278 290 284 244 178 129 70 57 

Ег, МДж/(м2·місяць) 103 162 301 432 619 654 664 589 423 268 109 81 

Rп 3,65 2,52 1,7 1,2 0,95 0,87 0,9 1,08 1,46 2,2 3,29 4,12 

R 1,88 1,53 1,29 1,04 0,93 0,89 0,91 1,01 1,23 1,58 1,80 1,92 

Р 0,7 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 

Епох, МДж/(м2·місяць) 194 248 388 450 576 580 601 596 520 422 196 16 

Еспр, МДж/(м2·місяць) 130 166 260 302 386 389 403 399 349 283 131 104 

 

У табл. 1 застосовуються такі позначення: 

Епр, Едиф. – середньомісячна  кількість прямої і розсіяної сонячної радіації, що надходить на 

вертикальну поверхню південної орієнтації за умов середньої хмарності, МДж/м
2 
місяць; 

Е – середньомісячна сумарна кількість сонячної енергії, яка надходить на вертикальну поверхню 

південної орієнтації за умов середньої хмарності, МДж/м
2 
місяць; 

Егпр, Егдиф. – кількість прямої і розсіяної сонячної радіації, що надходить на горизонтальну 

поверхню за умов середньої хмарності, МДж/м
2 
місяць; 

Ег – середньомісячна сумарна кількість сонячної енергії, яка надходить на  горизонтальну  

поверхню за умов середньої хмарності, МДж/м
2 
місяць; 

Rп – середньомісячна величина коефіцієнта R; 

R – відношення середньомісячних добових надходжень сонячної радіації, що надходять на 

похилу і горизонтальну поверхню; 

Р – 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/м
2 

місяць; 

 

Ілюстрація виконаних розрахунків для 1 м2 сонячного колектора наведена на рис. 2. 



 
 

Рис. 2. Графік зміни середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії, що 

надходить на похилу поверхню сонячного колектора для міст Херсонської області протягом 

року  

 

Відповідно до цих розрахунків, середня кількість теплоти, що сприймається 1 м2 
сонячного колектора у квітні-травні на широті м. Херсона, становить близько 300…400 МДж/м2 

на місяць, що у 1,2…1,5 рази більше порівняно, наприклад, із м. Луцьком, і еквівалентно 
спалюванню 10 м3 природного газу з ефективністю 85%. Тобто коефіцієнт корисної дії (ККД) 
процесу отримання теплоти при спалюванні палива дорівнює 0,85. 

Таким чином, якщо взяти загальну поверхню колекторів близько 70 м2 (30 колекторів), 
що є практично оптимальною кількістю для забезпечення системи гарячого водопостачання 
п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку на широті м. Херсона, 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 Херсонської області результати розрахунків апроксимовані на 50 умовних житлових 
80-квартирних будинків, для яких можуть бути впроваджені заходи з улаштування системи 
нагрівання води в сонячних колекторах. Кількість теплоти для нагрівання гарячої води на 
санітарно-гігієнічні потреби, отримання якої забезпечить використання сонячної енергії, 
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 умови використання фотоелектричних сонячних панелей величина ККД 
перетворення енергії сонця на електричну енергію значно менша, порівняно з акумулюванням 
теплоти і становить 7…8% протягом усього терміну їхнього функціонування. 

Відтак, упровадження фотоелектричної станції для генерування електричної енергії із 
площею розміщення сонячних панелей 2 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 необхідно витратити майже 188 т у. п., що 
еквівалентно майже  132 т н. е. 

 
 

 

За прийнятих припущень, річний енергетичний потенціал Херсонської області з 

використання сонячної енергії для нагрівання води становить близько 350 т н.е. 

Річний очікуваний потенціал використання енергії сонця для отримання енергії із 

застосуванням фотоелектричних панелей площею 2 га становить близько 132 т н. е. 



ЕНЕРГІЯ ВІТРУ 

Для оцінювання енергетичного потенціалу вітрової енергії визначені величини 
середньої швидкості вітру в Херсонській області (м. Херсон і м. Генічеськ), згідно з даними 
ДСТУ Н.Б.В.1-27.2010 «Будівельна кліматологія». Результати наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Середня швидкість вітру у населених пунктах Херсонської області за місяцями року, м/c 

 

Переважний напрямок вітру – північний, але він є недостатньо сильним для 
промислового отримання електричної енергії на вітрових електростанціях. Найбільш сильний 
вітер – південний із Чорного моря і Криму, його швидкість сягає 4,1 м/c.  

Швидкість вітру, за якої використання гвинтових вітрогенераторів стає економічно 
доцільним, становить 5 м/с. Фактична швидкість вітру в Херсонській області близька до вказаної 
величини. Будівництво однієї вітроелектростанції з трьома вітрогенераторами потужністю 
кожного до 2 МВт дасть можливість отримати 27…33 тис. МВт∙год електричної енергії за 
середньої швидкості вітру 4,0 м/с9. Це відповідає майже 2 800 т н.е. або 3,4 млн м3  
природного газу.  

Проектну потужність у 2 МВт даний вітроагрегат матиме за швидкості вітру 10 м/с і 
більше. При швидкості вітру 4 м/с його потужність становить орієнтовно 0,3 МВт. 

 
ЗАХОДИ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Й ТЕПЛОТИ, А ТАКОЖ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Згідно із класифікацією джерел чистої енергії, до її потенціалу можна віднести також 
заходи й проекти з підвищення енергоефективності у різних секторах економіки Херсонської 
області. 

 

 

 

Цьому сприятиме кілька чинників: 
1) забезпечення виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку обласним 

центром, м. Херсоном, в рамках «Угоди мерів»; 
2)  необхідність диверсифікації викопних видів палива, в першу чергу – природного 

газу; 
3) потреба в підвищенні енергетичної безпеки країни як основної складової 

національної  безпеки; 
4) відповідність сучасним загальносвітовим тенденціям сталого розвитку. 

 

ГІДРОЕНЕРГІЯ 

На території Херсонської області розташована Каховська гідроелектростанція – 
шостий ступінь каскаду Дніпровських електростанцій. Загальна встановлена потужність станції 
– 351 МВт. Середньорічне вироблення електричної енергії – 1 489 тис. МВт⋅год10 . 

За умови вироблення такої кількості електричної енергії на ТЕЦ (ККД = 0,31) 
необхідно спалити близько 413 тис. т н. е. палива. 

                                                             
9
 https://www.vestas.com/en/products/turbines/v110-2_0_mw#!technical-specifications 

10
 www.uge.gov.ua/clients/ukrge/site.nsf/(documents)/35B1F. 

Місто 
Місяць року 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Генічеськ 4,6 5,0 4,9 4,7 4,1 3,8 3,5 3,3 3,8 4,2 4,6 4,5 

Херсон 3,9 4,1 4.1 3,7 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 3,1 3,6 3,8 

Щорічне скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва 
теплової енергії у Херсонській області впродовж найближчих 3…4 років 
прогнозується на рівні щонайменше 2…3% поточного енергоспоживання. Це близько 

6…9 тис. т н.е. на рік, що відповідає заощадженню 7…11 млн м3 природного газу. 



Річний потенціал гідроенергетики малих річок Херсонської області оцінюється 
Державним агентством водних ресурсів України у 2,2 млн кВт∙год11, що еквівалентно витратам 
палива на ТЕЦ близько 610 т н. е.  

 
ПОТОЧНИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ РІВНІ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ 

Для порівняння прогнозованого рівня використання джерел чистої енергії із фактичним 
рівнем споживання палива для отримання теплоти здійснене оцінювання поточного рівня 
споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) Херсонщини. 

Споживання ПЕР у Херсонській області оцінювалося згідно зі статистичними даними, 
оприлюдненими Державною службою статистики України12, а також наведеними у 
Статистичному збірнику Державної служби статистики України у Херсонській області13. Аналіз 
інформації з цих джерел дав можливість визначити динаміку споживання ПЕР у Херсонській 
області, а також отримати дані щодо видів і кількості ПЕР, що використовуються в регіоні. 

Були враховані такі види відновлюваних видів палива як деревина й біопаливо з неї 
(брикети й котуни), сільськогосподарські та інші відходи. Статистичні бюлетені не містили 
інформації щодо використання електричної енергії на локальних гідроелектростанціях, а також 
використання сонячної енергії, енергії торфу, сільськогосподарських та інших відходів, тому в 
балансі області вони не враховувалися. 

Із невідновлюваних видів палива до балансу внесені природний газ, кам’яне вугілля та 
мазут. Решта – гас, бензин, скраплений пропан – для отримання теплоти або електричної 
енергії у промисловості та комунально-побутовому господарстві практично не 
використовуються, тому не розглядалися при виконанні розрахунків. 

Результати аналізу кількості й видів палива, які використовувалися у Херсонській 
області для отримання теплоти та електричної енергії, наведені в табл. 3, 4 та на рис. 3, 4. 

 Таблиця 3 
 

Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Херсонської області за даними 2013 р.  
Вид палива Одиниця виміру Значення т у. п. т н. е. 

Газ природний тис. м3 199 379 230 482 161 337 
Кам’яне вугілля т 33 796 25 246 17 672 

Мазут топковий т 1 499 2 051 1 436 

Усього невідновлювані 
види палива  

  257 779 180 445 

Деревина м3 12 818 3 435 2 404 

Паливні брикети і гранули 
з біомаси 

т 6 178 3 540 2 478 

Інші види відновлюваних 
видів палива і чистих 
джерел енергії 

 - 12 434 8 704 

Усього відновлювані види 
палива  

 - 19 409 13 586 

Усього - - 277 188 194 031 

                                                             
11

 Лист Держводагенства України від 07.04.2016 р. № 723/9/ 11 - 16/. 
12

 Паливно-енергетичні ресурси України. FuelandenergyresourcesofUkraine, – К. 2015 р. 
13

Паливно-енергетичні ресурси Херсонської обл. у 2010- 2015 рр Статистичний збірник., Херсон, 2015 р.  



 

Рис. 3. Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Херсонської області у 2013 році 
 

Таблиця 4 
Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Херсонської області у 2014 році 

Вид палива Одиниця 
виміру 

Значення т у. п. т н. е. 

Газ природний тис.м3 179 739 208 317 145 822 

Кам’яне вугілля т 37 769 28 667 20 067 

Буре вугілля т 328 113 79 
Мазут топковий т 840 1 148 804 

Усього невідновлювані види 
палива 

  238 245 166 772 

Деревина м3 17 852 4 784 3 348 
Паливні брикети і гранули з 
біомаси 

т 6 230 3 704 2 593 

Інші види відновлюваних видів 
палива і чистих джерел енергії  

т  14 923 10 446 

Усього відновлювані види 
палива  

  23 411 16 387 

Усього   261 656 183 159 

 

Як видно з наведених даних, енергетичний баланс Херсонщини характеризується 
досить високою часткою природного газу. При цьому частка відновлюваних видів палива сягає 
близько 7…9%, що більше за відповідну величину в паливно-енергетичному балансі України 
(до 4%)14.  
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 Нова Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція – 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245032412 



 

Рис. 4. Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Херсонської області у 2014 році 
 

Обсяг і частка відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі 
Херсонської області у 2014 році наведені в табл. 5 та на рис. 5 відповідно. 

 

Таблиця 5 

Обсяг відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі 
Херсонщини     у 2014 році 

 

 

 

 

 

  

Вид палива т у. п. т н. е. 

Усього невідновлювані види палива  238 245 166 772 

Усього відновлювані види палива 23 411 16 387 

Усього 261 656 183 159 



 

Рис. 5. Частка відновлюваних видів палива у паливно-енергетичному балансі Херсонщини                

у 2014 році  

 

Порівняно високий обсяг споживання відновлюваних джерел енергії у паливно-

енергетичному балансі Херсонської області фіксувався, починаючи з 2005 року.  Така тенденція 

зберіглася і надалі (див. табл. 6 та рис. 6) 

 Таблиця 6 
Динаміка обсягів споживання палива у паливно-енергетичному балансі  

Херсонської області, т н.е. 
 

Вид ПЕР 2010  2011 2012 2013 2014 

Відновлювані 15 098 12 795 13 670 13 586 16 387 

Невідновлювані 210 972 209 844 228 701 180 445 166 772 

Усього 226 070 222 639 242 371 194 031 183 159 

 

 
 

Рис. 6.  Динаміка обсягів споживання відновлюваних і невідновлюваних видів палива в 

паливно-енергетичному балансі Херсонської області  

 

Отже, обсяг споживання відновлюваних видів енергії в паливно-енергетичному балансі 
Херсонщини протягом останніх років є доволі високим. Характерним є також скорочення 
загальних обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Це пояснюється позитивними результатами реалізації політики енергоефективності й 
енергозбереження у Херсонській області, а також змінами метеорологічних параметрів 
зовнішнього повітря. Останній факт часто не враховується при порівнянні енергетичних витрат 
на потреби опалення. У такому разі ефект потепління, який спостерігається останніми роками й 
супроводжується неминучим зменшенням витрат палива на потреби опалення, ототожнюється 
з ефектом енергоощадності або енергоефективності. 

Відділяти фактичне заощадження енергії від впливу кліматичного фактору на витрати 
ПЕР дуже важливо. Тож при оцінюванні проведений аналіз змін тривалості опалювального 
періоду й середньої температури зовнішнього повітря за роками, а також витрат палива для 
отримання теплоти. Результати  наведені в табл. 7 та на рис. 7. 



Параметр зовнішнього повітря (показник «градусо-доба») представлений у вигляді 
добутку тривалості опалювального періоду та різниці температур внутрішнього повітря у 
приміщеннях і середньої температури зовнішнього повітря під час опалювального періоду.  

Таблиця 7 
 

Динаміка витрат палива і параметрів зовнішнього повітря за роками 
 

Показник Одиниця 
виміру 

2010 2011 2012 2013 2014 

Середня температура 
опалювального періоду 

°С 2,85 0,67 0,96 3,7 1,94 

Тривалість 
опалювального періоду 

діб 174 162 169 183 155 

Кількість градусо-діб гр∙діб 102 263 600 280 700 287 900 256 000 242 000 

Витрати ПЕР  т н.е. 226 070 222 639 242 371 194 031 183 159 

 

 
Рис. 7. Порівняння змін параметрів опалювального періоду та витрат ПЕР  за роками    

 
Із наведених даних видно, що між характеристикою змін кліматичних параметрів 

(зміною градусо-діб) 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 році зафіксовано найнижче значення показника градусо-діб, що сприяло різкому 
скороченню витрат як відновлюваних, так і невідновлюваних видів палива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз паливно-енергетичного балансу Херсонської області та потенціалу джерел 

чистої енергії дають можливість сформувати основні положення щодо можливостей заміни 
невідновлюваних викопних видів палива відновлюваними. Основні складові енергетичного 
потенціалу джерел чистої енергії наведені у табл. 8 та у вигляді діаграми на рис. 8  

 
 
 

Для того, щоб унеможливити вплив кліматичних факторів на аналіз динаміки 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. 



Таблиця 8.  
Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Херсонській  

області 

 

Рис. 8. Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Херсонської області                                      
 
Як видно з розрахунків, найбільший потенціал для Херсонщини має  використання 

первинних відходів сільськогосподарського походження. 
Графічна інтерпретація енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Херсонської 

області у частині використання сільськогосподарських відходів і деревини наведена на рис. 9  

 

Рис. 9. Енергетичний потенціал сільськогосподарських відходів і деревини Херсонської області 
 
Використання деревини в якості джерела чистої енергії, як показано вище, має певні 

обмеження. Аналіз наведених даних свідчить, що потенціал використання 
сільськогосподарських відходів на сьогодні є практично не реалізованим. 

Здійснена оцінка енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Херсонщини 
справедлива для ідеальних умов їхнього впровадження та залучення інвестицій в енергетичну 
галузь. Реальний потенціал джерел чистої енергії може бути меншим і залежить від багатьох 
чинників. 

Основні статті енергетичного потенціалу тис. т н. е. 

Енергія деревини і енергетичних насаджень 5,0 

Енергія первинних сільськогосподарських відходів  60,5 

Енергія сонця 0,4 

Вітрова енергія 2,8 
Скорочення витрат енергії і енергоефективність 8,0 

Гідроенергія  малих річок 0,6 

Усього 77,3 



Оцінку потенціалу  джерел чистої енергії в цьому аналітичному огляді виконано з 
урахуванням:  

- поточного стану лісового господарства і наявних обсягів заготівлі деревини на паливні 
потреби ліспромгоспами Херсонської області; 

- врожайності зернових культур на полях Херсонщини (станом на 2015 рік); 
- щорічного впровадження систем нагрівання гарячої води з використанням сонячних 

колекторів не менше ніж у п’ятдесяти 80-квартирних житлових будинках або щорічного 
введення в експлуатацію сонячних електростанцій потужністю близько 1 МВт; 

- введення в дію вітрової електростанції загальною потужністю близько 6 МВт; 
- щорічного скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва 

теплової енергії у Херсонській області впродовж найближчих 3…4 років на рівні щонайменше 
2…3% поточного енергоспоживання; 

- повного використання потенціалу малих річок. 
 

ВИСНОВКИ 

Для загального щорічного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у 
Херсонській області характерним є таке: 

 
1) збільшення використання сільськогосподарських відходів у вигляді соломи, 

стебел, лушпиння зернових сільськогосподарських культур майже на 60,5 тис. т н. е.    
Сьогодні використання відходів сільського господарства, як і вторинних енергетичних 

ресурсів, не є значним. Про це свідчать дані статистичних бюлетенів із паливно-енергетичного 
балансу джерел чистої енергії у регіоні. Водночас, це не виключає впровадження на 
Херсонщині невеликих пілотних проектів із використання сільськогосподарських відходів,   що 
не відображені у статистичній звітності; 

2) потенціал деревини як палива на Херсонщині є незначним з огляду на 
кліматичні, географічні і господарські особливості області та становить близько 3…6 тис. тн.е. 
на рік; 

3) скорочення витрат палива, теплоти й електричної енергії, а також 
упровадження заходів з енергоефективності на величину близько 8 тис. т н. е.; 

4) 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 доволі високим. Він становить близько 0,35 тис. т н. е. у разі використання 

енергії сонця для нагрівання води на санітарно-гігієнічні потреби.  
5) потенціал використання вітрової енергії і гідроенергетики малих річок 

становить близько 3,4 тис. т н. е. 
 

Отже, загальний потенціал джерел чистої енергії, згідно зі здійсненим 
дослідженням, становить  77,3 тис. т н. е. 

 

Рівень споживання енергетичних ресурсів на потреби опалення, вентиляції і гарячого 
водопостачання у Херсонській області в 2014 році становив близько 183 тис. т н. е. Таким 
чином, загальний потенціал джерел чистої енергії у Херсонській області становить 42% 
поточного рівня споживання. 

 
Цей показник є дуже суттєвим, тож Херсонщина, завдяки високому потенціалу відходів 

сільськогосподарського виробництва, має усі шанси очолити рейтинг областей України з 
розвитку відновлюваної енергетики. 

 

 
 



 

Додаток А 

 

        
 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Філатова, 24, м. Херсон, 73027 тел. (0552) 22-42-54, факс (0552) 49-53-79 

E-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua        Web: www.ks.ukrstat.gov.ua          Код  ЄДРПОУ    02362664 

 

 

07.04.2016 № 7–104/119   На №  від 05.04.2016 та 

07.04.2016 
                                                       

                                                                  

                                              Виконавчому директору ВБО 

                                               «Інститут місцевого розвитку» 

                        Тормосову Р.Ю. 

 

Надаємо в електронному вигляді статистичну інформацію згідно розробок 

державних статистичних спостережень за ф.№29-сг(річна) «Підсумки збору 

врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», ф.№24(річна) 

«Стан тваринництва» за 2015 рік: 

  
Назва сільгоспкультур Валовий збір в усіх категоріях 

господарств, тис.т 

у початково 

оприбуткованій вазі 

у вазі після доробки 

Пшениця (озима та яра) 1 800,7 1 760,6 

Ячмінь (озимий та ярий) 584,3 570,3 

Кукурудза на зерно 200,2 200,2 

Інші зернові та зернобобові культури  

97,8 
 

90,8 

Соняшник 502,7 486,5 

Ріпак (озимий та ярий) 59,4 – 

Цукровий буряк (фабричний) – – 

Поголів’я в усіх категоріях господарств на 

01.01.2016 р.,  

тис. голів: 

 

  великої рогатої худоби 107,4 

  свиней 166,0 

Виробництво олії соняшникової 

нерафінованої та її фракцій (крім хімічно 

модифікованих) за 2015 рік, тонн  

за даними місячної звітності, якою охоплені 

великі, середні підприємства та вагомі за 

обсягами виробництва малі підприємства 

198 343 
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Продовження додатку А 

 

 

та ф.№3-лг(річна) «Лісогосподарська діяльність» за 2011-2015рр.: 

* Дані наведені за 2014 рік. 
 

Крім того, щодо надання даних по додатках 2, 3 листа від 07.04.2016 

повідомляємо наступне: 

1. Інформація щодо малих ГЕС відсутня; 

2. Про виробництво торфу жодне підприємство області станом на 

01.01.2016 не звітувало; 

3. Щодо альтернативних видів палива –  обсяг виробництва паливних 

брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини за 2012–2014рр. 

склав:  
тонн 

 2012 2013 2014 

Вироблено всього по області, тонн 47 217 39 005 47 625 
 

4. Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу (залишки на 

підприємствах області на 01.01.2015р.) – 162,8 тонни. 

 
 

 

З повагою, 

начальник                                                                                        В.А.Вознюк  
 

 

 

 

Бабенкова  (0552)263593 

Зубко (0552)223486 

Косухіна (0552)224257 

 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 

Залишки деревини на лісосіках, 

м
3 – 397 30 2 600 169 

Заготівля лісоматеріалів круглих, 

м
3
 

3 710 8 509 8 042 5 741 2 000 

Заготівля паливної деревини –

всього, м
3
 

91 088 110 061 123 612 115 791 74 562 

 з неї:      

  дрова для опалення 79 414 102 204 120 551 109 480 69 895 

  дров’яна деревина для   

  технологічних потреб 11 674 7 857 3 061 6 311 46 67 

Фактична площа садіння та 

висівання лісу за рік, га* 
678 

Щорічна вирубка деревини на 

площі, га* 
3 173 

   у кількості, м
3
 за рік* 151 712 

Природне відновлення деревини 

наявного лісу на площі, га* 
236 



 

Продовження додатку А 
 

 

Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Херсонській області 

 
 
 
 
 
 

Паливно-енергетичні ресурси 
Херсонської області 

 

у 2010-2014 роках 
 
 
 

Статистичний збірник 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Херсон 

2015 
 
 



 

Продовження додатку А 

 
Головне управління статистики у Херсонській області  

Управління статистики торгівлі 

Відділ  статистики промисловості 

 

 

 

Відповідальний за випуск Г. М. Косухіна 

 

 

У збірнику  вміщено дані про  паливно-енергетичні ресурси  

Херсонської області у 2010–2014 роках.                                   

Розрахований на широке коло читачів. 

 

Інформацію підготовлено на підставі державної статистичної звітності за формами   

№ 4-МТП “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти, №11-МТП ”Звіт про результати використання палива, теплоенергії 

та електроенергії”,  № Е-1(зведена) “Підсумки роботи електростанцій”, № Е-2 

“Споживання електроенергії і енергетична потужність, яка обслуговує виробничий 

процес”. 

 

 
 
 
 
 

Головне управління статистики  

у Херсонській області 

  

• адреса: вул. Філатова, 24, м. Херсон, 73027, Україна 
•телефон: 22-42-57 
• факс: 49-53-79 

 
 
 
 
 
 

 

 
©Головне управління статистики у Херсонській області, 2015 

 

 

Ознайомитися з повним текстом збірника можна за посиланням. 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/dariakolyada/docs/_________________-_________________?e=16397200/36159774
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Додаток Б 
 

 

Джерело http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html 

Рис. Б.1. Якість газу (квітень 2016 р.) 
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