
 

 
Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 

 

Оцінка сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії  

Волинської області 

 

Ця стаття, що підготовлена експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID), відкриває 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 мають 
загальне уявлення щодо джерел чистої енергії. Але запитання «Чи знаєте ви, чим можна 
замістити природний газ у вашому регіоні?» викликало труднощі навіть у обізнаних учасників. 
Національний план дій із відновлюваної енергетики передбачає досягти 11% частки енергії, 
отриманої з ВДЕ, у кінцевому енергоспоживанні країни до 2020 року. Тому серія аналітичних 
матеріалів Проекту USAID буде корисною для представників органів місцевого 
самоврядування, сфери житлово-комунального господарства, соціально відповідального 
бізнесу, інвесторів. Ними можуть скористатися в містах, що долучилися до провідної ініціативи 
Європейського союзу – Угоди мерів. Крім того, ці матеріали варто прочитати кожному, хто має 
намір докласти своїх зусиль до здобуття Україною енергетичної незалежності. 

 
Аналітичний огляд сучасного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Волинської 

області здійснювався для оцінювання: 
˗ поточного стану паливно-енергетичного балансу регіону; 
˗ рівня використання в такому балансі джерел чистої енергії; 
˗ можливості диверсифікації викопних невідновлюваних видів палива альтернативними 

джерелами енергії. 
 

Відповідно до сучасних основ сталого екологічного й енергетичного розвитку, джерела 
енергії належать до альтернативних, якщо: 

1) генерування енергії із них супроводжується мінімально можливими викидами 

парникових газів1 в атмосферу і сприяє скороченню таких викидів; 

2) отримання енергії відбувається в результаті впровадження проектів і заходів із 

підвищення енергоефективності й заощадження теплоти та електричної енергії; 

3) вони відповідають класифікації альтернативних і відновлюваних джерел енергії, згідно 

із Законом України «Про альтернативні джерела енергії». Класифікація джерел енергії 

наведена на рис. 1. 

                                                           
1 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. 
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Рисунок 1 – Класифікація джерел енергії 

 
Оцінювання енергетичного потенціалу регіону виконувалося на основі даних щодо 

виробництва окремих культур сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році та обсягів 

залишків деревини на лісосіках. Інформація була надана Головним управлінням статистики у 

Волинській області, вона представлена в додатку А. 

Визначення потенціалу здійснювалося відповідно до чинної «Методики узагальненої 

оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси»2, узгодженої Державним 

агентством з енергоефективності і енергозбереження України, та рекомендацій Угоди мерів 

щодо підготовки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку3. 

 
ДЕРЕВИНА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВІДХОДИ 

Розрахунки, виконані за наведеними методиками, дали можливість оцінити потенціал 
використання деревини у 2 900 т нафтового еквіваленту (т н.е. – тонна умовного палива4 
з теплотою згорання 10 000 ккал/кг); або 14 800 м3 дров, а потенціал первинних і 
вторинних відходів сільського господарства – у 29 550 т н.е. і 2 800 т н.е. відповідно. 

                                                           
2  Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси, – К. 2013.  
3  Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в городах Восточного 

Партнерства и Центральной Азии. – Руководство, Соглашение мэров. 2014, ч.2. 
4 Умовне паливо (у.п.) – паливо з теплотою згорання 7 тис. ккал/кг 
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 При проведенні оцінювання були враховані поточні запаси деревини і 
сільськогосподарських відходів у регіоні, а також доступність, економічна доцільність, власні 
потреби в сировині, 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 ріпака – 2,0. Коефіцієнт технічної доступності для 
зернових культур – на рівні 0,5...0,7. Коефіцієнт енергетичного 
використання для пшениці – 0,3...0,2, для ріпака, соняшника і кукурудзи 
– близько 1,0. Коефіцієнт технічної доступності для деревини на 
лісосіках – 0,4...0,5, з огляду на практичну можливість заготівлі деревини 
й наявну інфраструктуру в лісовому господарстві. Коефіцієнт енергетичного використання 
деревини – від 0,25 (для відходів деревообробної промисловості) до 0,9 (для деревини на 
лісосіках), з огляду на поточний рівень використання деревини й палива з неї. 

 
ТОРФ 

Оцінювання потенціалу торфу як частково відновлюваного енергетичного матеріалу 
виконувалася згідно з даними Державного концерну «Укрторф». «Волиньторф», підрозділ  
цього державного підприємства, оцінює геологічні запаси торфу на Волині у 438 287 тис. т. 
Відновлювані запаси торфу, доступні для промислового освоєння, є меншими й оцінюються у 
209 тис. т, або 0,047% наявних геологічних запасів. Це еквівалентно приблизно 50 тис. т н.е. 
Для порівняння зазначимо, що щорічне видобування торфу підприємством «Волиньторф» 
становить близько 100 тис. т. 

Наведені цифри дають підставу для припущення щодо доступності зазначеного 
енергетичного потенціалу торфу на Волині. 

 

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ 

Кількість теплоти, що може бути акумульована сонячними колекторами для нагрівання 
води на широті м. Луцька (50°45'), визначалася згідно з даними ДСТУ Н.Б.В.1-27.2010 
«Будівельна кліматологія». У таблиці 1 наведений розрахунок середньомісячної добової 
кількості сумарної сонячної енергії, яка надходить на похилу поверхню сонячного колектора. 

 
Таблиця 1  

Розрахунок середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії Е, яка 
надходить на похилу поверхню сонячного колектора та питомого теплового потоку (q) 

на 1 м2 поверхні сонячного колектора 

Параметр 
Місяць року 

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

Есум, МДж/(м2·доба) 3,10 5,36 9,72 13,90 18,76 21,82 20,52 17,28 12,65 7,29 2,92 2,16 

Едиф, МДж/(м2·доба) 2,29 3,43 5,53 7,51 9,18 10,00 9,45 7,69 5,84 3,91 2,08 1,62 

Е, МДж/(м2·доба) 5,22 8,35 12,90 14,29 17,33 19,23 18,48 17,26 15,19 10,91 4,57 3,83 

R 1,69 1,56 1,33 1,03 0,92 0,88 0,90 1,00 1,20 1,50 1,56 1,77 

R прив 3,65 2,52 1,70 1,20 0,95 0,87 0,90 1,08 1,46 2,20 3,29 4,12 

δ -20,90 -13,00 -2,40 9,40 18,80 23,10 21,20 13,50 2,20 -9,60 -18,90 -23,00 

ω3 62,40 73,74 87,09 101,59 114,39 121,16 118,07 106,93 92,67 78,16 65,46 59,01 

ω3
/ 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

qсон, Вт/м2 60,47 96,61 149,32 165,35 200,55 222,52 213,94 199,81 175,84 126,23 52,88 44,29 

 

 

 

 

 

http://volyntorf.biz/kupyty-torf/
http://ukrtorf.com.ua/?page_id=205
http://volyntorf.biz/
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У табл. 1 застосовуються такі позначення: 

Есум, Едиф – середньомісячне добове надходження сумарної і дифузійної сонячної радіації 

відповідно на горизонтальну поверхню; 

Е – середньомісячна добова кількість сумарної сонячної енергії, яка надходить на похилу 

поверхню сонячного колектора; 

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

похилу і горизонтальну поверхню; 

Rприв – середньомісячна величина коефіцієнта R; 

δ – кут нахилу сонця в середній день місяця; 

ω3, ω3
/ – часовий кут заходу сонця для горизонтальної і похилої поверхні відповідно; 

qсон – середньомісячна добова кількість сумарної сонячної енергії, яка надходить на похилу 

поверхню сонячного колектора, Вт/м2. 

 

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

 
Рисунок 2 – Графік зміни середньомісячної добової кількості сумарної сонячної енергії на 

похилу поверхню для м. Луцьк протягом року, Вт/м2 

 

Відповідно до даних розрахунків, середня кількість теплоти, яка поглинається 1 м2 
сонячного колектора у квітні-травні на широті м. Луцька становить близько 100…120 Вт/м2. 

Таким чином, якщо взяти загальну поверхню колекторів близько 100 м2 (42 колектори), 
що є практично оптимальною кількістю для забезпечення системи гарячого водопостачання 
п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку, 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 газу5). 

Для визначення енергетичного потенціалу використання такого виду чистої енергії у 
масштабах Волинської області результати розрахунків були апроксимовані для 50 умовних 
житлових 80-квартирних будинків, для яких можуть бути впроваджені заходи з улаштування 
системи нагрівання води в сонячних колекторах. Отримана величина 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). 
 
 
 
 

                                                           
5 Середньозважена по Україні теплота згорання природного газу – 8 250 ккал/м3 (додаток Б) 

За прийнятих припущень, річний енергетичний потенціал Волинської області з 

використання сонячної енергії для нагрівання води становить близько 350 т н.е. 
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За умови використання фотоелектричних сонячних панелей величина коефіцієнту 
корисної дії (ККД) перетворення енергії сонця на електричну енергію значно менша, порівняно 
з акумулюванням теплоти і становить 7…8% протягом усього терміну роботи 
фотоелектричних елементів. 

Відтак, упровадження фотоелектричної станції для генерування електричної енергії із 
площею сонячних панелей близько 1 км2 дасть можливість отримати потужність близько 
5 МВт. Подібна станція протягом року виробить близько 35…40 тис. МВт⋅год електричної 
енергії. Для отримання такої кількості електроенергії необхідно витратити майже 14 тис. т у.п., 
що еквівалентно близько 10 тис. т н.е. Але втілення станцій такого масштабу є не надто 
доступним. Тож цю величину в потенціалі не враховано. 

 

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ 

Для оцінювання енергетичного потенціалу вітрової енергії були визначені величини 
середньої швидкості вітру у Волинській області (м. Ковель і м. Луцьк), згідно з даними ДСТУ 
Н.Б.В.1-27.2010 «Будівельна кліматологія». Результати наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2  

Величини середньої швидкості вітру у містах Волинської області за місяцями року, м/c 

Місто 
Місяць року 

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

Луцьк 4,2 4,3 4,2 3,9 3,3 3,1 2,9 2,7 3,1 3,6 4,2 4,0 

Ковель 3 3 3,1 2,7 2,3 2,1 2,0 1,8 2,0 2,4 3,0 3,2 

   
Швидкість вітру, за якої використання гвинтових вітрогенераторів є економічно 

доцільним, – близько 5 м/с. У зв’язку з тим, що фактична швидкість вітру у Волинській області 
менша за зазначену величину, потенціал вітроенергетики до розрахунку не брався.  

 

ЗАХОДИ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Й ТЕПЛОТИ, А ТАКОЖ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

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

 
 
  
 
 

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

Волині, м. Луцьком, 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. 

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

Споживання ПЕР у Волинській області оцінювалося згідно зі статистичними даними, 
оприлюдненими Державною службою статистики України6, а також у Статистичному збірнику 

                                                           
6 Паливно-енергетичні ресурси України.  Fuel and energy resources of Ukraine, – К. 2015 р. 

Щорічне скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів для виробництва 
теплової енергії у Волинській 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 скороченню 7…11 млн м3 природного 
газу. 
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Державної служби статистики України у Волинській області7. Аналіз інформації, наведеної у 
цих джерелах, дав можливість визначитися з динамікою споживання ПЕР у Волинській 
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. Значне місце в паливному балансі 
Волині 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 палива8. При цьому необхідно 
брати до уваги не весь геологічний запас торфу регіону, а лише ту частину, яка щорічно 
відновлюється. Тому торф, а також біопаливо з нього при розрахунках були віднесені до 
відновлюваних джерел енергії.  

Статистичні бюлетені не містили інформації щодо використання електричної енергії на 
локальних гідроелектростанціях, а також використання сонячної енергії, енергії 
сільськогосподарських та інших відходів, тому в балансі області вони не враховувалися. 

Із невідновлюваних видів палива до балансу були 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 на Волині для 
отримання теплоти та електричної енергії, наведені в табл. 3 (2013 р.), табл. 4 (2014 р.) та на 
рис. 3 (2013 р.), рис. 4 (2014 р.). 

 
Таблиця 3 

Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Волині у 2013 році, т н.е. 

Вид палива 
Одиниця 
виміру 

Величина т у.п. т н.е. 

Газ природний тис. м3 255 086 295 900 207 130 

Торф паливний т 222 160 75 757 53 030 

Брикети і гранули з торфу т 38 532 19 266 13 486 

Усього паливо з торфу т 260 692 95 023 66 516 

Кам’яне вугілля т 50 353 33 334 23 334 

Деревина м3 39 357 10 430 7 301 

Мазут т 1 530 2 097 1 468 

Усього відновлювані види з 
урахуванням торфу 

 - 105 453 73 818 

Усього - - 436 784 305750 

 

                                                           
7 Паливно-енергетичні ресурси Волині, Луцьк, 2014 р. http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/E_1.htm, 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2015/zb/12/zb_per.zip  
8 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. 

http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/E_1.htm
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2015/zb/12/zb_per.zip
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Рисунок 3 – Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Волині у 2013 році, % 

 

 Таблиця 4 
Річний баланс  паливно-енергетичних ресурсів Волині у 2014 році, т н.е. 

Вид палива 
Одиниця 
виміру 

Величина т у.п. т н.е. 

Газ природний тис.м3 167 850 194 706 136 294 

Торф паливний т 200 318 66 508 46 556 

Брикети і гранули з торфу т 21 691 10 846 7 592 

Усього паливо з торфу т - 77 354 54 148 

Кам’яне вугілля т 36 394 27 878 19 515 

Деревина м3 32 449 9 060 6 342 

Мазут т 789 1 081 757 

Усього відновлювані види з 
урахуванням торфу 

 - 86 414 60 490 

Усього - - 310 079 217 056 

 

 

Рисунок 4 – Річний баланс паливно-енергетичних ресурсів Волині у 2014 році, % 
 

Як видно з наведених даних, енергетичний баланс Волині суттєво відрізняється від 

аналогічного балансу України9 значно більшою часткою відновлюваних видів палива – до 29% 

                                                           
9 Нова Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція – 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245032412 
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– і достатньо низькою часткою природного газу – до 63%. Обсяг і частка відновлюваних видів 

палива в паливно-енергетичному балансі Волині у 2014 році наведені в табл. 5 та на рис. 5 

відповідно. 

 Таблиця 5 

Обсяг відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі Волині, 2014 рік 

Вид палива т у.п. т н.е. 

Усього відновлювані види палива 
з урахуванням торфу 

86 414 60 490 

Усього невідновлювані види 
палива 

223 665 156 566 

Усього 310 079 217 056 

 

Рисунок 5 – Частка відновлюваних видів палива в паливно-енергетичному балансі Волині у 

2014 році, % 

 

При цьому значний обсяг споживання відновлюваних джерел енергії у паливно-

енергетичному балансі Волинської області фіксувався, починаючи з 2000 року (див. табл. 6 та 

рис. 6) 

 Таблиця 6  
Динаміка обсягів споживання палива у паливно-енергетичному балансі Волині, т н.е. 

Вид ПЕР 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Торф 31 787 49 340 63 731 56 662 58 786 66 516 54 148 

Деревина 5 284 9 317 5 790 6 275 6 633 7 301 6 342 

Усього відновлювані 
види палива 

37 071 58 657 69 521 62 937 65 419 73 818 60 490 

Невідновлювані види 
палива 

298 539 356 451 297 269 254 209 259 500 231 931 156 566 

Загалом 335 610 415 108 366 790 317 146 324 919 305 748 217 056 
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Рисунок 6 – Динаміка обсягів споживання відновлюваних видів палива  у паливно-

енергетичному балансі Волині, т н.е. 

 

На рис. 6 видно, що обсяг споживання торфу в паливно-енергетичному балансі 
Волинської області є традиційно високим. Проте, варто звернути увагу й на той факт, що 
використання торфу й деревини у 2014 році суттєво скоротилося.  

Скорочення обсягів споживання палива характерне загалом як для невідновлюваних, 
так і для відновлюваних видів палива в період часу після 2005 року (див.  рис. 7).  

 
Рисунок 7 – Динаміка витрат палива в паливно-енергетичному балансі Волині, т н.е.  

 
Це пояснюється позитивними результатами реалізації політики енергоефективності й 

енергозбереження у Волинській області, а також змінами метеорологічних параметрів 
зовнішнього повітря. Останній факт часто не враховується в 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. 

Розділяти дійсне заощадження енергії і вплив кліматичного фактору на витрати ПЕР 
дуже важливо. Тож при оцінці був 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. 7 та на рис. 8. 
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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 7 

Динаміка витрат палива і параметрів зовнішнього повітря за роками 

Показник 
Одиниця 
виміру 

Рік 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Середня 
температура 
опалювального 
періоду 

°С -0,8 -0,5 -0,6 +0,9 -1,0 +1,7 +0,2 

Тривалість 
опалювального 
періоду 

діб 182 175 180 187 181 197 169 

Градусо-доба10 Гр-діб·102  342 200 323 700 334 800 319 700 343 900 321 100 300 800 

Витрати ПЕР  тис. т н.е. 335 610 415 108 366 790 260 484 324 919 305 748 217 056 

 

 
Рисунок 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 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 відбулося найбільше зменшення показника градусо-діб, що спричинило  
різке скорочення витрат як відновлюваних, так і невідновлюваних видів палива. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Помноження реальної величини на 102 використовується для покращення сприйняття графічної 
візуалізації 

Для того, аби 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. 
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Графічна інтерпретація енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у частині 
використання деревини й торфу у Волинській області представлена на рис. 9 і рис.10 
відповідно. 

 

 

Рисунок 9 – Енергетичний потенціал деревини у Волинській області 

 

 

Рисунок 10 – Енергетичний потенціал торфу у Волинській області 
 
 
Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії Волинської області 

наведені у табл. 8 й у вигляді діаграми на рис.11. 
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Таблиця 8 
Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Волинській області 

Основні статті енергетичного потенціалу 
Одиниця 
виміру 

Величина 
потенціалу 

Використання деревини і енергетичних 
насаджень (14 800 м3) 

т н.е. 2 900 

Використання первинних і вторинних 
сільськогосподарських відходів 

т н.е. 32 500 

Використання торфу т н.е. 50 000 

Використання енергії Сонця т н.е. 350 

Скорочення витрат енергії й енергоефективність т н.е. 7 000 

Усього т н.е. 92 750 

 

 

Рисунок 11 – Основні складові енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Волинській 
області 
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ВИСНОВОК 

 

Отже, для загального щорічного енергетичного потенціалу джерел11 чистої енергії у 
Волинській  області характерним є таке: 

1) можливість зростання частки деревини й енергетичних насаджень на 
2 900 т н.е. і досягнення рівня споживання деревини й біопалива з неї близько 
9 240 т н.е. Це еквівалентно близько 47 000 м3 деревини порівняно із 32 449 м3 у 
2014 році; 

2) використання первинних і вторинних сільськогосподарських відходів у 
вигляді соломи, лушпиння, ріпака, соняшника й кукурудзи, у тому числі за рахунок 
збільшення первинних відходів майже на 29 550 т н.е. і вторинних – на 2800 т н.е. 
Усього – 32 500 т н.е. Сьогодні використання відходів сільського господарства, як і 
вторинних енергетичних ресурсів, не є значним. Це помітно зі статистичних 
бюлетенів із паливно-енергетичного балансу джерел чистої енергії у регіоні. 
Водночас це не виключає наявності та впровадження на Волині пілотних проектів 
із використання джерел чистої енергії такої потужності, яка є недостатньо 
значимою для статистичної звітності; 

3) подальше збільшення частки торфу в паливно енергетичному балансі області 
майже на 50 000 т н.е.; 

4) зростання використання сонячної енергії для нагрівання води або генерування 
електричної енергії. Потенціал такого джерела чистої енергії, з огляду на вартість 
установок, інтенсивність сонячного випромінювання й реальну можливість їхнього  
впровадження, є невисоким. Він становить близько 350 т н.е. у разі використання 
енергії Сонця для нагрівання води для санітарно-гігієнічних потреб; 

5) скорочення витрат палива, теплоти й електричної енергії, а також  
впровадження заходів з енергоефективності в рамках виконання внутрішніх та 
міжнародних державних зобов’язань на величину близько 7 тис. т н.е. 

 
Усереднений за останні 10 років рівень споживання енергетичних ресурсів у Волинській 

області становить близько 300 тис. т н.е. Таким чином, загальний максимальний потенціал 
джерел чистої енергії у Волинській області можна оцінити у 31% поточного рівня 
споживання.  

Цей показник є доволі високим, тож Волинь може стати лідером серед українських 
регіонів у розвитку відновлюваної енергетики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 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. 
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Додаток А 
 

 
  

Виробництво основних сільськогосподарських культур в 
сільськогосподарських підприємствах Волинської області у 2015 році 

 
(т) 

  

Зернові і зернобобові культури1 572,0 

озима та яра пшениця  373,4 

озимий та ярий ячмінь 45,9 

кукурудза на зерно 109,0 

інші зернові та зернобобові культури 43,7 

Цукрові буряки (фабричні) 277,9 

Ріпак 85,2 

Соняшник1 5,2 
 

1 У вазі після доробки.  

 
 

Кількість сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських 
підприємствах 

 (на 1 січня; тис. голів) 

 Велика рогата 
худоба 

У тому числі корови Свині 

2016 53,1 20,3 80,1 
 
 

Залишки деревини на лісосіках 
 

(тис. м3) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 16,2 28,2 17,4 15,7 16,1 
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Додаток Б 

 
 

 

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

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

 

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

