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Зарубіжний досвід електро- та теплопостачання
на основі впровадження екологоефективних біопаливних технологій
1. Основні тенденції стану, розвитку світової енергетичної сфери та її
складової – біоенергетики
Визначальна Паризька угода щодо зміни клімату трансформує світову
енергетичну систему на десятиліття вперед. Після прийняття Паризької угоди, світ
переосмислює значення енергетичної безпеки, зокрема в секторі енергетики, яка
знаходиться на передовому краї боротьби зі зміною клімату.
Енергетична безпека країни суттєво залежить від ступеня диверсифікованості
та ефективності використання енергоносіїв, що споживаються для енергетичних
потреб. Розвиток біоенергетики є важливою складовою частиною забезпечення
енергетичної безпеки багатьох країн, оскільки дає можливість знизити споживання
викопних видів палива, залежність від імпортних енергоносіїв і забезпечити якісне
та надійне енергопостачання. Ресурси корисних копалин планети по різним оцінкам
обмежені, їх запасів на енергетичні потреби вистачить максимум на 100 років, тому
розвиток альтернативної чи поновлюваної енергетики є актуальним, прибутковим і
своєчасним напрямом розвитку світової енергетичної сфери.
Остані декілька років щорічне загальне світове енергоспоживання становить
близько 11,8 млрд т нафтового еквіваленту (т н. е.). Основу світового енергетичного
балансу складають вуглеводневі енергоносії – нафта, газ і вугілля. Їхня частка у
світовому енергозабезпеченні становить близько 86%.
Динаміка світового енергетичного балансу за 2005 – 2015 рр.

Джерело: Всесвітня рада з енергетики (World Energy Council, WEC) звіт World Energy
Resources 2016
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З наведеної діаграми, згідно даних WEC, видно що основним первинним
джерелом світового енергетичного балансу є нафта, що становить 32,9%. Сьогодні
ціни на сиру нафту зафіксували найбільший відсоток падіння з 1986 р. (73%). На
вугілля припадає понад 29% у загальному енергетичному балансі, що забезпечує
близько 40% загальносвітового виробництва електроенергії. Однак, зміни клімату,
вимоги пом'якшення їх наслідків, перехід до більш чистих форм енергії привело до
скорочення видобутку вугілля на 0,6% у 2014 р. та ще на 2,8% у 2015 р.
Частка природного газу у світовому енергетичному балансі складає майже
24%, він є другим за величиною джерелом генерування електроенергії, що
забезпечує роботу 22% енергетичних потужностей світу та єдине викопне паливо,
частка якого за довгостроковими прогнозами у споживанні енергії буде зростати.
У глобальному звіті REN21 «Стан поновлюваної енергетики 2017»
(«Renewables 2017 Global Status Report») відзначено той факт, що у 2014 р. частка
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) у світовому виробництві електроенергії вже
становила 22,6%, у 2015 р. – 23,7% та у 2016 р. було введено загальної потужності –
161 ГВт, що в свою чергу на 9% перевищує показник минулого року. Відзначається,
що за останні десять років політичні та економічні обставини у багатьох регіонах
світу сприяли більш активному розвитку різних технологій конверсії біопалива в
електро- та теплоенергію, у зв’язку з цим генерація на біомасі розвивалась більш
швидкими темпами, ніж електроенергетика на традиційних джерелах енергії.
Зростання спостерігалося також і у виробництві різних видів біопалива.
Оціночна частка поновлюваних джерел енергії від загальної частки
споживання енергії на кінець 2016 р.

Джерело: REN21 глобальний звіт «Стан поновлюваної енергетики 2017» («Renewables
2017 Global Status Report»)
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Згідно експертної оцінки REN21 найбільш динамічно розвиваються такі види
ПДЕ як: вітроенергетика, біоенергетика, сонячна енергетика та використання
низькопотенційної енергії із застосуванням теплових насосів. При цьому
використання ресурсів біомаси відіграє домінуючу роль серед інших видів ПДЕ,
формуючи біля 46% ринку поновлюваних джерел енергії. З різних видів біомаси
виробляють газоподібне (біогаз), рідке (біоетанол, біодизель) та тверде біопаливо.
На основі біопалива зростають обсяги виробництва тепло- та електроенергії.
Покращення економічних показників при використанні ПДЕ стимулює їх
розвиток. За даними REN21, з 2005 по 2015 рр. використання енергії вітру,
геотермальної та сонячної енергії, енергії біомаси та відходів зросло: у Китаї – у 37
разів, США – у 3,5 рази, Канаді – у 3 рази, Бельгії та Чехії – у 8 раз, Німеччині – у 4
рази, Польщі – в 11 разів, в Італії – у 5 разів (додаток 1).
У наступній таблиці наводяться дані, згідно звіту REN21, щодо встановленої
потужності на базі ПДЕ в країнах-лідерах.
Потужність ПДЕ в країнах-лідерах за 2016 рік
Електростанції на Встановлена потужність електростанцій на основі ПДЕ, ГВт
основі ПДЕ в світі
Світ
Китай
США
Німеччина Японія
Індія
Біо ЕС
106
10,3
16,7
7,1
4,8
5,6
Гео ЕС
13,2
–
3,6
–
0,5
–
ГЕС
1064
296
80
5,6
22
47
Океан ЕС
0,5
–
–
–
–
–
ФЕС
227
44
26
40
34
5,2
СЕС
4,8
–
1,7
–
–
0,2
ВЕС
433
145
74
45
3
25
Всього на базі
1849
496
202
97
65
83
ПДЕ, в тому числі
ГЕС
(без ГЕС)
(785)
(199)
(122)
(92)
(43)
(36)
Потужність на базі
ПДЕ на людину
(без
ГЕС),
кВт/людину

0,1

0,1

0,4

1,1

0,3

0,03

Італія
4,1
0,9
18
–
18,9
–
9
51

(33)
0,5

Джерело: REN21 глобальний звіт «Стан поновлюваної енергетики 2016»
(«Renewables 2017 Global Status Report»)

За даними REN21 у 2015 р. встановлена потужність біоенергетичних
електростанцій в світі зросла на 5% і склала понад 106 ГВт, генерація електроенергії
на основі біопалива зросла на 8% і склала 464 ТВт⋅год. Країни-лідери: США
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(деревина та відходи сільськогосподарського виробництва), Німеччина (тверда
біомаса, біогаз, біометан), Китай (біопаливо з сільськогосподарської та лісової
продукції, а також з твердих побутових відходів), Бразилія (цукрова тростина,
макуха) та Японія (тверда біомаса, біогаз).
Виробництво електроенергії на основі біопалива
по окремим регіонам та країнам
за 2005 – 2015 рр.

Джерело: REN21 глобальний звіт «Стан поновлюваної енергетики 2016»
(«Renewables 2016 Global Status Report»)

МЕА та Міжнародне агентство з поновлюваних джерел енергії (IRENA) у
2017 р. представили спільну доповідь «Перспективи змін в енергетиці: потреби в
інвестиціях у низьковуглецеву енергетику» (Perspectives for the energy transition:
Investment needs for a low-carbon energy system). У доповіді досліджується тема
переходу до низьковуглецевої енергетики. Відмічається, що новітні технології
переробки біомаси дозволяють розв`язати проблему утилізації шкідливих побутових
та промислових відходів; одержувати, як побічні продукти, високоякісні добрива;
будівельні та інші корисні матеріали. Завдяки впровадженню сучасних технологій
на основі біомаси, теплопостачання будівель та промисловості за 2014 – 2016 рр.
зростало у середньому на 3%. Використання електроенергії, виробленої з біопалива,
з середньорічним темпом понад 8% відзначено в Китаї, Японії, Німеччині та
Великобританії. Лідерами з використання біогазових технологій в сіті є такі країни
5

як: Німеччина, Китай, США, Канада, Бразилія, Велика Британія, Данія, Індія та інші.
У зазначеній доповіді наголошується, що викиди CO2, пов'язані з енергетикою,
мають досягти максимуму до 2020 р. та, відповідно, скоротитися до 2050 р. більш
ніж на 70% від сьогоднішнього рівня. Прогнозуються суттєві зміни в структурі
світового паливно-енергетичного балансу.
Відповідно до висновків роботи «Прогноз розвитку світової енергетики на
перспективу до 2035 р.» (WEO 2015) Міжнародного Енергетичного Агентства
(МЕА, International Energy Agency, IEA) світовий попит на енергоресурси у 2035 р.,
порівняно з 2010 р., збільшиться на 37% та зростатиме у середньому на 1,4% на рік.
Міжнародним агентством IRENA у роботі «Глобальна біоенергетика,
пропозиція та попит на 2030 рік» прогнозується, що використання біомаси до
2030 р. в усьому світі може подвоїтися порівняно 2015 р. та скласти 60 % від
загального обсягу використання ПДЕ, що становитиме біля 20 % світових поставок
первинної енергії.
Відповідно до цього біомаса може стати одним із основних видів ПДЕ.
Прогнозується підвищення використання біомаси в енергетичних і транспортних
секторах до 29 % від загального обсягу споживання, а також у комбінованому
виробництві тепла та електроенергії на ТЕЦ, досягнувши однієї третини від
загального обсягу енергоспоживання в 2030 р.
За прогнозом звіту REN21 «Стан поновлюваної енергетики 2017» для
забезпечення декарбонізації та реалізації кліматичних цілей, визначених Паризькою
угодою, частка ПДЕ у загальносвітовому використанні первинної енергії до 2050 р.
повинна підвищитися до 65%, а у виробництві електроенергії – до 80%. За оцінками
МЕА, майже 60% введення нових потужностей в секторі світової електроенергетики
до 2040 р. будуть забезпечені за рахунок поновлюваних джерел енергії.
1.2. Основні визначення та терміни видів біоенергоресурсів
Біоенергетика – галузь світової енергетики, заснована на виробництві та
використанні біопалива на основі використання біомаси. До біомаси відносять
біологічно відновлювальні речовини органічного походження, що зазнають
біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і
тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей
промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів).
Біомаса, яка вирощується регулярно, а її використання в якості джерела
енергії не супроводжується зменшенням кількості зелених насаджень в регіоні,
визнається поновлювальним ресурсом і відноситься до екологічно нейтральних (має
нульовий баланс викидів вуглекислого газу).
У результаті застосування сучасних біотехнологій енергія первинної біомаси
може бути перетворена в біопаливо та, відповідно, електричну і теплову енергію.
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При спалюванні біопалива в атмосферу повертається вуглецевий газ, який раніше
поглинався рослинами у період росту, тому вуглецевий баланс викидів планети
залишається незмінним.
Основні джерела біомаси для використання в енергетичних цілях можна
розділити на первинні і вторинні (відходи).
Первинні джерела – біомаса дерев, чагарників, деяких багаторічних трав,
водоростей. Для цих цілей створюються спеціальні «енергетичні плантації» швидко
зростаючих в природних умовах культур типу верби, тополі, тростини, кукурудзи,
вівса, сорго та інших для використання їх безпосередньо в якості біопалива в
енергетичних установках теплових електростанцій, в котельнях тощо.
До вторинних джерел відносять:
- відходи лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості,
сільськогосподарські відходи – залишки первинної біомаси (солома, лушпиння
зернових культур, макуха олійних культур) і відходи тваринництва, птахівництва
(гній, послід);
- промислові рідкі відходи промислових виробництв (харчова промисловість,
цукрова промисловість, виноробство тощо);
- муніципальні відходи міських очисних споруд та звалищ.
У результаті застосування сучасних термохімічних і біотехнологій енергія,
накопичена в біомасі, перетворюється в біопаливо, тепло- та електроенергію.
До найбільш поширених видів біомаси, які використовуються в якості
сировини для отримання палива та використання його з метою виробництва
електричної або теплової енергії відносяться:

солома, стебла кукурудзи, соняшника; лушпиння та інші відходи
переробки соняшника, зернових та інших сільськогосподарських культур тощо (у
процесі переробки отримують гранули (пелети), брикети);

одно- і багаторічна рослинна біомаса, енергетичні рослини (енергетична
верба, сорго, міскантус, просо тощо);

деревина, її відходи та продукти її переробки (у процесі переробки
отримують гранули, пелети, брикети);

відходи тваринництва та птахівництва;

відходи овочевих культур і їх переробки;

рослинні відходи харчової промисловості, торф;

плодова біомаса тощо.
Щорічно приріст біомаси у світі оцінюється в 200 млрд т у перерахунку на
суху речовину, що енергетично еквівалентно 80 млрд т нафти.
Технології енергетичного використання біомаси. Біопаливо – це тверде,
рідке або газоподібне паливо, що отримується з біомаси термохімічним або
біологічним способом.
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Залежно від джерел і властивостей органічної сировини можливі різні
технології його перетворення та енергетичного використання. Найпростіша
класифікація розділяє початкову сировину на «суху» (наприклад, деревні відходи) і
«вологу» (наприклад, стоки тваринницької ферми). Для використання сухої біомаси
найбільш ефективні термохімічні технології (пряме спалювання, газифікація,
піроліз). Для вологої біомаси – біохімічні технології переробки з отриманням біогазу
(анаеробне розкладання органічної сировини) або рідких біопалив (процеси
спиртового бродіння тощо).
До твердого палива відносять: дрова та їх нові модифікації: паливні гранули
та брикети, у тому числі пелети, що представляють собою пресовані вироби з
деревних відходів (тирси, тріски, кори, некондиційної деревини, порубкових
залишків), соломи, відходів сільського господарства (лушпиння соняшника,
горіхової шкаралупи, гною) тощо.
Сьогодні біомаса переважно використовується у вигляді твердого палива
(дров, тирси, тріски, паливних гранул і пеллет), що заміщує вуглеводневе паливо в
котлах котелень та електростанцій.
Деревні паливні брикети мають досить високу теплотворну здатність (4 –
4,5 тис Ккал/кг) і можуть використовуватися як паливо в теплогенеруючих
установках різної потужності.
У таблиці нижче наведено орієнтовні складові окремих видів твердого
біопалива, природного газу та вугілля.

Джерело: http://tecom.com.ua/ekologichni-aspekti-vikoristannya-tverdogo-biopaliva-dlya-potreb-teplopostchannya
Примітка: Робочий склад деревинної біомаси характеризується таким рівняням:
Ср + Нр + Ор + Nр + Aр + Wр = 100% де, С – вуглець, Н – водень, О – кисень, N – азот, A –
зола, W – волога.
Для біомаси із вторинної сировини сільськогосподарського виробництва та для торфу
до складу рівнянь включена сірка (S).
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Промислові технології енергетичного використання деревини постійно
вдосконалюються. Велике значення при цьому має те, що деревина за хімічним
складом не містить сірки та має дуже низький зміст азоту, у продуктах її згоряння,
як правило, міститься мала кількість золи. Тим самим вона є більш екологічним
видом палива, ніж нафта, вугілля чи навіть природний газ, особливо в умовах
системного вирощування та використання енергетичних плантацій, коли
виключається накопичення СО2 в атмосфері.
Іншою перспективною технологією енергетичного використання деревних
відходів є їх газифікація з отриманням паливного газу (синтез- газу) в якості палива
для енергетичних установок. Переваги даної технології порівняно з технологією
прямого згоряння біомаси полягають в отриманні газоподібного біопалива,
використання якого не вимагає суттєвої реконструкції котельного обладнання.
Отриманий паливний газ може також використовуватися як паливо для газових
турбін та дизелів. Основні недоліки – додаткові витрати на газогенерувальнее
обладнання, складність (через високу вартість обладнання) акумулювання
газоподібного палива у великих обсягах, відносно низька теплотворна здатність.
Однією з проблем ефективного використання біомаси в енергетичних цілях є
підвищена вологість біосировини. Такі характерні види біопалива, як торф або
відходи лісорозчистки, у початковому стані мають теплотворну здатність близько
10,5 МДж/кг (1 Дж ≈ 0,238846 кал). Попередня сушка цих продуктів підвищує їх
теплотворну здатність до 19,5 МДж/кг (4660,6 ккал/кг). Як правило, тверді
комунальні (побутові) відходи (ТКВ) і осади стічних вод (ОСВ), що вимагають
утилізації та знешкодження, при характерній початковій вологості близько 40%
мають теплотворну здатність біля 6,5 МДж/кг (1553,54 ккал/кг). У результаті
сушіння їх калорійність може збільшитися більш ніж у 2 рази, що істотно підвищує
ефективність спалювання при високих температурах (1100 – 1200°С), з
відповідними руйнуваннями діоксинів.
Основні види рідкого біопалива, які виробляють у ряді країн у промислових
масштабах, це – біоетанол (етанол, одержуваний в процесі переробки рослинної
сировини, зокрема цукрової тростини або кукурудзи), біометанол, біобутанол
(С4Н9ОН – бутиловий спирт), диметиловий ефір (С2Н6О), вироблений, наприклад, з
відходів целюлозопаперового виробництва), а також біодизель – паливо на основі
жирів тваринного та рослинного походження, а також продуктів їх етерифікації
(реакція утворення складних ефірів при взаємодії кислот і спиртів).
Для підвищення октанового числа використовується паливний етанол
(етиловий спирт), як 8 – 20% добавка до звичайних бензинів. Сировиною для
одержання етанолу служать різні продукти природного біосинтезу. Зокрема, у
Канаді для цього використовується зерно кукурудзи, з 1 т якого одержують до 400 л
етанолу та високопротеїновий корм для худоби. У Бразилії етанол отримують з
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особливого сорту тростини.
Згідно даних МЕА, для виробництва біоетанолу необхідні інвестиційні
витрати на рівні 0,3 – 0,6 млрд дол США, в розрахунку на випуск 1 млрд л етилового
спирту на рік. При цьому вартість спирту становить 0,25 – 0,3 дол США за 1 л (при
виробництві етанолу з цукрової тростини) та 0,4 – 0,5 дол США за 1 л (при
використанні в якості сировини кукурудзи). В обох випадках вартість спирту нижче
сьогоднішніх цін на бензин. Вартість біоетанолу з деревини перевищує номінальну
вартість біоетанолу з харчової біомаси і оцінюється приблизно в 0,5 дол США за 1 л.
Іншим перспективним рідким видом біопалива є біодизель, який може
замінити або доповнити традиційне дизельне паливо. Його джерело – рослинні
масла, отримані з насіння олійних (соя, соняшник, ріпак) або інших культур. В
якості сировини для виробництва біопалива застосовується також масло, яке вже
було використане для смаження, а також жири тваринного походження. Біодизельне
паливо, отримане з рослинних масел, цілком придатне для стандартних двигунів – у
чистому вигляді або в суміші зі звичайним дизельним паливом.
Виробництво та використання біодизеля отримало найбільший розвиток в
європейських країнах. Понад дві третини потужностей з виробництва біодизельного
палива доводиться на Німеччину, Італію та Францію. Обсяги його виробництва
зростають з темпом декількох десятків відсотків на рік.
Вартість традиційного біодизельного палива з ріпаку в Європі становить
близько 1 дол США за літр дизельного еквівалента, а за деякими оцінками – ще
нижче (0,7 дол США за літр дизельного еквівалента), оскільки економіка
біодизельного виробництва залежить від багатьох факторів, включаючи реалізацію
на ринку побічних продуктів. Найдешевше біодизельне паливо виробляється з жирів
тваринного походження: його вартість складає близько 0,5 дол США за літр.
В останні роки досягнуто значного прогресу і в розробці технології отримання
рідких палив з деревних відходів за допомогою технології швидкого піролізу.
Отримана в результаті піролізу «біо – нафта» (bio–oil) є цінним хімічним продуктом,
який надалі може використовуватися для виробництва рідкого палива, а також як
цінна хімічна сировина.
До основних видів газоподібного біопалива відносять біогаз – продукт
анаеробного зброджування органічних відходів, що представляє собою суміш
метану та вуглекислого газу, та біоводень – водень, отриманий з біомаси
термохімічними, біохімічними методами або шляхом біофотолізу (фоторозкладання
води на водень і кисень за участю мікробіологічних систем).
За статистичними даними щорічно в країнах ЄС в умовах промислової та
муніципальної
діяльності
утворюються
побутові,
промислові
та
сільськогосподарські відходи в обсягах 100 – 120 млн т н. е., з яких сьогодні
утилізується лише 10 – 15%.
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Домінуючим напрямом енергетичного використання біогазу є виробництво
тепло- та електроенергії. За останнє десятиріччя почали інтенсивно
впроваджуватися проекти виробництва біометану з подальшим закачуванням у
мережі природного газу.
1.3. Аналіз стану та перспектив розвитку біоенергетики у світі
За оцінкою МЕА біоенергетика є одним з найбільш ефективних і
перспективних напрямів альтернативної енергетики. Технології отримання та
використання біоенергетичних ресурсів відповідають вимогам Паризької
кліматичної угоди (СОР21) щодо захисту навколишнього середовища.
Стрімкі та стійкі темпи розвитку біоенергетичної галузі протягом останніх
десятиліть зумовлені низкою факторів, ключовими з яких є широке застосування
державних програм щодо обмеження викидів парникових газів та захисту
навколишнього середовища, скорочення запасів традиційних енергоресурсів при
супутньому зростанні цін на енергоносії, вдосконалення технологічних ланцюжків,
що підсилюють конкурентоспроможність біоенергетики.
Частка біомаси в глобальному енергоспоживанні та
в енергоспоживанні кінцевим споживачем, 2015 р.

Джерело: REN21 глобальний звіт «Стан поновлюваної енергетики 2017» («Renewables
2017 Global Status Report»)

За даними Міжнародного агентства IRENA за період 2006 – 2015 рр. у світовій
енергетичній сфері більш ніж у 2 рази збільшено потужності, що працюють на
біоенергії та відходах.
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Динаміка встановлених потужностей у світі, що працюють
на біоенергії та з використанням відходів, ГВт
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Джерело: IRENA «Renewable Energy Statistics 2016»

МЕА прогнозує зростання до 2030 р. попиту на первинну енергію з біомаси до
1827 млн т н. е., або 12 % від загального світового попиту на первинну енергію, що
вдвічі перевищує обсяги 1990 р. (World Energy Outlook, доповідь із питань
енергетики та зміни клімату, 2015 р.). За оцінкою МЕА, світове виробництво
біопалива продовжуватиме щорічно зростати приблизно на 7%.
Інноваційні напрями біоенергетики: біопаливо, біогаз і тверді паливні
пелети. Високі світові ціни на енергоносії та залежність багатьох країн від їх
імпорту, а також заходи з попередження зміни клімату, стимулюють розвиток
технологій та розширення використання біопалива, яке включає в себе передусім
біодизель, біоетанол, біогаз та паливні пелети.
Біопаливо сьогодні є альтернативою традиційним видам палива, що
отримуються з нафти. У довгостроковій перспективі постійно зростаючий попит на
біопаливо з боку наземного, повітряного та морського транспорту може істотно
змінити сформовану структуру паливних ресурсів на світовому ринку енергоносіїв.
За прогнозом МЕА, можливий дефіцит нафти в 2025 р. оцінюється в 14%, що значно
перевищує рівень 2015 року.
Моторне біопаливо, за даними МЕА (звіт WEO 2016) забезпечує сьогодні
близько 2,6% потреб світового транспорту, з прогнозованим його зростанням на
5,8% до 2040 р. Високі темпи галузевого зростання, починаючи з 1990 р. – з
10,1 млн т у.п. до 101,1 млн т у.п. у 2014 р., було обумовлено розробкою та
застосуванням стандартів паливних сумішей (більш ніж у 60 країнах). Згідно з
даними REN21, найбільшими виробниками/ споживачами моторного біопалива за
2015 р. були США (42,9 млн т у.п.), Бразилія (23,9 млн т у.п.), Європейський Союз
(16,6 млн т у.п.), Аргентина (3,6 млн т у.п.), Індонезія (3,9 млн т у.п.) і Китай (2,9
млн т у.п.). Близько 80% сукупного світового виробництва становить етанол, та
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майже 20% припадає на біодизель.
Глобальне виробництво біопалива, частки за типом палива
по країнам / регіонам, 2015 р.

Джерело: REN21 глобальний звіт «Стан поновлюваної енергетики 2017» («Renewables
2017 Global Status Report»)

За даними МЕА, на частку Бразилії та США припадає 87% світового
виробництва біопалива (діаграма нижче), що в першу чергу зумовлено потужною
державною підтримкою. За прогнозом очікується подальше зростання виробництва
біопалива у світі, зокрема 6% щорічного зростання обсягів виробництва біодизелю
та 5% етанолу в найближчому десятиріччі. Значне нарощування обсягів
виробництва та споживання біопалива передбачено в першу чергу в таких країнах,
як США, Китай та Індія.
Динаміка виробництва біоетанолу у світі
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У Сполучених Штатах, згідно з Федеральним законом 2007 р. та національним
стандартом із поновлюваних видів палива, нафтопереробні заводи зобов’язані
щорічно застосовувати під час виробництва бензину 50 млрд л біопалива що, за
даними Міністерства енергетики США, дозволить знизити обсяг споживання нафти
майже на 14%. Чинними законодавчими актами передбачено довести щорічне
виробництво етанолу у 2015 р. до 56,8 млрд л, а у 2022 р. – до 136 млрд л; водночас,
основні перспективи пов’язано з виробництвом біопалива другого покоління.
Законодавчо дозволені частки вмісту етанолу в паливі по різним країнам
істотно варіюється, що наведено у додатку 2.
За даними МЕА світове виробництво біопалива до 2017 р. має зрости на 25 %,
до 140 млрд літрів. За прогнозованою оцінкою розвитку ринку біопалива до 2030 р.
біопаливо, залежно від регіону, може стати основою для (10 – 30%) забезпечення
сукупного споживання енергії.
Сьогодні у ЄС основна частина виробництва біопалива припадає на біодизель,
вироблений з насіння олійних культур (ріпаку). За прогнозами, у країнах Євросоюзу
буде розширюватися виробництво біоетанолу з пшениці та кукурудзи, а також
цукрових буряків. Положеннями директиви 2012/27/ЄC про енергетичну
ефективність, обмежено частку біопалива першого покоління (з 10 до 5% до 2020 р.)
і заохочується розроблення біопалива другого покоління. Після 2020 р. в країнах ЄС
фінансуватиметься лише виробництво біопалива, яке сприяє зниженню викидів
парникових газів і виробляється з нехарчових рослин і біомаси.
Європа широко впроваджує біопаливо на транспорті, причому навіть в авіації.
Зокрема, в Бельгії з 1 січня 2017 р. на АЗС припинено продаж бензину Super 95,
який замінено біоетанолом E10. З переходом на біоетанол в країні передбачено
довести до 2020 р до 10% частку використання біопалива на транспорті. Перехід на
біоетанол E10 регламентований відповідним королівським указом, що відповідає
вимогам Євросоюзу. Наприклад, у Німеччині продаж біоетанолу E10 розпочався ще
у 2011 р. коли компанія Lufthansa перша в світі здійснила регулярний рейс з
використанням біопалива, а в березні 2013 р. літак вперше здійснив комерційний
трансатлантичний авіапереліт повністю на біопаливі.
У Бразилії, за прогнозом, виробництво біоетанолу буде продовжувати
зростати прискореними темпами та досягне до 2017 року близько 41 млрд літрів.
Додаткові можливості виникають щодо використання біопального для країн,
що розвиваються. Ці країни можуть експортувати або сировину, або біопаливо на
світові ринки, отримуючи від цього суттєві доходи.
Згідно з прогнозом МЕА вже до 2020 р. 15% автомобільного палива
виготовлятиметься з біомаси.
Сьогодні Китай нарощує обсяги виробництва біоетанолу, і очікується, що його
виробництво буде щорічно зростати протягом наступних десяти років більш ніж на
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4 %. За оцінками китайських експертів, країна до 2020 р. зможе виробляти 12 млн т
авіаційного біопального на рік, що становитиме 30% від загального обсягу
споживання реактивного пального в країні, особлива увага приділяється організації
виробництва біопального другого покоління.
В Індії виробництво біоетанолу з меляси, згідно з прогнозами, буде зростати
більш ніж на 7 % на рік. При цьому розширюється виробництво біодизеля з нових
культур.
Світовий ринок біопального стрімко зростає. Виробництво біопального в
багатьох країнах світу стимулюється наданням значних дотацій, податкових пільг та
регламентуванням обов’язковості використання біопалива у визначених
національними нормативами пропорціях.
Світова індустрія різних видів біопального характеризується наявністю
широкого спектру заходів законодавчого, та нормативно-правового забезпечення
розвитку біоенергетики, а також державних програм, спрямованих на збільшення
виробництва біопального в окремих країнах світу (додаток 3).
Сьогодні біопальне другого покоління (2G) або «покращене біопальне»
виробляється за новими технологіями з непродовольчої біосировини, що дозволяє
послабити конверсію продовольства в паливо, а також зростання цін на
продовольство у світі. Сировиною для такого біопального слугують окремі види
спеціально вирощуваних енергетичних рослин, відходи деревопереробки та харчові
відходи.
Основні переваги біопального 2-го покоління порівняно з біопальним 1-го
покоління:

різноманітність біологічної маси, придатної до переробки;

більш висока ефективність виробництва – в середньому на 30 – 40%;

суттєве скорочення викидів деяких видів парникових газів у процесі
використання біопального може досягати 90% (біопальне 1-го покоління – до 50%).
Біогаз
є
продуктом
переробки
широкого
спектру
відходів
(сільськогосподарських, комунальних, промислових), що містять високу частку
метану.
Основні напрями розвитку біогазових технологій у світі:
1. Біогазові установки для перероблення власних відходів підприємств
(фермерські господарства, підприємства харчової та переробної промисловості,
станції очищування стічних вод).
2. Будівництво потужних централізованих біогазових комплексів для
перероблення комунальних, промислових та сільськогосподарських відходів,
відходів тваринницьких підприємств і підприємств харчової промисловості з
виробництвом електричної та теплової енергії.
3. Зброджування відходів тваринництва та енергетичних культур із
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використанням отриманого газу для виробництва тепло- та електоенергії.
4. Будівництво великих біогазових комплексів із використанням біометану як
замінника природного газу, перш за все, у галузі електроенергетики (на ТЕС, ТЕЦ і
котельних).
5. Створення підприємств для механіко-біологічного перероблення органічної
фракції твердих комунальних відходів із подальшим його використанням у
котельнях.
6. Збір та утилізація біогазу на полігонах твердих комунальних відходів.
Найбільш високі темпи зростання виробництва біогазу відзначено в країнах
Європейського Союзу, США та Китаї. За оцінками експертів МЕА, у 2015 р. частка
біогазу в сукупному первинному споживанні біоенергії в країнах ОЕСР склала 8%.
Лідером з розвитку галузі є Європейський Союз, у країнах якого в 2015 р. діяло
17240 біогазових установок (з них 10786 – у Німеччині).
Паливні гранули та пелети представляють собою енергоносій, вироблений з
відходів
деревопереробного
комплексу
та
сільського
господарства.
Використовується в якості палива для електро- та теплогенерації. В останнє
десятиріччя галузь демонструє стійкі темпи зростання – у 2015 р. сукупне світове
виробництво пелет склало 37 млн т (порівняно з 2 млн т у 2000 р).
На рисунку наведено динаміку споживання пелет за 2010 – 2015 рр. та прогноз
на 2020 р.
Динаміка споживання пелет, млн т

Джерело: The Statistics Portal, https://www.statista.com

Найбільшим ринком пелет є європейський ринок, ємність якого в 2015 р.
перевищувала 24 млн т пелет. Основними споживачами пелет є Великобританія,
Данія, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Бельгія. З 2008 р. обсяги споживання
паливних гранул (пелет) в ЄС перевищують обсяги їх виробництва в країнах
Європейського Союзу. Основними постачальниками деревних паливних гранул в
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ЄС є США, Канада та Росія. Україна також є одним із постачальників пелет до країн
Євросоюзу так за 2016 р. країна імпортувала 165 тис т пелет. За експертною оцінкою
потенціал зростання споживання пелет – понад 50 млн т в 2020 р., при цьому
прогнозоване їх споживання в країнах Європейського союзу оцінюється в 35 млн т.
Біопаливо в енергетичній сфері. У країнах Європейського Союзу
середньостатистичний показник використання біопалива для виробництва теплової
енергії становить 15 %. Однак ряд країн значно випереджають загальноєвропейські
показники. Зокрема, у Швеції 61% тепла отримують на основі біопалива, в Австрії –
37%, Данії – 35%, Фінляндії – 32 %. Водночас, переважно для одержання теплової
енергії, в країнах Європи використовують тверді види біопалива: пелети, паливні
гранули тощо. Наприклад, у Фінляндії з усього обсягу використання біопалива на
тверді енергоносії припадає 94%, у Польщі – 93%, в Австрії – 89%, у Швеції – 78 %.
У цілому ситуація з використання різних видів біомаси в Європі є
різноплановою. Якщо у Фінляндії, Австрії та Швеції переважну частку теплової
енергії одержують внаслідок перероблення власне біомаси, то у Франції
переробляють виключно тверді побутові відходи.
Сучасною біотехнологією є теплоелектроцентраль, яка працює на біопаливі,
показники ефективності якої співставні з аналогічними показниками традиційної
ТЕЦ, що використовує викопні види палива.
Електростанції, які працюють на біомасі, потужністю 10 – 50 МВт,
забезпечують ККД 18 – 33%, що є дещо нижчими від аналогічного ККД
електростанцій на викопних енергоносіях.
Наприклад, Китай активно переобладнує малоефективні діючі та будує нові
електростанції, основним паливом яких є відходи, і в першу чергу – тверді
комунальні відходи (ТЕС на ТКВ). Крім вироблення енергії вони вирішують важливе
соціальне завдання – очищення великих міст від відходів, а також сприяють
зниженню викидів парникових газів у атмосферу.
Показовим є також досвід Литви щодо розвитку біоенергетики. У країні для
виробництва теплоенергії успішно здійснюється перехід на місцеве біопаливо. У
2002 р. його частка в загальному балансі палива становила 5%, у 2014 р. – 49%, а в
2020 р. планується довести до 80 – 90%. Водночас споживання природного газу в
енергетичному балансі країни знижено з 83% до 47%, а нафтопродуктів – з 27,3% до
2,5 %.
Розвиток нових біоенергетичних технологій. Одним із основних світових
стратегічних завдань є створення організаційних і правових засад для формування
нових ринків біотехнологічної продукції, насамперед – у промисловій біотехнології
та виробництві біопалива.
Світовий біопаливний ринок має всі характеристики інноваційних ринків:
постійно ведуться дослідження в галузі вдосконалення технологій виготовлення,
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поліпшення фізико-хімічних характеристик біопалива.
Біопаливо третього покоління – нова технологія виробництва біопалива з
водоростей. Водорості можна використовувати для виробництва метану шляхом
анаеробного зброджування або етанолу шляхом бродіння. Але найбільша їхня
потенційна цінність полягає в тому, що вони можуть використовуватись як
сировина для виробництва біодизельного палива. При переробці водоростей з них
отримують у 3,5 рази більше палива, ніж із пальмової олії, у 5 разів більше, ніж із
цукрового очерету, у 8 разів більше, ніж із кукурудзи, і в 40 разів більше, ніж із сої.
Корпорацією Green Fuel Technologies (США) розроблено технологію
вирощування водоростей, яка працює на викидах ТЕЦ. Димовий газ або інші газові
потоки, збагачені СО2, пропускають через біореактор. Газ оптимізує темпи росту
водоростей, які починають активно розмножуватись. Технологічний процес
дозволяє отримати спирти, біодизель, високоякісний корм для тварин, при цьому
значно знижуються викиди ТЕЦ: NO2 – до 86 % і СО2 – до 40 %.
1.4. Стандартизація сировинної бази і біоенергетичних ресурсів
Головною умовою сталого розвитку ринку паливної біомаси є впровадження
стандартів на біопаливо як важливий елемент управління виробництвом і
використанням біопалива. Стандартизація дозволила США, Швеції, Німеччині,
Фінляндії та Данії в короткий термін зайняти лідируючі позиції у виробництві та
постачанні біопаливної продукції на світовий ринок.
Стандартизація біопалива – важливий інструмент якісного контролю та
управління виробництвом, вона надає потенційним споживачам технічну
інформацію про виріб, закріплює основні його характеристики та є гарантом його
якості. Сьогодні тільки окремі види біопалива регламентуються національними
стандартами Австрії, Німеччини, Норвегії, Швеції та США.
Зокрема у США діє «Standard Regulations & Standards for Pellets in the US: The
PFI (pellet)». Стандартом дозволено виробництво паливних гранул двох сортів:
«Преміум» і «Стандарт». Гранули «Преміум» повинні містити не більше 1% золи та
можуть застосовуватися для опалення будь-яких будівель. На сорт «Преміум»
припадає близько 95% виробництва гранул у США. Гранули «Стандарт» можуть
містити не більше 3% золи, дозволяється в його складі більший обсяг кори або
сільсько-господарських відходів. Зазначені стандарти визначають також розміри
гранул, щільність, вологість, вміст пилу та інших складових. У США паливні
гранули не можуть бути більше 1 ½ дюймів у довжину та діаметром в діапазоні від
¼ до 5 1/16 дюйма.
У США діє аналогічна з ЄС система державного регулювання та контролю у
сфері сталого розвитку біоенергетики. Так, стандарт з поновлюваних видів палива
(US Renewable Fuel Standard, RFS) визначає процентні частки для різних видів
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біопалива, які повинні домішуватися до традиційних видів палива. Програма
впровадження положень стандарту розрахована на 2006 – 2022 рр., була закріплена
Актом про енергетичну політику 2005 р. та розширена Актом енергетичної
незалежності та безпеки за 2007 р. До 2022 р. загальний обсяг використання
біопалива має бути доведено до 36 млрд галонів (136 млрд л).
Стандарт RFS, діючий в США, для кожного виду палива з поновлюваних
джерел енергії встановлює вимогу щодо зниження обсягів викидів парникових газів
порівняно з заміщуваними нафтопродуктами від рівня викидів за 2005 рік. Щорічно
нафтопереробники та імпортери нафтопродуктів зобов'язані витримувати
встановлені темпи зниження викидів парникових газів за чотирма категоріями
палива: 20% – для простих видів біопалива, 50% – для біодизеля, 50% – для
біоетанолу та 60% – для целюлозних видів біопалива.
Стандартом введені також обмеження по допустимим типам сировини та
категоріям земель, які використовуються для виробництва сировини (біомаси). Такі
жорсткі вимоги національного стандарту стимулюють розвиток і впровадження
високоефективних біопаливних технологій, включаючи виробництво біопалива
другого покоління.
У Німеччині на паливні гранули прийнятий стандарт DIN 51731. За
стандартом довжина гранули – не більше 5 см, діаметр – від 4 до 10 мм; вологість не
більше 12%; вміст пилу не більше 0,5% тощо. В Австрії – стандарт ONORM M 7135.
У Великобританії – «The British BioGen Code of Practice for biofuel (pellets)». У
Швейцарії – SN 166000. У Швеції – SS 187120. В ЄС – EN 17225-2. У Російській
Федерації – стандарту на деревні паливні гранули немає; виробники біопалива в
основному орієнтуються на німецький стандарт DIN 51731.
Слід зазначити що в країнах ЄС та США дотримання екологічних і соціальних
вимог також здійснюється за рахунок реалізації добровільних схем сертифікації,
прийнятих на національному рівні.
Новий міжнародний стандарт ISO 13065:2015 «Критерії стійкості у сфері
біоенергетики» створює практичну основу для розв’язання екологічних, соціальних
та економічних аспектів із метою полегшення оцінки та порівнянності технологій
виробництва біоенергії та продуктів.
У деяких країнах і регіонах на біоенергетику та біопаливо в наступному
десятиріччі покладаються амбітні завдання, при цьому міжнародний стандарт ISO
13065 стає інструментом для урядів в організації виконання поставлених завдань. Це
сприятиме розвитку як національних і регіональних, так і міжнародних ринків через
підвищення конкурентоспроможності біоенергетичних ресурсів та допоможе
уникнути технічних бар’єрів у торгівлі.
Пом’якшення
наслідків
зміни
клімату
та
підвищення
безпеки
енергопостачання є ключовими чинниками для біоенергетики відповідно до нової
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ініціативи проектного комітету ISO: «Фактично кожна країна, що виробляє або
споживає біоенергію, потребує твердих екологічних і соціальних гарантій для
стабільного виробництва біоенергії та біопалива. Впровадження стандарту ISO
13065 сприятиме забезпеченню стабільного виробництва і використання біоенергії,
його впровадження дозволяє користувачам визначати області для безперервного
поліпшення».
1.5. Зарубіжний досвід використання біомаси як палива для енергетичних
установок
Широкий розвиток у світовій практиці одержало використання біомаси
(біопалива) для виробництва електричної та теплової енергії, як на ТЕС, так і в
системах централізованого теплопостачання. Активне використання поновлюваних
джерел енергії з сільськогосподарської сировини має місце в країнах ЄС, США,
Японії, Бразилії, Китаї, Індії, Канаді та інших країнах. У ряді країн світу (нафто- та
газоімпортозалежних), створені спеціальні органи виконавчої влади, що
координують реалізацію програм у сфері виробництва альтернативної енергії.
Заміщення дорогого привозного палива на вугільних ТЕС біомасою сприяє
підвищенню рівня енергоефективності, а також істотному поліпшенню екологічних
показників при впровадженні сучасних енергоефективних технологій спільного
спалювання вугілля та біопалива.
За даними звіту REN21 «Global Status Report 2016» у 2015 р. встановлена
потужність біоенергетичних електростанцій зросла на 5% і склала 106,4 ГВт,
генерація електроенергії на біопаливі зросла на 8% – до 464 ТВт⋅год. Країнами
лідерами з виробництва електроенергії з біопалива стали: США (деревина та
відходи сільськогосподарського виробництва), Німеччина (тверда біомаса, біогаз,
біометан), Китай (біопаливо з сільськогосподарської та лісової продукції, а також з
твердих побутових та промислових відходів), Бразилія (цукрова тростина, макуха)
та Японія (тверда біомаса, біогаз)
Класифікація біомаси за видами в світовому виробництві
тепло- та електроенергії, 2015 р. ( %)

Джерело: REN21 «Global Status Report 2016»
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Найпростіший спосіб використання біопалива це додавання відповідної його
частки до традиційного викопного палива, з адаптацією обладнання діючих
енергоблоків електростанцій до спільного спалювання. Таке рішення потребує
установки додаткового обладнання та відповідної модернізації енергоблоку, але
практика показує, що окремі варіанти модернізації під спільне спалювання
традиційного палива та біомаси відносно недорогі. Відносно просто вирішується
проблема часткового заміщення (4 – 5%) вугілля біопаливом у разі наявності
резервної продуктивності (потужності) млинів та котлів електростанції.
Аналіз основних характеристик біомаси як палива показує основну її
відмінність від традиційно спалюваного вугілля. Біомаса, як правило, має більший
вихід летючих речовин, ніж вугілля, і містить більше кисню. Низький вміст золи в
біомасі (біля 1%) сприяє зменшенню викидів твердих частинок, а більший розмір
золових частинок та їх схильність до агломерації забезпечують підвищення
ефективності фільтрів.
Досвід спільного спалювання вугілля та біомаси показав скорочення емісії
NОx, що пов'язано з більш низьким вмістом азоту в біомасі, а також більш раннім
виходом і запаленням летючих речовин у початковій зоні факела. При спалюванні
високоякісного вугілля навіть у топках з твердим шлаковидаленням при додаванні
біомаси відбувається зниження максимальної температури факела та, відповідно,
зменшення емісії термічних NОx.
Крім того біопаливо містить менше сірки, ніж більшість використовуваних в
енергетиці видів вугілля. До того ж вона відрізняється високим вмістом лужних
елементів. Внаслідок цього від 5 до 10% оксидів сірки, що утворюються,
вловлюється лужними елементами, що сприяє додатковому зниженню викидів SO2.
Таким чином, для будь-якої вугільної теплоелектростанції відмічені властивості
біопалива сприяють значному поліпшенню екологічних характеристик порівняно з
традиційним спалюванням вугілля.
Разом з тим додавання біопалива до основного палива в певній мірі знижує
ККД котлоустановки. Ступінь зниження ефективності залежить від характеристик
біопалива та конструктивних параметрів енергоблоку. Основні причини зниження
ефективності – більш високий вміст вологи та співвідношення водень/вуглець в
біомасі порівняно з вугіллям. Встановлено, що з цих причин при додаванні
20% біопалива по масі ККД котла знижується приблизно на 2%.
Технології спалювання біомаси на ТЕС. У світовій практиці широко
використовують три основні схеми спільного спалювання біопалива та вугілля на
ТЕС – пряме, непряме та паралельне. Кожна схема має свої переваги та недоліки і
передбачає часткове заміщення біопалива відповідним обсягом більш дорогого
вугілля.
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Принципові схеми прямого та непрямого спільного спалювання
вугілля та біопалива
Рис. 1.

а - розмелювання біомаси в модифікованих вуглерозмельних млинах;
б - попереднє змішання біомаси з вугіллям і подальше розмелювання і спалювання суміші
палив в існуючих пиловугільних пальниках;
в - пряме вдування попередньо розмеленої біомаси в існуючі пилепроводи;
г - пряме вдування попередньо розмеленої біомаси через модифіковані пиловугільні пальники
або безпосередньо в топку;
д - пряме вдування попередньо розмеленої біомаси через спеціалізовані пальники для
біомаси;
е - газифікація біомаси з наступним спалюванням отриманого газу в котлі
Джерело: ОАО ВТИ к.т.н. Котлер В.Р., Энергетика за рубежом, №6, 2016

Пряме спільне спалювання (рис. 1, а – д) – простий та відносно недорогий
варіант. Вважається, як правило, основним при прийнятті проектного рішення з
реконструкції ТЕС.
Розмелювання пелет у вуглерозмельних млинах та подальше їх спалювання в
існуючих пиловугільних пальниках має ряд особливостей, зокрема:

необхідна відносно невелика модернізація млина для запобігання застою
подрібнюваного матеріалу при його помолі. Біомаса має високий вихід летючих
речовин, що починають виділятися у значних обсягах при більш низькій
температурі (близько 180°С), ніж в умовах спалювання кам'яного та навіть бурого
вугілля, що потребує підвищеного температурного контролю на вході в млин для
запобігання вибуху або пожежі;
 модернізація помольних елементів млинів не потрібна;
 при реконструкції млина для помолу біомаси ефективність сепаратора
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повинна бути знижена для запобігання зайвої циркуляції розмеленої маси в млині;
 при переведені млина з вугілля на біомасу його продуктивність зазвичай
знижується приблизно на 20 – 50% через вологість розмелювального палива.
Дана схема успішно впроваджена на ряді європейських ТЕС. Зокрема, на ТЕС
Vasthamnsverket в Helsingbord (Швеція), пиловугільний котел потужністю 200 МВт в
кінці 90-х років було переведено на 100%-ве спалювання пелет, розмелювання яких
здійснювалося в середньохідних млинах. На блоці № 9 ТЕС Аmег Сепtгаlе
(Нідерланди), два середньохідних млини були переведені на 100% помол пелет у
2002 – 2003 рр., на ТЕЦ Наssеlbу в Стокгольмі (Швеція), котел було повністю
переведено з вугілля на пелети ще в 1993 р. Дві останні електростанції сьогодні
успішно експлуатуються.
Компанією Bromingen RWE (Нідерланди) в 2015 р. реалізовано проект
електростанції потужністю 1560 МВт з впровадженням новітніх технологій
спільного спалювання вугілля та біопалива з доведенням ефективності до 46%. При
цьому впроваджено високоефективні технології очищення викидів та гнучкої
системи регулювання потужності електростанції в умовах перемінного режиму
генерації поновлюваними джерелами енергії в енергосистемі країни. Один із
успішніших проектів, реалізованих за технологію спільного спалювання вугілля та
біомаси – ТЕС Avedore потужністю 570 МВт в Данії з доведенням у 2017 р. до
782 МВт. У 2016 р. було закінчено реконструкцію першого вугільного енергоблоку
ТЕС Avedore з переведенням його на спалювання 1,2 млн т деревних гранул за рік.
Схема з попереднім змішуванням біопалива з вугіллям і помолом суміші палив.
Такий варіант більш прийнятий при запровадженні на вугільних ТЕС технології
спільного спалювання біопалива з вугіллям, особливо в умовах можливих ризиків
щодо надійності постачання біопалива. При впровадженні даної схеми необхідні
відносно помірні капітальні витрати, перш за все для облаштування систем
прийому, зберігання та подавання біопалива. Зазначена схема має такі особливості:

при спільному розмелюванні вугілля та біопалива збільшується
споживання електроенергії млином;

спільне розмелювання вологого біопалива може знизити сушильну
продуктивність млина.
Схема з прямим вдуванням біопалива. Біопаливо має бути попередньо
розмелене в паливному цеху ТЕС або в спеціальному цеху на території
електростанції.
Системи з прямим вдуванням та спільним спалюванням біопалив з вугіллям
вимагають створення системи пневмотранспортування розмеленого біопалива до
котельного цеху. Існує три основні варіанти реалізації прямого вдування біопалива:
- пряме вдування в топку котла без підведення повітря для горіння;
- використання нових, спеціалізованих пальників для спалювання біопалива;
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- вдування біопалива в існуючі пилепроводи або через модифіковані пальники.
Додаткові спеціалізовані пальники для біопалива необхідні в тому випадку,
коли при експлуатації вже досягнута максимальна потужність пиловугільних
пальників.
Система вдування біопалива через модернізовані пиловугільні пальники
успішно впроваджена на ТЕС Studstrup (Данія).
Схема з прямим вдуванням пилоподібного палива в діючі пилепроводи з точки
зору реалізації – відносно проста та малозатратна. Використання даної схеми має
свої особливості:

витрати вугілля та повітря, що надходять в млин, можуть бути знижені
відповідно до обсягу транспортування біопалива та його теплоти згоряння;

як млини, так і пальники можна експлуатувати в звичайному діапазоні
режимів роботи по заданій теплоті та обсягах подачі первинного повітря;

у пальниках можна спалювати 100% біопалива при установці двох
систем прямого вдування на одну групу млинів.
Як правило, варіант з прямим спільним спалюванням допускає використання
до 10% біопалива без істотних змін обладнання або систем управління. Остаточний
вибір схеми прямого спільного спалювання залежить від обсягу та виду біопалива.
Проекти з прямим спільним спалюванням вугілля та біопалива (5 – 8%)
успішно реалізовано на ТЕС Centrale Gelderland 13 (600 МВт) в Nijmegen
(Нідерланди), а також на електростанції 600 МВт Maasvlakte Electrabel в Rotterdam
(Нідерланди) з доведенням у 2017 р. її потужності до 1040 МВт, у котлоустановках
якої сумісно спалюється вугілля та вторинні види палива (деревні пелети, пелети з
рисового лушпиння та інші).
У Бельгії котел енергоблоку № 4 потужністю 262 МВт на ТЕС Rodenhuize
(кам'яне вугілля та доменний газ) у 2011 р. та котел енергоблоку №4 потужністю
125 МВт ТЕС Les Awis (природний газ і мазут) у 2005 р. було переведено на 100%
спалювання пелет із відповідним зниженням потужності до 200 та 80 МВт.
Непряме спільне спалювання (рис. 1, е). Для непрямого спільного спалювання
необхідна газифікація або піроліз біомаси з послідуючим поданням підготовленого
газоподібного палива в топку котла. Позитивною стороною непрямого спільного
спалювання є те, що при цьому не забруднюється зола, яка використовується для
продажу, і виключаються окалиноутворювання та забруднення екранних труб.
Останнім часом такий підхід до спалювання біомаси почали використовувати
на ТЕС Zeltweg (Австрія), на ТЕС 407 МВт Kymijarvi (Фінляндія), а також на ТЕС
потужністю 1245 МВт АМЕR-9 (Нідерланди). На останній за технологією прямого
спільного спалювання в циркулюючому киплячому шарі спалюється 27% деревних
відходів з вугіллям і 5% – при непрямому, з використанням газифікатора.
Технологія паралельного спільного спалювання потребує створення окремого
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котла, повністю працюючого на біомасі, пар від якого надходить в загальний
колектор. Такий підхід потребує відповідних інвестицій в дублювання топкового
обладнання та системи паливопідготовки.
Великий інтерес представляє реалізація проекту заміщення вугілля
біопаливом, реалізований на вугільній ТЕС Drax (6 енергоблоків загальною
потужністю 4000 МВт) компанії Drax Group Plc (Північний Йоркшир,
Великобританія). Згідно даних Drax Group, перший з шести блоків було переведено
на повне спалювання біопалива (пелети) в 2013 р. У результаті споживання біомаси
в 2013 р. склало 1,6 млн т. Другий енергоблок було переведено на біопаливо в
2014 р. з одночасним доведенням обсягу його постачання на ТЕС до 4,1 млн т.
Модернізація третього енергоблоку з переведенням на деревні пелети у
2016 р.
дозволила
довести
рівень
паливозабезпечення
електростанції
альтернативним паливом майже до 70%, проти 37% у 2015 р. Після завершення
переведення усіх енергоблоків на спалювання пелет їх споживання на ТЕС
становитиме 7 – 8 млн т на рік. Для паливозабезпечення ТЕС Drax понад 80% пелет
постачається із США та близько 90% – з Канади.
Загальні капітальні витрати на реалізацію проекту по переведенню
електростанції на біопаливо оцінюються в обсязі 1,1 – 1,2 млрд дол. США, які
спрямовано на:
•
будівництво двох заводів з виробництва пелет в штатах Луїзіана та
Міссісіпі (США), виробничою потужністю кожного 450 000 т/рік;
•
будівництво портового комплексу в Baton Rouge (Луїзіана США);
•
закупівлю 200 спеціалізованих закритих вагонів для перевезення пелет
ємністю 116 м3 (вантажопідйомність 71,6 т);
•
реконструкцію окремих вузлів при переведенні блоків ТЕС на пелети.
Для зберігання пелет спеціально побудовані чотири силоси висотою 52,25 м і
діаметром 63 м, місткістю 110 тис м3 (80 000 т). Для запобігання контакту пелет з
вологою та киснем повітря силоси виконані газощільними, в них підтримується
атмосфера з інертних газів. Проведено ряд інших видів робіт, пов`язанних з
реконструкцією ТЕС.
Системи
централізованого
теплопостачання
з
розширенням
використання поновлюваних та біопаливних ресурсів є одним з ефективних і
перспективних напрямів забезпечення тепловою енергією населення та інших
споживачів теплової енергії в країнах із перехідною економікою та європейських
країнах. Це обумовлено такими основними його особливостями:
- відсутність залежності від одного виду палива, особливо природного газу;
- використання в якості палива біопалива, муніципальних, промислових та
інших твердих побутових відходів, а також теплової енергії стічних вод;
- можливість комбінованого вироблення теплової та електричної енергії;
25

- виробництво теплової енергії за самих низьких викидів в атмосферу.
За оцінкою REN21 «Global Status Report 2016» на долю біопалива припадає
близько 90% генерації тепла з ПДЕ. Тверда біомаса використовується для
виробництва тепла в країнах Азії (примітивні технології прямого спалювання),
Європі і розвинених азіатських країнах (вдосконалені та ефективні технології).
Міжнародним Енергетичним Агентством на основі аналізу паливноенергетичних балансів, зміни структури використання енергетичних ресурсів систем
централізованого теплопостачання (ЦТ) у світовій енергетичній сфері в
аналітичній роботі «Прогрес розвитку чистих технологій в енергетиці, 2016»
(Tracking Clean Energy Progress 2016, IEA) наведено динаміку диференціації видів
паливно-енергетичних ресурсів за період 2000 – 2015 рр. та прогнозну оцінку їх
розвитку до 2050 р. Зокрема, у системах ЦТ відмічається суттєве зростання обсягів
використання біопалива, відходів та інших ПДЕ при значному зниженні споживання
вугілля та нафтопродуктів, особливо після 2025 р. Відповідно до цього, прогнозом
відзначається прогресуюче з 2025 р. зниження викидів СО2, що відповідатиме
основним вимогам Паризької угоди (СОP21).
Прогноз паливного балансу систем ЦТ у світі
та інтенсивність викидів CO2
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Джерело: Прогрес розвитку чистих технологій в енергетиці 2016, МЕА (Tracking Clean
Energy Progress 2016, IEA)
Примітка: 1 ЕДж = 238 846·103 Гкал

За оцінкою МЕА, у сучасних енергетичних стратегіях країн-споживачів
значних обсягів енергетичних ресурсів пріоритетна роль відводиться проблемі
підвищення енерго- та екологоефективності.
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Сьогодні системи ЦТ набули широкого поширення і забезпечують значну
частку потреби в тепловій енергії в таких країнах, як Росія (70%), Латвія (65%),
Україна (66%), Данія (63%), Польща (53%), Білорусь (50%), Фінляндія (50%),
Словаччина (40%) і ряді інших країн. У країнах-членах ЄС відповідно до
директивних і нормативно-правових актів планується доведення частки
централізованого теплопостачання до 50% до 2050 р.
У результаті реалізації основних положень Енергетичної стратегії ЄС,
директивних і національних нормативно-правових актів з підвищення
енергоефективності та впровадження ПДЕ, в тому числі в системах
централізованого теплозабезпечення, в країнах ЄС рівень використання ПДЕ
перевищує 18%. У цілому в ЄС частка спалювання відходів у загальному секторі ЦТ
перевищує 7% (43 ТВт⋅год).
Частка відходів, що використовуються у загальному
паливному балансі сектору ЦТ в окремих країнах Європи
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Джерело: Європейська Комісія

Таким чином, сектор ЦТ в країнах ЄС є хорошою основою для розвитку
когенерації з переходом на поновлювані види палива, а також розширене
використання біомаси та відходів для заміщення природного газу, а також вугілля.
Понад 75% систем ЦТ, використовуваних у 28 країнах-членах ЄС – це
похідне тепло від виробництва електроенергії ТЕЦ, з сміттєспалювальних заводів і
від промислових процесів. Зокрема, у Швеції частка біомаси у виробництві теплової
енергії становить 60%, Австрії – 31%, Фінляндії – 27%, Данії – 25%, Латвії – 15%.
Законодавством Франції визначено мету – збільшити використання ПДЕ в
енергетичному балансі країни до 32% до 2030 р. при одночасному зниженні обсягу
накопичених муніципальних відходів на 50% до 2025 р. Відповідно до цього,
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зокрема,
французькою
компанією
Veolia
здійснюється
будівництво
теплоелектростанції в м. Ла-Шапель-Сен-Люк департаменту Об вартістю
240 млн євро, з річним обсягом переробки 6 тис. т муніципальних відходів для
виробництва 41 ГВт⋅год електро- та 60 ГВт⋅год теплової енергії на рік.
Бельгійською енергетичною компанією Eco Energy (BEE), за контрактом з
американською компанією GE на будівництво теплової електростанції на біомасі
потужністю 215 МВт в м. Генті, вартістю близько 358 млн дол. США, заплановано
введення електростанції в експлуатацію в 2019 р. Проектом передбачено, що ККД
енергоблоків ТЕЦ перевищить 60% при роботі в режимі когенерації з тепловою
потужністю 110 МВт для централізованого теплопостачання міста.
Згідно з прогнозами на 2020 рік, виробництво теплової енергії в країнах ЄС
залишатиметься найбільш значним сектором біоенергетики, складаючи 65%
загального обсягу споживання енергії з ПДЕ.
У системах централізованого теплопостачання використовуються різні
первинні енергоресурси: викопні види палива (нафта, газ і вугілля); скидне тепло
промислових підприємств; тепло, що отримується при спалюванні побутових і
промислових відходів; біомаса (у тому числі деревина, солома, тваринні жири);
біогаз від фермерських господарств та відходів фермерського виробництва;
геотермальне тепло; сонячна енергія та інші поновлювані джерела енергії.
Найбільш екологічно ефективним є використання муніципальних твердих
відходів (MSW) для виробництва теплової та електричної енергії. Необхідність у
цьому зростає в багатьох країнах світу по мірі того, як переповнюються звалища для
зберігання побутових відходів. Додатковою мотивацією для використання MSW є
викиди метану (парникового газу) на полігонах для зберігання відходів.
У Китаї, за даними об’єднання Renewable Energy World, починаючи з 2007 р.
активно впроваджуються технології термічної переробки твердих муніципальних
відходів на теплових електростанціях, котельних та інших підприємствах з
доведенням обсягу їх переробки до кінця 2016 р. до 100 млн т, або майже половини
створюваних в містах країни (розділ 3. стор. 65).
Важливим напрямом виробництва електро- та теплоенергії в Європі
вважається спільне спалювання біомаси та викопного палива на традиційних
теплоелектроцентралях. Перевагою такого процесу є можливість використання
існуючого обладнання та широкого спектру палив, а також досягнення високої
ефективності виробництва електро- та тепло енергії в режимі когенерації.
Спільне спалювання успішно розвивається внаслідок простоти та відносно
невисокої витратності технологій при використанні існуючої інфраструктури ТЕЦ,
при одночасному витісненні відповідної частки вугілля з енергобалансу та
відповідному зниженні негативного впливу на навколишнє середовище.
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1.6. Інвестиції в розвиток виробництва енергії з поновлюваних джерел
енергії
За звітними даними Програми Організації Об'єднаних Націй (UNEP – United
Nations Environment Programme) «Global trends in renewable energy investment 2016»
та REN21 у 2016 р. загальні інвестиції в поновлювані джерела енергії у світовій
енергетичній сфері склали 241,6 млрд дол США (виключаючи великі
гідроелектростанції), що на 23% менше, ніж у 2015 р., дозволили ввести 138,5 ГВт
нових енергетичних потужностей, що на 9% більше порівняно з 127,5 ГВт у 2015 р.
Світова динаміка інвестицій у ПДЕ, млрд дол США
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Примітка: * CAGR - середньорічний темп зростання в складних відсотках, показник, що
характеризує відсоток зростання за певний період часу
Джерело: UNEP «GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2016»
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У зв'язку з триваючим падінням у світі собівартості впровадження «чистих»
технологій в 2016 р., були зафіксовані рекордно низькі ціни на енергію з
поновлюваних джерел енергії, хоча інвестиційні вкладення в їх розвиток були на
23% нижче, ніж в попередньому році.
У 2016 р. обсяги інвестицій в розвиток ПДЕ були приблизно в два рази вище,
ніж інвестиції у видобуток викопних видів палива і, відповідно, частка
електроенергії, що надходить від ПДЕ, за винятком великих гідроелектростанцій,
зросла з 10,3% до 11,3%, що допомогло запобігти викидам CO2 на 1,7 Гт.
Однак у 2016 р., у зв’язку з падінням ціни на нафтопродукти за останні 2 роки,
інвестиції в розвиток біопалива знизилися на 37% відносно 2015 р. до
2,2 млрд дол США, ставши найнижчими як мінімум за останні 12 років; інвестиції в
енергію біомаси та відходів залишились на рівні 2015 року та склали
6,8 млрд дол США.
Прогнозні інвестиції в розвиток поновлюваної енергетики. Компанією
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) підготовлено прогноз розвитку енергетичної
сфери «New Energy Outlook 2017». Згідно прогнозу BNEF до 2040 р. очікується
зростання світового споживання електроенергії на 58% з середньомісячним темпом
у 2%. При цьому прогнозується, що з урахуванням значного підвищення
енергоефективності споживання електроенергії на одиницю ВВП за 2017 – 2040 рр.
знизиться на 27%.
За прогнозом, обсяг інвестицій у нові генеруючі потужності на глобальному
рівні в період 2016 – 2040 рр. складуть 10,2 трлн дол США: 72% (7,4 трлн дол США)
— ПДЕ, з них 2,8 трлн дол США — сонячна енергетика та 3,3 трлн дол США —
енергія вітру.
Відповідно до вимог Паризької кліматичної угоди (COP21) після 2020 р.
прогнозовані напрями та обсяги інвестицій у світову енергетичну сферу буде
приведено у відповідність до розроблюваної за рішенням Конференції Світової
стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 р. для недопущення перевищення
температури земної поверхні вище 2°С.
2. Європейський Союз. Основні напрями розвитку біопаливної галузі
2.1. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо основних
напрямів розвитку біоенергетики
Загроза глобального потепління, вичерпність викопних палив і енергетична
залежність від окремих країн та ряд інших чинників змушують країни світу суттєво
змінювати структуру енергетичного сектору. Країни розробляють і реалізують
плани та стратегії щодо скорочення загального енергоспоживання за рахунок
впровадження енергоефективних технологій та заміщення традиційних енергоносіїв
поновлюваними джерелами енергії.
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За оцінкою Єврокомісії, рівень імпортозалежності країн-членів ЄС в
паливних ресурсах у 2015 р. становив 53%. За прогнозом МЕА, у період до
2030 р. потреба в енергоресурсах щорічно зростатиме на 1,7 % і досягне 15,3 млрд т
н. е. Попит на нафту збільшиться з 9,7 млн т/день у 2000 р. до 16,3 млн т/день у
2030 р., при цьому майже три чверті приросту припадатиме на транспортний сектор.
Споживання природного газу подвоїться, а його частка в балансі енергоносіїв може
зрости з 24,5 до 28 %.
Країни-члени ЄС прагнуть знизити свою енергетичну залежність від
експортерів енергоносіїв, підвищити ефективність використання альтернативної
енергетики та знизити споживання енергії взагалі, однак залежність від імпорту
органічних енергоносіїв збільшується, що підтверджують дані звіту «Energy from
renewable sources. March 2017» Євростату.
Залежність ЄС від імпорту органічних енергоносіїв
Залежність від імпорту, %
Тверде паливо
Нафта
Природний газ
У середньому
1990
18
81
48
45
2000
30
77
50
47
2010
39,4
84,5
62,1
52,7
2012
42,2
86,5
65,8
53,4
2013
44,1
87,4
65,2
53,1
2014
45,6
87,4
67,4
53,5
2015
42
88,6
66
53
2020
50
86
75
62
2030
66
88
81
67
Джерело: Прогноз Європейської ради з поновлюваних джерел енергії зі споживання
теплової енергії в Європейському Союзі до 2050 року
Рік

Згідно звіту вуглеводні види енергоносіїв як і раніше залишаються головним
джерелом енергії для ЄС. З 1990 по 2015 рр. залежність ЄС від імпорту енергоносіїв
зросла майже на 18%. Однак в деяких країнах-членах ЄС спостерігається позитивна
динаміка щодо зниження енергоспоживання вуглеводнів. Лідерами тут стали країни
Прибалтики: порівняно з показниками 1990 р. Литва знизила енергоспоживання на
57%, Латвія на 45%, а Естонія на 37%. У Латвії також знижено частку вуглеводнів у
сукупному використанні енергоносіїв – з 83% до 61%.
Імпортозалежність країн ЄС в енергоносіях є різною щодо обсягу та виду
палива. Зокрема, ряд країн повністю залежать від його імпорту (Кіпр, Мальта), в
інших країнах (Італії, Португалії, Іспанії та Ірландії) імпорт енергоносіїв становить
від 80% до 90%. Тим часом, в деяких країнах залежність від імпорту вуглеводнів за
25 років значно зросла, зокрема, у Польщі – з 1% до 32% та Чехії – з 17% до 47%.
Найбільш енергетично незалежними є Франція, яка 75% своєї енергії отримує від
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АЕС та Великобританія, яка має власні родовища нафти та газу, розташовані у
Північному морі, та які забезпечують приблизно 70% внутрішнього попиту на
паливо, а решта 30% поставляється у вигляді газу, імпортованого з Норвегії або (у
рідкому вигляді) з Катару.
Досягнення енергетичної безпеки ЄС довгостроковими стратегіями та
програмами передбачає розгортання низьковуглецевих технологій, розвиток поновлюваних джерел енергії, створення інноваційних технологій та їх впровадження
з метою підвищення енергоефективності, енергозбереження в промисловості та
приватному секторі, зниження рівня залежності від імпорту нафти.
Європейський Союз найбільш активно і послідовно поєднує енергетичну та
екологічну політики та механізми їх реалізації, здійснює комплексний підхід до
формування нормативно-правової бази в галузі енергетичної ефективності, розвитку
й впровадження ПДЕ та реалізації національних зобов’язань з природоохоронної
діяльності.
За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства біоенергетика, відповідно
до Паризької Угоди, як одна із складових поновлюваних джерел енергії, є
високоефективним і перспективним видом енергетичного забезпечення. Така
технологія отримання енергії є ще й нешкідливою для навколишнього середовища.
Державне регулювання та законодавча база в Європі, що відносяться до
індустрії біопалива, отримали розвиток з прийняттям низки директив, а саме:
Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року
щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з
відновлюваних джерел енергії та Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 8 травня 2003 року про сприяння використанню біопалива або іншого
відновлюваного палива для транспорту, яка запропонувала збільшити частку ринку
біопалива в ЄС до 2% у 2005 р. та до 5,75% у 2010 р.
Прийняття Директиви 2003/30/ЄС було мотивовано необхідністю скорочення
викидів парникових газів (ПГ) у транспортному секторі відповідно до зобов’язань
ЄС щодо Кіотського протоколу та зміцнення енергетичної безпеки шляхом
зниження залежності від імпорту нафти. Крім того, вона дала суттєвий поштовх
розвитку сировинної бази для розвитку виробництва біопалива. Директивою
запроваджуються нормативи по стандартизації палива – біоетанолу та біодизелю,
при використанні їх для транспортних засобів у чистому виді або в якості суміші.
Такі суміші мають відповідати стандартам з якості (prEN 14214, EN 228 та EN 590),
що прийняті для забезпечення оптимальної роботи двигуна. Директивою зазначено,
що Європейський комітет із стандартизації (CEN) має встановити стандарти також
для інших видів біопалива.
У 2008 р. Європейською Комісією (ЄК) прийнято перший енергетичний пакет
юридичних заходів «Клімат та Енергетика», спрямований на досягнення
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поставлених цілей до 2020 р., який вступив в силу в 2009 р. Основними
нормативними документами енергопакету стали: Директива 2009/28/ЄC про
стимулювання використання енергії з поновлюваних джерел та внесення змін і
згодом скасування Директив 2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС; Директива 2009/29/ЄC про
вдосконалення та розширення схеми торгівлі квотами на викиди (європейського)
співтовариства; Директива 2009/30/ЄС про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС,
що стосується технічних умов, пов’язаних з бензином, дизельним пальним та
газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди
парникових газів та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що
стосується технічних умов, пов’язаних з паливом, що використовується для суден
внутрішньої навігації та про скасування Директиви 93/12/ЄС тощо.
Директивою 2009/28/ЄС (RED) визначено вихід на 20% використання ПДЕ до
2020 р., а також до 10 % використання моторних біопалив на транспорті, як
обов’язкові національні цілі. Однією з особливостей Директиви RED є вимога її
застосування окрім країн-членів ЄС, і до країн-членів Європейського економічного
співтовариства (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн). Директива стала головним
нормативним документом, щодо використання ПДЕ. Для кожної країни-члена ЄС
визначено мінімальні цільові показники щодо розвитку ПДЕ для досягнення
цільового загальноєвропейського показника 20% по ЄС. Відповідно до цього кожна
країна до червня 2010 р. мала розробити особисті національні плани з впровадження
ПДЕ (додаток 4).
Наступним кроком стало прийняття Європейською Комісією в червні 2010 р.
документу «Енергетика 2020. Стратегія конкурентної, сталої та безпечної
енергії» яким передбачено великомасштабне впровадження поновлюваних джерел
енергії як за визначеним цільовим рівнем до 2020 р., так і подальшого його
підвищення протягом наступних десятиліть з системним і послідовним внесенням
необхідних змін й доповнень у відповідну нормативно-правову базу з послідуючим
прийняттям та коригуванням Національних планів дій країн з поновлюваної
енергетики (НПД ПЕ).
Згідно поданих НПД ПЕ ЄС серед поновлюваних джерел енергії сектору
біоенергії відведено важливу роль в досягненні визначених цілей: частка біоенергії
має становити більше половини в енергобалансі поновлюваної енергії ЄС до 2020 р.,
та 11% від загального обсягу енергоспоживання ЄС. Відповідно до цього, країни
Євросоюзу докладають значних зусиль щодо заміщення традиційних видів палива
біопаливом.
З огляду на поставлені цілі, ЄК розроблено «Дорожню карту з енергетики до
2050 року», з аналізом шляхів та методів досягнення поставлених цілей по
зниженню
емісії
ПГ,
забезпечуючи
при
цьому
надійність
та
конкурентоспроможність систем енергопостачання.
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Прогноз впровадження окремих видів ПДЕ
при виробництві електроенергії до 2020 р.

Джерело: Дорожня карта з енергетики до 2050 року

Згідно з одним із сценаріїв декарбонізації, наведеним у Дорожній карті
(умови, які забезпечать до 2050 р. скорочення викидів ПГ на 80 – 95% порівняно з
1990 р.), ЄК пропонується збільшити частку ПДЕ в енергобалансі до 55 – 75% у
загальній структурі енергетики і до 59 – 83% – в електроенергетиці, в тому числі
біомаса – 34%, сонячна енергія – 26%, геотермальна енергія 17%, енергія вітру –
13%, інші ПДЕ – 6%. При цьому кінцеве енергоспоживання у 2050 р.
(1050 млн т н.е.) має скоротитися на 12% порівняно з 2020 р. (1200 млн т н.е.).
Варто зазначити, що довгостроковий прогноз декарбонізації та розвитку ПДЕ
на період до 2050 р., представлений Європейською Радою з ПДЕ (EREC),
узгоджується з прогнозом Європейськї Комісії, наведеним у Дорожній карті. Згідно
з цим прогнозом у 2030 р. з ПДЕ має бути вироблено близько 50% загального обсягу
споживаної теплової енергії (247 млн т н.е.), в тому числі з біомаси — 175 млн т н.е.
(71%). У 2050 р., за оцінкою експертів EREC, у ЄС можливо досягти
100% виробництва теплової енергії з ПДЕ. При цьому частка біомаси становитиме
45% (214,5 млн т н.е.). За прогнозом на 2020 рік — 24% загального обсягу теплової
енергії має бути отримано з біомаси.
На діаграмі наведено прогноз EREC із споживання теплової енергії за видами
енергоносіїв в ЄС до 2050 року.
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*- від загальногообсягу споживання теплової енергії
Джерело: Прогноз Європейської ради з поновлюваних джерел енергії зі споживання
теплової енергії в Європейському Союзі до 2050 року

На саміті 24 – 25 жовтня 2014 р. Главами держав і урядів країн-членів ЄС
схвалено представлену Єврокомісією Європейському Парламенту та Раді Стратегію
Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. («Energy Efficiency and its contribution to energy
security and the 2030 Framework for climate and energy policy» (COM(2014) 520,
23.07.2014), щодо енергетичної політики з енергоефективності та протидії змінам
клімату на період до 2030 р., цілями якої для країн-членів ЄС визначено: зниження
викидів парникових газів на 40%, поліпшення енергоефективності на 27% і
підвищення на 27% використання поновлюваних джерел енергії в енергетичній
сфері Євросоюзу, що значно перевищує раніше прийняті відповідні показники в
Енергетичній стратегії ЄС до 2020 р. Наступним кроком стало прийняття
Європейською Комісією (ЄК) 25 лютого 2015 р. «Рамкової стратегії для сильного
Енергетичного союзу з прогресивною політикою щодо клімату» (Стратегія
Енергетичного союзу) СОМ(2015) 80, якою визначено конкретні цілі та пріоритети
з планом дій щодо прийняття відповідної законодавчої бази до 2018 р.
На подальший розвиток положень Директиви RED було прийнято
Директиву 2009/30/ЄС від 23 квітня 2009 р. Головна мета якої полягає в сприянні
більш широкому використанню добавок біоетанолу в бензинах і впровадженні
механізму звітності по зниженню емісії ПГ від моторних палив. Відповідно мають
бути встановлені більш жорсткі екологічні вимоги до ряду паливних параметрів.
У рамках ЄС і за його участі створено ряд інституційних механізмів, в сфері
енергетики, що серед іншого регулюють використання поновлюваної енергетики.
Так, Директивою RED передбачене створення спеціальних комітетів з
поновлюваних джерел енергії та з стійкості біопалива та біорідин, а
Директивою 2009/30/ЄС створено спеціальний Комітет для моніторингу координації
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енергетичних, соціальних і екологічних аспектів виробництва біопалива. Завданням
останнього є встановлення критеріїв стійкого виробництва біопалив.
Директивою RED визначено критерії: стійкості для всіх видів біопалива
(ст. 17), що виробляються або споживаються в ЄС, для забезпечення їх сталого та
екологічно чистого виробництва; контролю за дотриманням критеріїв стійкості для
біопалива та біологічних рідин (ст. 18); розрахунку викидів парникових газів
біопалива та біологічних рідин (ст. 19).
При цьому Європейська комісія констатувала, що на момент прийняття
Директиви RED не були передбачені нормативні вимоги стійкості для твердих і
газоподібних видів біомаси, крім ряду рекомендацій для країн- членів ЄС.
Положення директиви RED зобов'язують Єврокомісію здійснити та запровадити
звіти щодо розробки критеріїв стійкості виробництва для інших видів біомаси.
Враховуючи зазначене, у 2013 р. до Директиви 2009/28/ЄC було внесено
доповнення, що визначають критерії стійкості твердих і газоподібних видів
біомаси, які використовуються при виробництві електро- та теплоенергії, та
до біометану, що заміщує природний газ (оновлена Директива 2009/28/ЄC – REDІІ).
Основні критерії стійкості біопалива:

біопаливо має забезпечити зниження
викидів парникових газів
щонайменше на 35% порівняно з викопним паливом. Зазначена вимога має бути
підвищена до 50% у 2017 р. та до 60% у 2018 р., лише для нових виробничих
потужностей. Усі викиди життєвого циклу враховуються при обчисленні зниження
викидів парникових газів, що включає викиди від вирощування, переробки та
транспортування;

землекористування, а саме, біопаливо не може бути вирощене на
природохоронюваних територіях, землях з високим вмістом вуглецю, такими як
водно-болотні угіддя чи ліси; біопаливо не може бути вироблено з сировини,
отриманої з земель з високим біологічним різноманіттям, такими як первинні ліси
або високогірні багатства. Виробництво біопалива не повинно призводити до
скорочення запасів вуглецю як в наземній біосфері, так і в грунтах.
Окрім Директиви RED для стимулювання в галузі виробництва моторних
біопалив внесено ряд положень до Директиви 2012/27/ЄC Європейського
Парламенту і Ради про енергетичну ефективність, про зміну Директив 2009/125/ЄC
і 2010/30/ЄC та скасування Директив 2004/8/ЄC і 2006/32/ЄC, які обмежують
частку біопалива першого покоління (з 10 до 5% до 2020 р.) і заохочують
розроблення біопалива другого покоління. Після 2020 р. в країнах ЄС
фінансуватиметься лише виробництво біопалива, яке сприяє зниженню викидів ПГ і
вироблятиметься з нехарчових рослин і біомаси.
Для
стимулювання
в
галузі
виробництва
моторних
біопалив
використовуються: директива RED, Директива 2009/30/ЄС та Директива 2015/1513
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(ILUC) та ряд сертифікацій. Правові та регуляторні основи ЄС в галузі виробництва
моторних біопалив станом на сьогодні наведено нижче:

Джерело: національний експерт з питань енергетичної політики Проекту UNIDO/GEF в
Україні к.б.н. Кобець М.І. «Виробництво моторних біопалив в ЄС: сучасний стан, законодавче
забезпечення та уроки для України»

В Офіційному журналі Європейського співтовариства 9 вересня 2015 р. у була
опублікована Директива ЄС 2015/1513 (ILUC) про внесення змін до
Директиви 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива та
Директиви 2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел.
Директива ILUC обмежує спосіб, яким країни-члени можуть досягти мети щодо
використання ПДЕ у транспортному паливі в 10% до 2020 р. Починаючи з 2021 р.,
Директивою внесено обмеження до 7% на суміш біопалива, що виробляється з
"харчових" культур, ще 3% мають бути з інших альтернативних варіантів, з
доведенням суміші біопалива, що виробляється з "харчових" культур до 3,8% у
2030 р.
Відповідно до вимог ЄК, Директива ILUC зміцнює існуючі критерії стійкості
біоенергетики. Зокрема, оновлена Директива 2009/28/ЄС (RED II) містить наступні
нові вимоги:
• удосконалюються критерії стійкості біопалива, включаючи вимогу про те,
щоб нові види біопалива виділяли щонайменше на 70% менше викидів ПГ, ніж
викопне паливо;
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• введено новий критерій сталого розвитку лісової біомаси з метою
забезпечення того, щоб виробництво деревного палива продовжувало бути стійким
у країні, де виробляється (вирощувається) біомаса;
• критерії сталості ЄС поширюються на тверду біомасу та біогаз, що
використовуються на потужних теплових електростанціях (понад 20 МВт). Це
означає, наприклад, що тепло- та електроенергія, отримані з біомаси, повинні
забезпечувати на 80% менше викидів ПГ порівняно з викопним паливом з 2021 р. і
на 85% – з 2026 р.;
• на потужних електростанціях (понад 20 МВт) при використанні біомаси
мають бути впроваджені високоефективні комбіновані технології виробництва
тепла та електроенергії (досягнення ефективності вище 80%). Ця вимога не
поширюється на електростанції, що вже працюють, і отримують державну
допомогу, затверджену Європейською Комісією (ЄК).
Країни-члени повинні імплементувати цю директиву до національного
законодавства до кінця 2017 р. та встановити відповідний рівень своїх національних
показників для передових видів біопалив.
Біопаливні пелети. Країни Євросоюзу активно переходить з вуглеводнів на
біопаливо з біомаси, відповідно до цього обсяги використання пелет (деревних
паливних гранул) будуть зростати. Сьогодні понад 75% вироблених в світі пелет
поставляється на ринок європейських країн. У найближчому майбутньому
очікується збільшення попиту на використання біопалива муніципальними
котельнями та невеликими електростанціями. Зокрема, у Нідерландах, Данії
відкрито ряд великих енергетичних об'єктів на пеллетах. Великобританія продовжує
збільшувати частку біопалива з біомаси для виробництва тепло- та електроенергії.
Активно продовжує розвиватися і приватне споживання біопаливних пелет і
брикетів у країнах ЄС.
Згідно з директивами Європейської комісії (RED, RED II), біопаливо з
біомаси, що використовується на теплоелектростанціях та котельнях Європи, має
надходити з країн, які ратифікували кліматичну Паризьку Угоду.
Стандартизація біопалива. Пелети відносно новий вид біопалива, тому
стандарти якості та вимоги до екологічності його виробництва та транспортування
продовжать удосконалюватися і посилюватися. Завдання європейських регуляторів
створити єдині стандарти, щоб, купуючи пелети, що відповідають певному
стандарту незалежно від виробника та країни походження, споживач міг бути
впевнений у високій якості продукту. Прикладом такої стандартизації може стати
система стандартизації нафтопродуктів.
Відповідно до положень Директиви 2009/28/ЄC з 2010 р. в Євросоюзі введено
вимоги до якості «індустріальних» пелет (EN 14 961-2 і стандарт EN-B), які
використовуються на промислових підприємствах і в комунальних котельнях. З
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уведенням цього стандарту втратили чинність окремі національні стандарти, такі як
DIN Plus, SS 1871, O-Norm 7135, DIN 51731. За стандартом EN 14961-2 пелети
розділено на 3 класи. Відповідність нормам EN 14961-2 на загальноєвропейському
рівні підтверджуватиметься системою сертифікації ENplus, розробленою Німецьким
інститутом гранулювання (DEPI) і Німецьким дослідницьким центром біомаси
(DBFZ).
У таблиці нижче наведено показники якості паливних гранул за вимогами
сертифікатів країн Європи.
Показники якості паливних гранул
за вимогами сертифікатів країн Європи

Джерело: канд. техн. наук, О. Гайденко, Тверде біопаливо: технологічні вимоги,
властивості компонентів та технологія виробництва, Журнал «Ідеї&тренди», 2015 р.
Примітка 1 МДж/кг = 0,239 Мкал/кг
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Усі чинні стандарти твердого біопалива регламентують такі параметри, як
вологість та зольність, на величину яких основний вплив має наявність у вихідній
сировині кори, гілок та інших складових.
Слід зазначити, що найбільш розгорнуті стандарти існують в тих країнах де
пелети застосовуються найбільш активно, це: Німеччина, Австрія, Швеція,
Швейцарія.
У 2015 р. на зміну діючого європейського стандарту EN 14961-2 уведено
міжнародний стандарт ISO 17225-2, згідно з яким посилюються окремі вимоги до
якості деревних паливних гранул. У серпні 2015 р. опублікована третя версія
«Керівництва по сертифікації деревних пелет стандарту ENplus», що відповідає
новому стандарту ISO 17225-2.
Класи ENplus-A1, ENplus-A2, а також EN-B – три стандарти якості деревних
пелет, що базуються на специфікаціях Європейського стандарту EN ISO 17225-2.
Система сертифікації містить наступні вимоги до:
 виробництва і контролю якості деревних гранул;
 продукту (EN ISO 17225-2);
 маркування, логістики і зберігання;
 доставки кінцевим споживачам.
Внесені зміни до підрозділів 2 і 3 «Керівництва по сертифікації деревних
пелет стандарту ENplus» стосуються вимог до сировини та методів сертифікації.
Підвищилися вимоги до механічної стійкості та зольності пелет. Міцність на
механічну стійкість за новим стандартом для гранул преміум-класу А1 встановлена
на рівні 98%. Раніше ця норма обмежувалася 97,5%, зараз такий показник підходить
тільки для гранул класу А2 і В. Міцність на механічну стійкість є одним з головних
показників якості промислових пелет всього ряду ISO 17225-2.
Граничні норми деяких показників стандарту ISO 17225-2
ENplus A2
Основні параметри пелет, яких ENplus A1
торкнулися зміни в сертифікації Нова
Стара
Нова
Стара
ENplus
норма
норма
норма
норма
Механічна стійкість, %
≥98,0
≥97,5
≥97,5
≥97,5
Зольність, %
≤0,07
≤0,07
≤1,2
≤1,5
Вміст сірки, %
≤0,04
≤0,03
≤0,05
≤0,03
Насипна щілність, кг/м3
Максимально 750 для всіх
Вміст пилу в мішках
Нова норма для всіх ≤ 0,5 (стара ≤ 1,0)
(Об `єм до 30кг), %
Джерело: сайт: eko-pellethandel.de (Німеччина)

ENplus-B
Нова
норма
≥97,5
≤2,0
≤0,05

Стара
норма
≥96,5
≤3,0
≤0,04

Значно змінилися граничні норми вмісту золи при температурі 550°С для
гранул ENplus А2. Якщо раніше для цих гранул була встановлена гранична
зольність 1,5%, то зараз – 1,2%.
Ще одна серйозне зміна: якщо до 1 серпня 2015 р. допускалося до 1% пилу в
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пелетах, розфасованих в мішки вагою до 30 кг, то сьогодні – 0,5%. У нових
стандартах прописано вимогу за насипною густиною гранул.
Заслуговує на увагу перелік порівняльних характеристик різних видів палива
та продуктів їх переробки за вмістом основних елементів (сірки, золи, вуглекислого
газу), наведенних у таблиці.
Завдяки перевагам біопалива, а також аналізуючи значення, надані в таблиці,
слід
відмітити,
що
паливні
гранули
(брикети)
мають
високу
конкурентоспроможність порівняно з іншими видами традиційного палива. Ціни на
різні вида біопалива практично не залежать від зміни цін на викопні види палива та
від рівня екологічних податків, що регулюються ринком.
Європейська політика щодо твердих побутових відходів. Пріоритетною
метою є запобігання та зменшення виробництва відходів і їх шкідливості. Цього
можна досягти шляхом застосування чистих і екологічно безпечних продуктів і
розробки відповідних ресурсозберігаючих технологій, кінцевої утилізації
небезпечних речовин, що містяться у відходах, призначених для вторинного
використання.
Зокрема, в країнах ЄС прийнято більше 20 директив, регламентів, що
регулюють процеси утворення та утилізацію відходів, основні з них: Рамкова
Директива 75/442/ЄЕС про відходи, прийнята в 1975 р. (перевидана в 2006 р.),
Директива 1999/31/ЄС щодо полігонів для захоронення відходів від 1999 р. та
Директива 2000/76/ЄС про спалювання відходів від 2000 р.
За останні роки Євросоюзом прийнято ряд директив, регулюючих окремі
(специфічні) категорії відходів, зокрема: пакувальні відходи; зношені автомобілі;
батареї; електричне і електронне устаткування; відходи видобувної промисловості.
Відповідними директивами визначено ієрархію управління відходами, де
пріоритет надається запобіганню/зменшенню виробництва специфічних відходів, а
відновлення і переробка відходів розглядається як один з кращих варіантів.
Директивою 75/442/ЄЕС визначено 16 категорій відходів, на основі яких
впровадженно єдиний Європейський каталог відходів (рішення 2000/532/ЄЕС), що
періодично переглядається й оновлюється.
Основними цілями політики ЄС щодо поводження з побутовими
відходами для країн ЄС визначено:
– збільшення обсягів перероблення/повторного використання твердих
побутових відходів до 50 % у 2020 р. та до 70 % у 2030 р. від загального обсягу їх
утворення;
– збільшення обсягів перероблення/повторного використання відходів
упаковки до 80 % загалом у 2030 р.;
– поступове скорочення обсягів захоронення на полігонах для безпечних
відходів ресурсоцінних компонентів відходів (у т.ч. полімерів, паперу, металів, скла
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та біовідходів). Граничний показник їх захоронення не повинен перевищувати 25 %
до 2025 р.;
‒ зменшення утворення харчових відходів до 2025 р. на 30% починаючи з
2017 р.;
‒ спрощення вимог до звітування та полегшення зобов’язань, що стосуються
малих і середніх підприємств тощо.
У цілому ЄС має розроблену потужну нормативно-правову базу, яка
стосується питань поводження з твердими побутовими відходами. Зазначені
законодавчі акти спрямовані на мінімізацію утворення відходів, максимальну їх
утилізацію, перероблення та спалювання, забезпечення повного збирання й
своєчасного знешкодження відходів відповідно до вимог екологічної безпеки.
Порівняльна таблиця поводження з побутовими відходам
в Україні та країнах Європейського Союзу

Джерело: А. Войціховська, Міжнародна неурядова організація «Екологія. Право. Людина»

За невиконання вимог законодавства та програм ЄС введено відповідні
штрафні санкції як до підприємств, бізнесових структур та громадян так і до
окремих країн.
Найкращі показники з переробки та спалювання відходів в Європі сьогодні у
Швейцарії (більше 98% відходів), Німеччині (близько 70%), Нідерландах (близько
70%), Швеції (понад 99%). У цих країнах звалища були знищені ще кілька років
тому, а на місцях сховищу відходів впроваджено установки для збору біогазу. Більш
того, Швеція та Німеччина, навіть імпортують відходи, завантажуючи свої вільні
потужності. В цілому по Євросоюзу рівень переробки та спалювання твердих
побутових відходів перевищує 55%.
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Механізми стимулювання. До 2003 р. рішення про податкове стимулювання
застосування біопалива приймалися виключно на рівні окремих держав. У
Німеччині, Франції, Швеції, Чехії, в Австрії та Італії в різних формах
практикувалося звільнення від податкових виплат. Ці ж країни, а також Данія,
Нідерланди, Фінляндія, Норвегія використовували різні механізми оподаткування
(вуглецеві податки), спрямовані на скорочення використання традиційного палива
та стимулювання впровадження (розвитку) поновлюваних джерел та біомаси.
Для стимулювання виробництва біопалива в різних країнах розроблено
комплекс заходів – законодавче регулювання, пільгове оподаткування, індикативне
планування обсягів виробництва, бюджетна підтримка, цільові програми, пільгові
тарифи тощо. Так як виробництво біопалива (особливо моторного) залишається
більш дорогим у порівнянні з нафтовим паливом, відповідна національна податкова
політика сприяє розвитку даної галузі в Європі.
Заходи державної підтримки розвитку та впровадження біотехнологій у
країнах ЄС сьогодні структуровані за напрямами:
 повернення до 30% коштів, вкладених у будівництво біопаливних
підприємств;
 звільнення від паливного податку на обсяг доданого біопалива в паливну
суміш;
 наявність системи квотування обсягу субсидованого біопалива (в кожній
країні окремо);
 підтримка сільгоспвиробника.
Для стимулювання виробництва та споживання біопалива в 2003 р. Радою ЄС
було введено загальноєвропейські норми зниження податків на біопаливо.
Директивою 2003/30/ЄC про заохочення використання біопалива або іншого
відновлюваного палива на транспорті значно спрощено систему оподаткування в
паливному секторі окремих країн, що сприяло усуненню нерівної конкуренції на
паливному ринку. Директива мала на меті підвищити мотивацію до більш
ефективного енергоспоживання та дозволити країнам-членам ЄС запропонувати
компаніям податкові стимули в обмін на їхню ініціативу щодо зменшення обсягів
вихлопних газів.
У країнах ЄС запроваджено ефективні механізми стимулювання сектору
виробництва теплової енергії з біомаси. Галузь розвивається завдяки планомірному
застосуванню дієвих інструментів підтримки та стимулювання. Їх можна умовно
розділити на такі групи: інвестиційні гранти, субсидії; податкові пільги;
фінансування (пільгове кредитування тощо) через спеціальні програми, фонди;
законодавча підтримка.
Інвестиційні гранти та субсидії застосовуються майже в усіх країнах ЄС.
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Країна повністю або частково покриває капітальні витрати на впровадження певних
видів біоенергетичного обладнання. Так, в Австрії відшкодовується 30 – 40%
вартості будівництва або модернізації котелень централізованого теплопостачання
та ТЕЦ на біомасі.
2.2 Досвід країн-членів Європейського Союзу з виробництва біопалива та
напрямів розвитку біоенергетики
В останні роки поновлювана енергетика в ЄС зростає високими темпами. Це
спричинено обов'язковими цілями для ПДЕ, прийнятими Стратегією Енергетичного
союзу ЄС до 2020 та 2030 рр. (скорочення викидів парникових газів на 40 відсотків;
збільшення частки поновлюваної енергії до 27% споживання; покращення
енергоефективності на 27 %) та які також відповідають європейській економіці з
низьким рівнем викидів вуглецю у 2050 р. (Біла книга-2011), переглянутій
Директиві щодо поновлюваної енергії 2021 – 2030 (RED II) і яка є частиною
комплексного пакета «Чиста енергетика для всіх європейців». Країни-члени ЄС в
цілому намагаються досягти своїх цілей на 2020 рік, однак деяким країнам-членам
потрібно буде докласти додаткових зусиль для виконання своїх зобов'язань щодо
частки енергії з поновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії.
Згідно даним звіту «Energy from renewable sources. March 2017» європейського
статистичного відомства Eurostat одинадцять країн ЄС вже в 2015 р. досягли цілей
розвитку поновлюваних джерел енергії на 2020 р., що видно з наведеної діаграми.

Джерело: «Energy from renewable sources. March 2017» Eurostat
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Частка ПДЕ в кінцевому споживанні енергії за підсумками 2015 р. досягла
16,7% (мета ЄС на 2020 р.: 20%), що майже подвоїлась порівняно з 2004 р., коли
вона в енергобалансі становила всього 8,5%. При цьому в електроенергетиці ЄС
частка ПДЕ за підсумками 2015 р. досягла 28,8%.
Європейським лідером з великим відривом є Швеція де 53,9% всієї
споживаної енергії – це ПДЕ (біоенергетика, ГЕС і вітроенергетика). У п'ятірці
лідерів за часткою поновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі також
знаходяться Фінляндія (39,3%), Латвія (37,6%), Австрія (33,0%), Данія (30,8%).
Країнами, які вже досягли цілей 2020 р. щодо ПДЕ є Болгарія, Чеська
Республіка, Данія, Естонія, Хорватія, Італія, Литва, Угорщина, Румунія, Фінляндія,
Швеція, Австрія та Словаччина за підсумками 2016 р. (додаток 4).
Нідерланди відстають від мети на 8,2%, у той час слід зазначити, що у зв'язку
з виснаженням запасів газу в Гронінгені країна прискорено зайнялася енергетичною
трансформацією.
У групу країн з відносно нижчим темпом впровадження ПДЕ входять
Франція, Ірландія, Великобританія та Люксембург. Перші три активно розвивають
ПДЕ, тому не виключено, що вони зможуть скоротити розрив. Наприклад, у новій
доповіді британського уряду відмічено, що виробництво електроенергії на основі
низьковуглецевих джерел за період з 2015 по 2020 рр. зросте з 47% до 61%, а викиди
від енергетичного сектора скоротяться більш ніж у два рази – до 54 млн т в CO2
еквіваленті.
Згідно статистичного звіту Eurostat одним з основних видів ПДЕ в Європі є
біопаливо (понад 110 млн т н.е.), що видно з наступної діаграми.

Джерело: «Energy from renewable sources. March 2017» Eurostat
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За період з 1990 по 2015 рр. загальні обсяги виробництва електроенергії з ПДЕ
зросли на 203%, досягнувши у 2015 р. 29% від загальної валової генерації
електроенергії у країнах-членах ЄС. При цьому частка біопалива при виробництві
електро- та теплоенергії на традиційних теплових електростанціях зросла з 3,5% у
1990 р. до 10% у 2015 р.
Валове виробництво електроенергії з ПДЕ в ЄС-28, 1990-2015 рр.

Джерело: «Energy from renewable sources. March 2017» Eurostat

Потужність джерел генерації електроенергії з поновлюваних джерел у 2015 р.
становила понад 430 ГВт, що майже рівноцінно потужності електростанцій на
викопних видах палива в ЄС.
За оцінкою експертів Програми ФЛЕГ II (44 країни за підтримки Європейської
комісії, Світового банку, Світового фонду дикої природи та Міжнародного союзу
охорони природи об'єднали зусилля для виконання програми вдосконалення
правозастосування та управління в лісовому секторі), викладеної у звіті
«Производство биотоплива в Европейском Союзе: политика, сертификация,
критерии устойчивости, 2016», сьогодні потенційний запас біомаси, доступної для
переробки в біопаливо в країнах ЄС, оцінюється в 277 млн м3 по наземній
рослинності та в 308 млн м3 по внутрішньогрунтовим запасам з можливим сумарним
зростанням до 913 млн м3 у довгостроковій перспективі, що достатньо для покриття
внутрішніх потреб ЄС в біомасі для виробництва біопалива.
Тверде біопаливо. Децентралізація енергозабезпечення та спрямованість до
енергонезалежності ЄС призводить до того, що використання твердого біопалива
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інтегрується в систему електроенергетичного забезпечення, що збільшує попит на
тверде біопаливо для промислових об’єктів.
Зокрема, динаміка споживання твердого біопалива в ЄС щороку досягає
близько +8% для виробництва теплової енергії на великих промислових об’єктах, на
енергетичних установках (котельнях), а також у сфері послуг та приватному секторі
тощо.
Деревна біомаса стає одним з основних поновлюваних джерел енергії в
регіоні ЄЕС ООН - її питома вага в загальному обсязі використання поновлюваних
енергоносіїв становить 38,4% і 2/3 в загальному обсязі твердого біопалива
(«Производство биотоплива в Европейском Союзе: политика, сертификация,
критерии устойчивости, 2016»). На деревину та деревні відходи в ЄС припадає 47%
у загальному обсязі поновлюваної енергії та 67% – в обсязі біоенергії що
споживається.
Результати експертних оцінок і прогнозних показників Програми ФЛЕГ II в
огляді розвитку європейського лісового сектора на період 2010 – 2030 рр.
показують, що обсяг використання деревної біомаси для біоенергетики до 2030 р.
збільшиться майже в два рази (435 млн м3 в 2010 р. та 859 млн м3 у 2030 р.).
Найбільший внесок у зростання попиту на деревну біомасу очікується від
теплоелектростанцій, що працюють з використанням деревного біопалива, більш
скромні обсяги зростання – за рахунок виробництва рідких видів палива та
споживання пелет для домашніх господарств і муніципальних потреб. При цьому,
більша частина виробленої в країнах ЄС тріски використовується для виробництва
біоенергії.
При збереженні існуючих трендів у розвитку біоенергетики в ЄС до 2030 р.
значно загостриться конкуренція за деревну біомасу, що позначиться на ринках
біопалива як всередині ЄС, так і в країнах-експортерах.
Розвиток попиту на деревну біомасу для біоенергетики в країнах ЄС
2010 – 2030 рр., млн м3 за рік

Джерело: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/sp-28.pdf
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У країнах Європейського Союзу біомаса в якості біопалива відіграє значну
роль у секторі виробництва теплової енергії, на сучасному етапі з неї виробляють
близько 15% загального обсягу теплової енергії. Однак ряд країн значно
випереджають загальноєвропейські показники. Зокрема, у Швеції 65% тепла
отримують з біомаси, у Литві – 61%, у Данії – 47%, в Австрії – 41%, у Фінляндії –
37% та у Латвії – 28%.
Водночас, переважно для одержання теплової енергії, в ЄС використовують
тверді види біопалива: пелети, паливні гранули тощо. Наприклад, у Фінляндії з
усього обсягу використання біомаси на тверді енергоносії припадає 94%, у Польщі –
93%, в Австрії – 89%, у Швеції – 78 %.
У різних європейських країнах ситуація щодо виробництва теплової енергії
досить різна. Наприклад, у Фінляндії, Австрії, Швеції більшу частку теплової енергії
виробляють на ТЕЦ, що працюють на біомасі, тоді як ТЕЦ, що утилізують тверді
побутові відходи, виробляють значно менші обсяги енергії. Проте, у Данії,
Нідерландах ТЕЦ на біомасі та на твердих побутових відходах виробляють майже
однаковий обсяг теплової енергії.
У Швеції, де працює 170 ТЕЦ на біомасі та ще близько 40 установок
знаходяться в стадії будівництва, діють Муніципальна інвестиційна програма і
Кліматична інвестиційна програма, через які фінансують проекти переходу
житлових будинків на централізоване теплопостачання із використанням
поновлюваних джерелах енергії.
Виробництво теплової енергії з ПДЕ у централізованому теплопостачанні
ряду провідних країн ЄС та України

Джерело: О. Домбровський в.о. Голови Комітету Верховної Ради України Комітету з
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки України,
презентація на міжнародній конференції «Енергія з біомаси 2017 р.»
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Згідно з прогнозом Європейської Комісії, наведеним у Дорожній карті з
розвитку поновлюваних джерел енергії, у 2020 р. в країнах ЄС з ПДЕ буде
вироблено 120 млн т н.е. теплової енергії, що становитиме близько 18% загального
обсягу виробництва. З них близько 75% — з біомаси, а решта, приблизно порівну,
— з геотермальної енергії (із застосуванням теплових насосів) та сонячної енергії (із
застосуванням теплових колекторів).
Біопаливні пелети (гранули). Відповідно до щорічного звіту Єврокомісії
щодо використання біопалива в Європі «EU Biofuels Annual 2017» у 2016 р. близько
4% електроенергії в країнах ЄС вироблялося з деревних відходів. Попит на пелети
(деревні паливні гранули) в ЄС у 2016 р. збільшився на 100% порівняно з 2010 р. і
становив 22,2 млн т. Згідно з експертною оцінкою, до 2020 р. обсяги споживання
цього біопалива зростуть до 80 млн т/рік.
У 2016 р., із загального обсягу споживання пелет у ЄС (22,2 млн т) близько
65% використовувалося для виробництва теплоенергії та 35% для виробництва
електроенергії. Основними споживачами деревних гранул в ЄС є Великобританія
(32,9%), Італія (15,3%), Данія (9,46%), Німеччина (9%), Швеція (7,2%), Бельгія
(5,63%), Франція (4,5%) та Австрія (4,5%).
Основні споживачі пелет у ЄС, (1000 т)

Джерело: EU Biofuels Annual 2017

Обсяги споживання паливних гранул в ЄС перевищують обсяги їх
виробництва в країнах Європейського Союзу. Основними постачальниками
деревних паливних гранул в ЄС є США, Канада, на третьому місці – Росія, Україна
(165 тис. т).
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Основні постачальники деревних гранул до ЄС (1000 т)

Джерело: EU Biofuels Annual 2017

Очікується подальше збільшення попиту на пелети – до 25 млн т у 2018 р.
Прогнозовані обсяги споживання будуть значною мірою залежати від ряду
ринкових факторів та, зокрема, систем стимулювання.
ЄС є найбільшим у світі виробником деревних гранул з виробництвом близько
14,8 млн т у 2016 р., це майже 50% світового виробництва. Зростаючий попит на
гранули сприяє подальшому зростанню їх обсягів в межах європейського
виробництва.
Основні виробники деревних гранул у ЄС (1000 т)
Calendar
2011
2012
2013
Year
Germany
1,880
2,200
2,250
Latvia
713
979
1,200
Sweden
1,340
1,340
1,310
Austria
940
893
962
France
550
680
750
Estonia
50
400
600
Poland
600
600
600
Portugal
675
700
800
Spain
240
250
300
Total
9,470
10,652
12,200
Джерело: EU Biofuels Annual 2017

2014

2015

2016

2017

2,100
1,350
1,490
945
1,040
600
600
700
350
13,100

2,000
1,500
1,550
1,000
950
850
830
700
475
14,100

1,950
1,600
1,550
1,050
1,000
900
900
500
550
14,800

2,300
1,650
1,550
1,100
1,000
925
1,000
500
550
15,100

Німеччина є третім за величиною виробником деревних гранул у світі після
США, Канади та основним в ЄС. Сьогодні в Німеччині налічується близько 70
виробничих потужностей для деревних гранул із загальною річною виробничою
потужністю 3,5 млн т. У 2016 р. виробництво склало понад 2 млн т, 90 % яких були
виготовлені з залишків лісової промисловості. Переважна більшість деревних
гранул, вироблених у Німеччині, використовуються для опалення.
Виробництво деревних гранул протягом останніх п'яти років швидко
розвивалося в країнах Балтії (Латвії, Литві та Естонії). Основним виробником в
цьому регіоні є Латвія – 1,6 млн т. При цьому в ряді країн біопаливні гранули
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(Латвія, Естонія та Португалія) виробляють переважно для експорту на великі
електростанції.
Третім за величиною виробником пелет в ЄС є Швеція, з використанням їх на
внутрішньому ринку від 70 до 90 %. Виробництво деревних гранул у Франції
стабілізувалося протягом останніх трьох років і досягло у 2016 р. 1 млн т. Ще одним
виробником гранул, який щорічно нарощує обсяги виробництва є Чеська
Республіка, де виробництво біопалива зросло з майже 150 тис. т у 2010 р. до
300 тис. т у 2016 р. Близько половини цієї продукції експортується, головним чином,
в Італію та Австрію. У більшості країн-членів ЄС є надлишковий потенціал
виробництва, особливо в Іспанії, де лише близько 40% цього виробництва
реалізується на місцевому ринку.
У ряді країн ЄС, таких як Швеція, Німеччина, Австрія, Франція та Іспанія, для
заохочення використання біопалива для теплопостачання введено системи
субсидіювання та запроваджено податкові відрахування федеральними та місцевими
органами влади.
Згідно Національного плану дій щодо поновлюваної енергетики Італії, у
2020 р. використання гранул в країні має зрости до 5 млн т. Сьогодні лише 15 %
попиту забезпечується внутрішнім виробництвом, 85 % покриваються за рахунок
імпорту, переважно з Австрії, Хорватії та Німеччині.
Біогаз. Біогазовий сектор ЄС дуже різнонаправлений, залежно від
національних пріоритетів, фінансових стимулів та відповідних видів сировини.
Зокрема, Німеччина та Великобританія є найбільшими виробниками біогазу в ЄС.
Німеччина виробляє 93 % біогазу за технологією бродіння відходів
сільськогосподарських культур, переважно кукурудзяного силосу. Великобританія,
Естонія, Греція, Ірландія, Португалія та Іспанія виробляють понад 80 % біогазу на
сміттєзвалищних полігонах. В інших країнах використовуються комбінації різних
видів технологій та сировини.
Виробництво та використання біогазу дозволяє запобігти викидам метану в
атмосферу, знизити об'єми застосування хімичних добрив, знижує інтенсивність
забруднення ґрунтових вод.
Лідером у виробництві біогазу з біомаси у 2015 р. стала Німеччина, в країні
виробляється 64% біогазу від загального його обсягу по ЄС. На Італію, Чеську
Республіку та Великобританію припадає 13%, 5% та 4% відповідно.
Сьогодні в Німеччині функціонує понад 7000 біогазових установок
потужністю від 500 кВт⋅год до 2 МВт⋅год. Успішність розвитку біогазової галузі
полягає у державній підтримці, встановленому гарантованому "зеленому тарифі" на
електроенергію, вироблену з використанням біогазу.
Довгостроковим планом Франції за відповідної урядової інвестиційної
підтримки передбачено збільшити кількість об'єктів по виробництву біогазу. У
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Нідерландах у червні 2017 р. урядовим рішенням виділено субвенцію в розмірі
150 млн євро на обладнання для переробки рідкої біомаси для виробництва тепло- та
електроенергії.
У загальному по країнам ЄС (Німеччина, Франція, Нідерланди, Австрія, Чехія
та Польща) прослідковується тенденція до нарощування введення потужностей
когенераційних установок на біогазі. Завдяки використанню нових технологій з
очищення біогазу (99 % метану) його активно використовують як транспортне
пальне у більшості країн ЄС. За даними Євростату, у 2015 р. у країнах ЄС спожито
127,5 тис. т біогазу на транспорті. Огляд сектору біогазу в країнах-членах ЄС-28
наведено у додатку 5.
Біодизель та біоетанол. Перспективи розвитку виробництва та споживання
біопалива в країнах ЄС, мають відповідні визначальні фактори розвитку біопаливної
галузі, а саме:
• пошук розумної альтернативи джерелам нафтового палива;
• здатність забезпечити біопаливне виробництво сировиною (наявність
достатньої кількості земельних ресурсів та придатність агрокліматичних умов для
вирощування необхідної сировини);
• стан економіки і спроможність надання фінансової підтримки виробництву
біопалива (надання кредитних та податкових пільг, субсидій та дотацій);
• необхідність зменшення емісії парникових газів з метою запобігання
глобальним змінам клімату;
• наявність відповідної нормативно-законодавчої бази для розвитку
виробництва біопалив;
• ступінь сприятливості інвестиційного клімату (стабільність політичної
ситуації, рівень захисту інвестицій тощо).
На основі поточного прогнозу економічного зростання Європейська Комісія
(ЄК) відмічає, що транспортний сектор продовжуватиме зростати до 2030 року.
Очікується поліпшення ефективності транспортних засобів, зростання попиту на
електромобілі, що значно зменшить використання бензину в довгостроковому
періоді. У той же час прогнозується, що використання дизельного пального
залишатиметься відносно стабільним у якості основного пального для важких
транспортних засобів. Авіаційний транспорт буде найбільш зростаючим сектором
усіх видів пасажирських перевезень. Споживання реактивного пального в авіації
щорічно зростатиме до 2050 р. Використання енергії сільським господарством,
будівництвом, гірничодобувною промисловістю та іншими галузями промисловості
значною мірою залежить від економічного стану Європейського Союзу. Відповідно
до цього ЄК надано прогноз на використання горючого пального до 2030 р.
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Прогноз використання горючого пального до 2030 року

Біоетанол. У 2014 р. завдяки низьким цінам на сировину та обмежувальним
заходам щодо імпорту біоетанолу, виробництво біоетанолу в ЄС зросло майже до
5,9 млрд л, однак у 2016 р. виробництво біоетанолу в ЄС скоротилось через
фінансові проблеми в секторі та склало 5,7 млрд літрів (додаток 6).
З 2017 р. прогнозується поступове зростання споживання біоетанолу у
Німеччині, Франції, Польщі, Нідерландах та в Іспанії.
У Німеччині у 2017 р. очікується збільшення споживання біоетанолу на 4%
внаслідок коригування цілей щодо скорочення викидів ПГ з 3,5 до 4% на транспорті.
У Франції споживання біоетанолу зростає завдяки збільшенню кількості АЗС,
що продають суміші E10 та E85. Сьогодні більше половини французьких АЗС
продають E10, а близько 8% – E85. У 2016 р. споживання E10 та E85 збільшилося
відповідно на 2,3 % до 3,5 млрд л і на 11 % – до 96 млн л. Встановлений
французьким урядом у січні 2016 р. податок на енергоносії (French tax for energy
products, TICPE) був знижений на E10 та збільшений на бензин. У результаті, на
автозаправних станціях літр E10, в середньому, був дешевше бензину на чотири –
п'ять євроцентів. З початку 2016 р. було продано нове пальне з назвою ED95 (95%
біоетанолу і 5 % добавок), який виключно споживається автобусами та
вантажівками з спеціальними двигунами, які можуть використовувати це паливо.
Біодизель (поновлювальний дизель, "біодизель" – традиційний біодизель
першого покоління – FAME та з гідрогенізованих рослинних масел – HVO). ЄС є
найбільшим у світі виробником біодизелю, забезпечуючи близько 80% загального
ринку транспортного біопалива. Біодизель був першим біопальним, розробленим та
використаним у ЄС на транспортному секторі в 1990-х. Швидкий розвиток галузі
було обумовлено зростанням цін на сиру нафту, програмами спільної
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сільськогосподарської політики та податковими стимулами, головним чином у
Німеччині та Франції.
Так, якщо в 2004 р. тільки 11 країн ЄС виробляли біодизель у промисловому
масштабі, то в 2005 р. їх кількість склала 20, сумарна потужність заводів по
виробництву біодизелю до кінця 2006 р. досягла 6 млрд л, а у 2016 р. виробництво
біодизелю в ЄС вже перевищувало 12 млрд літрів (додаток 7).
Основними виробниками традиційного біодизелю першого покоління (FAME)
у 2016 р. залишаються: Німеччина (3,522 млрд л), Франція (2,522 млрд л) та Іспанія
(1,122 млрд л).
Основні виробники FAME в ЄС (млн л)

Розподіл по виробництву в 2017 р. r = переглянутий / e = оцінка / f = прогноз
1 МТ = 1136 літрів
Джерело: EU Biofuels Annual 2017

У 2016 р. за рахунок збільшення внутрішнього споживання біопального в
Іспанії, Німеччині, Австрії та Угорщині, виробництво біодизелю (FAME) та HVO в
ЄС збільшилося відповідно на 1,3 % та 5,6 %. У 2017 та 2018 роках прогнозується,
збільшення виробництва комбінованого біодизеля та HVO на 3,9 та 5,4%,
відповідно.
Основні виробники HVO в ЄС (млн л)

Джерело: EU Biofuels Annual 2017

Сьогодні однозначним лідером по виробництву біодизелю HVO є Нідерланди з
загальним виробництвом 1,154 млрд л у 2016 р. та з прогнозованим подальшим
зростанням на 5,7 %.
З метою підтримки впровадження передових технологій виробництва біопалив
та розвитку біостанцій Європейська Комісія у 2012 р. прийняла стратегію "Інновації
для сталого зростання: біоекономіки для Європи" (Innovating for Sustainable Growth:
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a Bioeconomy for Europe). Головна мета стратегії – зменшити залежність ЄС від
викопних ресурсів. ЄК здійснює також дослідження та комерціалізацію
біорізноманіття за програмою Horizon 2020 та надалі Horizon 2030.
У липні 2014 р. було відкрито Спільне підприємство з біологічних галузей
(Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU), з обсягом коштів € 3,7 млрд для
фінансування нових проектів. Фонд державно-приватного партнерства між ЄС та
Консорціумом з біологічних промислів (Bio-based Industries Consortium) складає
суму € 975 млн з фондів ЄС (Horizon 2020) та € 2,7 млрд приватних інвестицій,
метою їх діяльності є реалізація програмам з перетворення біомаси на звичайні
споживчі продукти за допомогою інноваційних технологій біореагентів.
Розвитку біопалива в країнах ЄС сприяє введення національних екологічних
стандартів на паливо (наприклад, введення стандарту Євро-4 з 2005 р. та стандарту
Євро-5 з 2009 р.).
2.3. Польща. Стан та перспективи розвитку біоенергетики
На законодавчому рівні країни в 2009 р. затверджено «Енергетичну політику
Польщі до 2020 р.» (ЕРР 2020), що відповідає рекомендаціям Міжнародного
енергетичного агентства щодо підвищення енергетичної та екологічної
ефективності, використання альтернативних джерел енергії для забезпечення
енергетичної безпеки держави.
У Польщі для підтримки використання поновлюваної енергії Урядом країни
розроблено нормативно-правову базу, впроваджено систему стимулювання, схеми
субсидій переважно через пакети квот і програми щодо змішаного фінансування
енергетичних проектів альтернативної енергетики (кошти Європейського Союзу,
міжнародних фондів-донорів, екологічних фундацій, бюджету) та використання
податкових пільг.
У документі ЕРР 2020 визначені цілі щодо ПДЕ, а також план дій та
механізми їх реалізації. Відповідно до ЕРР 2020, урядом країни подано до
Європейської Комісії НПД ПЕ, у якому поставлено задачі щодо збільшення частки
ПДЕ в виробництві електроенергії та тепла до 2020 р. Зокрема, до 2020 р.
передбачено довести виробництво з ПДЕ до 15% від валового кінцевого
енергоспоживання та забезпечити до 10% транспортного пального.
Для досягнення цілей НПД ПЕ на урядовому рівні країни поставлено завдання
по переведенню генерувальних потужностей електростанцій на яких виробляється
близько 94% електроенергії на вугільному паливі (переважно кам’яне вугілля та
лігніт) на альтернативні джерела, у тому числі до 2020 р. збільшити в кінцевому
енергоспоживанні обсяги використання твердої біомаси на 20 %, а біогазу – в 4,5
рази, з доведенням їх частки в загальному енергоспоживанні до 10200 ГВт·год та
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4018 ГВт·год відповідно.
Стан та прогноз загального виробництва енергії для окремих технологій ПДЕ
за період з 2010 р. до 2020 р. відповідно до ЕРР 2020 наведено на діаграмі.

Джерело: Заключительный отчет программы Европейского союза Intelligent Energy
«Продвижение инициатив в сфере региональной биоэнергетики в Польше, Румынии и Словакии
2017»

Відповідно до НПД ПЕ, біомаса відіграє дуже важливу роль в реалізації цілей
енергетичної політики країни в частині виробництва електроенергії та тепла при
підтримці національних і європейських фондів. Оцінку загального прогнозованого
вкладу в обсяги кінцевого енергоспоживання для різних технологій ПДЕ в секторах
опалення та охолодження за 2010 – 2020 рр. представлено на діаграмі.

Джерело: Заключительный отчет программы Европейского союза Intelligent Energy
«Продвижение инициатив в сфере региональной биоэнергетики в Польше, Румынии и Словакии
2017»

У липні 2013 р. Парламентом країни ухвалено пакет поправок до
Енергетичної політики Польщі до 2020 р. з пролонгацією її до 2030 р. (ЕРР 2030).
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Документом визначено ряд нових концепцій щодо розвитку ПДЕ за напрямами,
зокрема, енергії біомаси, біогазу з відходів ТПВ (тверді побутові відходи) і біогазу,
отриманого за рахунок очищення стічних вод або розкладання останків тварин і
рослин.
Пакетом змін внесено визначення мікро-об'єктів з ПДЕ потужністю до 40 кВт,
власники яких звільняються від оплати витрат на підключення до мережі за умови
економічної їх діяльності, спрямованої на виконання національних зобов'язань.
Головні цілі енергетичної політики Польщі щодо розвитку ПДЕ до
2030 р.:
 збільшення використання ПДЕ у кінцевому обсязі споживання енергії до
рівня 15% (в 2020 р.) і 20% (в 2030 р.) за напрямами виробництва електроенергії,
теплоенергії для опалення (охолодження), з впровадженням сучасних біотехнологій;
 досягнення частки біопалива 10% на ринку транспортного пального в
2020 р. і збільшення використання біопального другого покоління (лігноцелюлозне
пальне) до 2030 р.;
 захист лісів від надмірної експлуатації при отриманні біомаси та
досягнення балансу у використанні сільськогосподарських земель для ПДЕ,
включаючи біопаливо, з відповідним виключенням конкуренції між секторами
поновлюваної енергії та сільським господарством.
Згідно з даними дослідження Європейського агентства по природному
середовищу (ЕЕА) за підсумками 2014 р., найбільш високий рівень забруднення
повітря в країнах ЄС – у Болгарії та Польщі, у яких домінує виробництво енергії на
вугільному паливі.
Враховуючи зазначене, в останні роки Польща докладає значних зусиль для
поліпшення екологічної ситуації в країні.
На виконання цілей європейської Енергетичної стратегії до 2020 р. ( 20/20/20)
урядом країни впроваджуються програми по модернізації застарілих генерувальних
«вугільних» потужностей та введенню нових потужностей, у тому числі з
використанням поновлюваних видів палива (біопаливо). При цьому передбачено
впровадження механізмів підтримки та стимулювання нарощування частки ПДЕ в
енергетичному виробництві. Відповідно до національної законодавчої бази в сфері
енергетики, частка використання біомаси (без ТПВ) повинна зрости з 5% у 2010 р.
до 60% у 2020 р. при виробництві тепло- та електроенергії.
Завдяки модернізації польських ТЕС і ТЕЦ за участю світових лідерів
енергетичного машинобудування (Alstom, Foster Wheeler), у країні впроваджується
нове енергоустаткування (наприклад, ЦКШ) для розширення спільного спалювання
вугілля з відповідними видами біопалива та відходів.
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Нові енергоблоки з спільним спалюванням біомаси в котлах з ЦКШ
Станція
Остролека
Куопио

Власник

Потужність

Stora-Enso

60 МВт

Knopio Energia

60 МВт

Паливо
Біомаса, відходи,
вугілля
Деревина, торф,
вугілля

Джерело: Energy Regulatory Authority, www.ure.gov.pl

У Польщі відзначається зростання частки використання твердого біопалива
(пеллет, брикетів тощо), яке спільно спалюється на діючих ТЕС і ТЕЦ країни, а
також на БіоТЕС для виробництва теплової та електричної енергії. У наступній
таблиці показано потужності генерації в Польщі, які використовують ПДЕ станом
на 2014 р., у тому числі на біопаливі.
Тип генерування
СЕС
Установки на біомасі
Біогазові установки
Вітрові установки
Малі ГЕС
Джерело: Energy Regulatory Authority, www.ure.gov.pl

Потужність, МВт
1.124
485.409
111.815
1968.305
951.460

Потенціал Польщі з виробництва енергії з біомаси оцінюється нарівні з
лідерами розвитку в цій області в Європі: Франції, Німеччини та Іспанії. Це створює
умови в країні для розвитку біогенераціі. У країні вводяться системи стимулювання
для підтримки використання твердого біопалива для виробництва теплової та
електричної енергії. Відповідно до аналітичних прогнозних даних, обсяг частки
вугілля в енергобалансі країни зменшиться, а роль і обсяги споживання газу та
твердого біопалива зростуть.
На енергоринку країни представлено два типи паливної деревини, які
розрізняються за ціною й енергетичними характеристиками: хвойні (1,3 млн м 3) і
листяні (1,5 млн м3). За розрахунками, близько 10% промислового лісу загального
призначення може використовуватися в якості біомаси в енергетичному секторі
(близько 1,6 млн м3).
Виробництво деревних гранул у Польщі розпочалося у 2003 р. та
продемонструвало досить швидкий розвиток. У 2011 – 2014 рр. у країні стабільно
вироблялсь до 600 тис т деревних пелет (гранул). Починаючи з 2015 р., нормативноправова база країни та механізми стимулювання псприяли активізації галузі –
побудовані нові заводи та реконструйовані діуючі установки з нарощуванням
потужності. У результаті вже у 2015 р. та 2016 р. виробництво пелет зросло на 38%
та 50% відповідно.
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Динаміка виробничих потужностей, виробництва та споживання пелет
за 2003 – 2016 рр.

Джерело: Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017. IEA Bioenergy

Важливе значення в енергетичній політиці країни відведено спалюванню
відходів, наприклад, у 2015 р. південнокорейською компанією Posco E&C
завершено будівництво в м. Кракові найбільшої в країні нової теплової
електростанції (власник – енергетична компанія Krakowski Holding Komunalny)
вартістю понад 250 млн дол США, яка в якості палива використовує відходи.
Теплова електростанція має встановлену електричну потужність 11 МВт і 35 МВт
по тепловій енергії. За рік в котлах нової ТЕС спалюється 220 тис т побутових
відходів. Попіл від спалювання відходів використовується для будівництва доріг.
Очікується, що робота електростанції сприятиме зниженню обсягу відходів на
звалищах Кракова на 90% .
Крім того інший енергетичний концерн Poludniowy Koncern Energetyczny з
2006 р. щорічно виробляє близько 160 ГВт⋅год електроенергії у режимі спільного
спалювання біомаси з вугіллям на трьох електричних станціях в м. Сьєрже, м.
Лазиске та м. Яворго.
У Польщі діють близько 100 котлів малої потужності на соломі (по 100 кВт) и
понад 40 невеликих и середніх котелень в системі централізованого
теплопостачання (0,5 – 7 МВт).
Разом з тим слід зазначити, що сьогодні Польща не має власних стандартів
твердого біопалива. Польський комітет стандартизації (PKN) вводить в дію
гармонізований звід норм та стандартів, прийнятих Європейським комітетом з
стандартизації, зокрема Технічним комітетом CEN/TC, Технічним комітетом щодо
різних видів твердого біопалива.
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Стандарти, що мають особливе значення для теплоенергетики та
електроенергетики проходять гармонізацію в національному законодавстві.
Зокрема, одним з найпоширеніших стандартів до 2013 р. діяв стандарт DIN 51731.
Сьогодні в країні діє міжнародний стандарт ISO 17225-2 з більш посиленими
вимогами.
У країні працює дослідна лабораторія твердого біопалива Інституту
деревообробки, в якій 24 європейські стандарти використовуються для оцінки
властивостей твердого біопалива. Сьогодні 35 європейських стандартів з твердого
біопалива набули статусу польських стандартів (PN-EN) (SolidStandards).
2.4. Литва. Розвиток біопаливної енергетики
Освоєння біопаливних ресурсів Литви, як одного з поновлюваних
альтернативних джерел енергії, дозволяє країні відмовитися від дорогого викопного
палива, знизити обсяги споживання природного газу та стати енергетично
незалежною.
З 1997 р. у країні було розпочато процес децентралізації теплового
господарства з реалізації закону "Про реорганізацію "Летувос енергія» та передачі
тепловoгo секторa і його управління муніципалітетам", а також подальшого
реформування енергетики країни на основі відповідних положень законів країни
"Про енергетику" (2002 р.) та "Про теплове господарство" (2003 р.). Законами
регламентовано державне управління в секторі теплопостачання та визначено засади
створення конкурентного енергетичного ринку, на законодавчому рівні визначено
основні цілі та пріоритети:
1. Забезпечити надійну та якісну поставку теплової енергії споживачам з
найменшими витратами.
2. Узаконити обгрунтовану конкуренцію у тепловому господарстві.
3. Захищати права та законні інтереси споживачів теплоенергії.
4. Підвищити ефективність виробництва, передачі та споживання теплової
енергії.
5. При виробництві теплоенергії розширити використання місцевого палива,
в тому числі біопалива та інших поновлюваних джерел енергії.
6. Зменшити негативний вплив теплової енергетики на навколишнє
середовище.
Для реалізації основних положень зазначених законодавчих актів, у країні
прийнято та організовано реалізацію при постійному державному контролі
національної енергетичної стратегії, національного плану по імплементації директив
Європейського
Союзу
та
національних
програм
щодо
підвищення
енергоефективності, розвитку поновлюваних джерел енергії та когенерації. У
2014 р. прийнято План дій з управління відходами на 2014-2020 рр.
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Географічне положення Литви особливо сприятливе для використання
значного потенціалу біопалива, тому що більш ніж 30% території країни покрито
лісами та чагарниками, понад 25% площі займають посіви зернових культур, які
щорічно дають 0,8 млн т н.е. біопаливних ресурсів, що видно з таблиці:
Тип біопалива
млн т н.е.
Дрова
0,505
Відходи деревної промисловості
0,280
Відходи вирубки лісу
0,185
Деревина, що отримується при очищенні насаджень,
0,150
парків, придорожніх зон
Після вирубки лісу залишаються пні
-0,100
Плантації енергетичних рослин швидкої вегетації
~0,015
Солома
0,810
Всього:
~2
Джерело: Литовська асоціація енергетики біомасси. В. Раманаускас, 2017

ТВт
5,873
3,256
2,152
1,861
~1,163
0,163
9,420
~25

Високий потенціал ПДЕ та біопалива в Литві при його реалізації може
повністю задовольнити попит на теплову енергію, а також частково задовольнити
попит на електроенергію.

а - попит на енерегію в Литві 31 ТВт⋅год (без транспорту);
б – потенціал поновлюваних джерел енергії в Литві 40 ТВт⋅год.
Джерело: Литовська асоціація енергетики біомасси. В. Раманаускас, 2017

Наявність значного потенціалу біопалива не єдина причина, яка змусила
керівництво Литви розгорнути роботу з впровадження поновлюваних джерел
енергії. Високі ціни на природний газ, і відповідне зростання цін на теплоенергію
стали непідйомними – витрати на опалення виявилися серйозною проблемою
виживання.
Це змусило на державному рівні шукати інші, більш дешеві альтернативи. Так
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як біопаливо в країні значно дешевше імпортованого природного газу, в2005 р. було
прийнято рішення про визнання його пріоритетним видом палива для виробництва
теплової енергії в країні.
Динаміка середніх цін на природний газ і біопаливо в 2013-2016 рр.

Джерело: Литовська асоціація біопаливної енергетики, 2017

У результаті в країні за урядовим рішнням успішно здійснено перехід до
розширення використання місцевого палива для виробництва теплоенергії. У 2002 р.
його частка в загальному балансі палива склала 5%, у 2014 р. – 49%, а в 2020 р.
планується довести до 80-90%.
Початком становлення і подальшого розвитку біопаливної енергетики в Литві
вважається 1997 р., коли на підставі впровадження скандинавського досвіду в
централізованій системі теплопостачання країни (ЦТП) вперше з'явилися котельні
на біопаливі (деревна тріска, тирса). Це було особливо важливо в районах, де для
опалення використовувався дорогий і забруднюючий навколишнє середовище
мазут. Приблизно через сім років (у 2004 р.) біопаливо вже зарекомендувало себе
перспективним і екологічно чистим паливним ресурсом для виробництва енергії – в
розвиток біопаливних котелень інвестували районні та великі міста. У 2004 р. частка
біопалива в структурі використовуваного палива в ЦТП становила всього 10%.
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Динаміка використання ресурсів при виробництві тепла, 1997-2014 рр.

Джерело: Литовська асоціація біопаливної енергетики, 2017

За наступні десять років у країні було побудовано кілька десятків нових
котелень на біопаливі, були успішно здійснені проекти реконструкції старих,
фізично і морально застарілих джерел ЦТП з заміною викопного палива на місцеве
паливо – біопаливо. У результаті частка біопалива в виробництві теплової енергії в
централізованому теплопостачанні в 2015 році вже перевищувала 60%. Відповідно
до цього обсяги споживання природного газу знижено за останні 10 років з 84% до
36%, а споживання нафтопродуктів з 27,3% до 2,5%. Програмними документами
Литви передбачено до 2020 року довести частку біопалива в структурі витрат
палива в ЦТП до 80%.
Використання біопалива в виробництві енергії в секторі теплопостачання

Джерело: Литовська асоціація енергетики біомасси. В. Раманаускас 2017

У результаті успішно проведеної реформи теплового господарства країни в
умовах переведення генерації теплової енергії на біопаливо ціни на теплову енергію
за останні 5 років знижено в середньому на 25%.
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Динаміка цін на тепло

Джерело: Литовська асоціація біопаливної енергетики, 2017

Соціальний добробут населення країни за рахунок зниження цін на теплову
енергію – не єдиний позитивний аспект використання біопалива. Економіка країни
при використанні біопалива не тільки поліпшує зовнішньоторговельний баланс, але
і сприяє створенню нових робочих місць, розвитку нових, ефективних галузей
промисловості.
Слід відзначити що активізація впровадження в країні біопаливних технологій
та розвиток біоенергетики сприяло також значному підвищенню екологічної
безпеки країни – лише за період 2000 – 2015 рр. за рахунок радикального
підвищення частки біопалива в секторі теплопостачання більш ніж у 4 рази знижено
рівень викідів парникових газів, що сприятиме виконанню прийнятих країною
зобовязань відповідно до Паризької угоди (СОР21).
Викиди парникового газу (CO2) в секторі
централізованого теплопостачання

Джерело: Литовська асоціація біопаливної енергетики,2017
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У результаті виконання Національного плану дій та положень Директиви
2009/28/ЄС в країні частку ПДЕ доведено до майже 20%, а до 2020 р. передбачено
обсяги поновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні енергії країни довести
до 23%.
3. Китай. Розвиток поновлюваних джерел енергії та технологій з
переробки твердих комунальних відходів в енергетиці, стан та перспективи
У результаті успішно проведеної реформи та реструктуризації економіки
Китай за останні роки виходить на передові позиції світової енергетичної сфери.
Високі темпи розвитку економіки країни (ВВП – 7,7% за 2015 р.) потребують
відповідного енергетичного забезпечення. Сьогодні Китай є світовим лідером за
багатьма показниками виробництва і споживання електроенергії, у тому числі за
обсягами введення нових енергетичних потужностей.
Загальна встановлена генеруюча потужність у 2015 р. досягла 1506,7 ГВт
(зростання 11% до 2014 р.), у тому числі ПДЕ (разом з ГЕС) понад 500 ГВт, АЕС –
23 ГВт. Виробництво електроенергії всіма видами генареції в 2015 р. перевищило
5600 ТВт·год.
На діаграмі наведено стан та прогнозну оцінку МЕА динаміки виробництва
електроенергії в Китаї за видами палива в 2012 – 2040 рр.

Джерело: МЕА
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Із урахуванням того, що в Китаї ефективність використання енергетичних
ресурсів є нижчою, ніж у провідних зарубіжних країнах, цій проблемі надається
значна державна підтримка через законодавче стимулювання підвищення
енергоефективності, у тому числі і в енергетичній сфері. Зокрема, до 2020 р.
заплановано знизити рівень витрат енергоносіїв на одиницю ВВП на 20%.
Потреба в підвищенні ефективності використання енергетичних ресурсів та
декарбонізації економіки країни спонукає виробників до створення та впровадження
передових енерго- та екологоефективних технологій.
Розвиток ПДЕ на державному рівні визнано як один із найбільш
перспективних напрямкв розвитку енергетики. У 2015 р. введено 32,97 ГВт нових
потужностей ВЕС, що становило половину світового приросту потужностей
вітроенергетики з доведенням встановленої потужності ВЕС до 129 ГВт. Зокрема, на
ВЕС у 2015 р. вироблено 183,6 ТВт·год – 4% від усієї виробленої в Китаї
електроенергії.
Потужність сонячних електростанцій у 2015 р. доведено до 43 ГВт. При цьому
Китай – абсолютний лідер із підігріву води в міських будівлях за рахунок сонячної
конвекції, що становить 70% від світового показника.
Однією з основних причин активізації розвитку ПДЕ в Китаї є вимоги до
зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище через
уповільнення зростання викидів CO2 та зменшення обсягів вугільної генерації в
структурі виробництва електро- та теплоенергії, частка якої перевищує 70%.
В умовах підготовки до конференції з клімату в Парижі (COP21) Китаєм прийнято
зобов’язання щодо зниження викидів CO2 до 2030 р. на 60–65% порівняно з рівнем
2005 р. та доведення частки ПДЕ в енергетичному балансі країни до 20% (у 2014 р. –
11%). При зниженні частки вугільної генерації до 67%.
Відповідно до 12-го п’ятирічного плану (2011 – 2015 рр.) та Концепції
енергетичної безпеки, основні аспекти розвитку альтернативної енергетики Китаю
перебувають під постійним державним контролем. Підготовку до прийняття
урядових рішень щодо політики в галузі поновлюваних джерел енергії здійснює
Національний центр дослідження поновлюваної енергетики (China National
Renewable Energy Center (CNREC), завданням якого, зокрема, є розроблення
дорожньої карти розвитку альтернативної енергетики.
На діаграмі показано стан та прогноз МЕА динаміки встановленої потужності
ПДЕ в Китаї з урахуванням урядових цілей щодо нарощування потужності ПДЕ в
2005–2020 рр.
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Джерело: МЕА

Прогнозом до 2030 р. передбачено збільшення загальної потужності ГЕС, ВЕС
і СЕС та об’єктів біоенергетики до 622 ГВт (майже 20% загальної потужності).
До 2040 р. прогнозується довести встановлену потужність об’єктів сонячної
енергетики до 184 ГВт, вітрової – до 350 ГВт. При цьому передбачається зростання
обсягів вироблення електроенергії з ПДЕ з середньорічним темпом 4% до 2040 р.
Енергетичною стратегією визначено довести до 2020 р. частку ПДЕ в
загальному енергобалансі країни до 15%, для чого заплпновано інвестувати в
розвиток сектора ПДЕ понад 180 млрд дол США, передбачено також ефективні
стимули заохочення іноземних інвестиції у розвиток ПДЕ.
Середньорічні інвестиції в енергетику країни за 2015–2035 рр. зростатимуть
від 238 до 302 млрд дол. США на рік.Зокрема, за даними REN21 лише у 2015 р. на
розвиток поновлюваних джерел енергії інвестовано 102,9 млрд дол. США. На
діаграмі показано динаміку інвестицій в розвиток ПДЕ в Китаї за період 2005 –
2015 рр.

Джерело: REN21
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Активізація розвитку альтернативної енергетики в країні значною мірою
обумовлена відповідними обсягами державного фінансування. Держава в
обов’язковому порядку повністю спонсорує виробництво перших 50 зразків нового
виду продукції на кожному виробничому підприємстві.
Сьогодні біоенергетичний комплекс країни розвивається при безпосередній
підтримці держави. Потужність об’єктів біоенергетики на кінець 2015 р. складала
10,3 ГВт (18,3 млн т н. е.). Число установок із виробництва електричної енергії лише
з біогазу за останні сім років виросло у вісім разів. У період 2003 – 2015 рр.
реалізовано
національну
програму
розвитку
біоенергетики
в
сільськогосподарських районах. Уряд КНР розглядає біогаз як істотне джерело
електроенергії для сільських районів. Зокрема, у рамках окремої Програми
побудовано близько 4000 великих біогазових станцій, що функціонують на основі
перероблення відходів тваринницьких ферм; при цьому частка сільгосппідприємств,
що використовують біогазові технології, зросла до 52%. На кінець 2015 р.
біогазовими установками користувались понад 31 млн китайських домогосподарств,
їх чисельність продовжує зростати, збільшуючись щорічно на кілька мільйонів.
Річні обсяги виробництва та використання біогазу доведено до 10,2 млрд м3
(13,5 млн т у. п.), що сприяло виходу КНР на провідні позиції у світі з цього
показника. При цьому в країні щорічно нарощуються обсяги газифікації біомаси
через широкомасштабне впровадження газифікаторів на основі опрацьованої та
успішно впровадженої в країні технології.
У Китаї прийнято п'ятирічний план розвитку біоенергетики
на 2016 – 2020 рр., за яким щорічне використання біопалива зросте з
26,3 до 58 млн т в.е. з відповідним скороченням обсягів споживання вугілля.
Загальні потужності на біопаливі складуть 15 ГВт. З них 7 ГВт на основі
використання лісової і сільськогосподарської біомаси, 7,5 ГВт за рахунок переробки
побутових та комунальних відходів. Крім того передбачено збільшити в 4 рази
проти рівня 2015 р. обсяги використання біомаси в якості палива та у 2 рази обсяги
виробництва біоетанолу та біодизелю для транспортної сфери.
У країні на основі використання відходів деревини, соломи та інших видів
біомаси активно розвивається виробництво пеллет та брикетів, зокрема щорічно
виробляється понад 8 млн т твердого гранульованого та брикетованого біопалива.
Щорічно зростають обсяги використання біопалива для заміни вугілля в
енергетичному комплексі країни.
Китай сьогодні є лідером у світовій енергетичній сфері щодо відпрацювання
новітніх технологій виробництва електро- та теплоенергії з використаням у якості
біопалива відходів різного походження у тому числі в режимі когенерації. Особливо
слід відзначити створення та переобладнання діючих та активізацію введення в
країні нових енергетичних підприємств (в тому числі ТЕС та ТЕЦ), одним із видів
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палива яких є відходи, перш за все, тверді комунальні відходи (ТКВ).
При цьому одночасно з нарощуванним вироблення енергії в країні розв’язується
важлива соціальна проблема – очищення великих міст від відходів з відповідним
зниженням викидів парникових газів в атмосферу.
За даними Renewable Energy World, щорічно в Китаї створюється близько
200 млн т відходів. В країні задіяно всі способи поводження з відходами, зокрема,
рециклінг на основі роздільного збирання, сортування та компостування відходів.
При цьому, основна увага приділяється термічним методам переробки ТКВ з
перетворенням їх у теплову та електричну енергію.
У 2008 р. в країні було прийнято Закон про перероблення побутових і
промислових відходів, головною метою якого стало створення системи еколого- та
енергоощадливого використання природних ресурсів, у тому числі через
розширення використання відходів. Згідно з цим законом створено
спеціальний фонд для фінансування заходів з поліпшення екології в найбільш
забруднених регіонах. За два роки з фонду профінансовано ряд програм вартістю
понад 800 млн дол. США.
Перше в країні підприємство для термічного перероблення ТКВ було введено
в 1985 р. в провінції Гуандун (м. Шеньчжен). У двох котлах щодобово спалювалося
біля 300 т ТКВ. У 1996 р., після реконструкції, його продуктивність підвищено до
750 т, при цьому вироблялось 22,7 млн кВт·год електроенергії і 11,75 Гкал
теплоенергії на рік.
Для спалювання низькокалорійних відходів підвищеної вологості в Китаї
найбільш ефективно використовується технологія спалювання відходів у
циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ). Першу пілотну ТЕС, на якій 800 т відходів
за добу спалювалось в котлі ЦКШ було споруджено в 2002 р. у м. Ханьчжоу по
технології університету Zhejiang University. У складі ТЕС діяло три технологічні
лінії з перероблення ТКВ (одна потужністю 200 т за добу, а дві – по 300 т) і
турбоагрегат 12 МВт. З 2008 р. у Пекіні функціонує переобладнана на спалювання
відходів теплоелектростанція, на якій утилізується 1,6 тис т відходів на добу.
Слід відмітити, що впровадження систем відповідного обезволоження ТКВ до
спалювання дозволяє більш ніж у 2 рази підвищити його теплотворну здатність.
У 2010 р. в Китаї діяло вже 37 енергетичних підприємств (ТЕС, котельних), в
яких ТКВ спалювалися в котлах з ЦКШ, а їх частка в загальній кількості відходів,
які перероблюються термічними методами становила біля 33%. У 2012 р. число
таких підприємств доведено до 47, а сукупна продуктивність із спалювання в котлах
відходів становила понад 40 тис. т за добу. Всього в Китаї термічним методом
перероблялося понад 35 млн т ТКВ за рік, що вивело Китай по цьому напряму
використання відходів на перше місце у світі.
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ТЕС на ТКВ з котлами ЦКШ
Місцезнаходження
Ханьчжоу

Рік
введення
експлуатацію
2002

в Продуктивність по кількості
спалюваних відходів, т/добу
800

Гуандун

2005

1600

Пекін

2008

1600

Хубей

2010

2600

Цисі

2011

800

Хенань
2013
2700
Джерело: д.т.н Тугов А.Н., Электростанции, сжигающие комунальные отходы в Китае,

На діаграмі показана динаміка зростання обсягів спалювання ТКВ за
2001 – 2015 рр.

Джерело: д.т.н Тугов А.Н., Электростанции, сжигающие комунальные отходы в Китае,

Подальший розвиток технологій спалювання ТКО з ЦКШ в країні
здійснювався шляхом збільшення потужності як котлів, так і електростанцій.
Враховуючи зазначене, для великих китайських міст на державному рівні
вирішення проблеми з ТКВ пов'язують в основному саме з їх термічною
переробкою. Сьогодні в країні у великих містах працює понад 20 ТЕС, що спалюють
ТКВ. Наприклад, в Пекіні на ТЕС Beijing Chaoyang Green щодобово спалюється
1300 т відходів з річним виробленням 136 тис. МВт·год електроенергії. Після
завершення наприкінці 2015 р. робіт по її розширенню річне виробництво
електроенергії доведено до 225 тис. МВт·год.
За даними Національного центру дослідження поновлюваної енергетики
(China National Renewable Energy Center, CNREC), якщо в 2007 р. в Китаї
експлуатувалося понад 55 енергооб'єктів по спалюванню ТКВ загальною
продуктивністю близько 16 млн т відходів на рік то в 2010 р. їх сумарний обсяг
перевищував 35 млн т відходів на рік, а в кінці 2015 р. в роботі або в стадії
будівництва було понад 300 таких підприємств, у тому числі ТЕС та ТЕЦ з
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можливістю спалювання до 100 млн т ТКВ, або майже половини щорічних обсягів
відходів різного походження, що утворюються в країні.
У планах Китаю до 2020 р. побудувати 4 нові великі ТЕС, в тому числі
найбільш потужну в світі ТЕС на ТКВ (Shenzhen Ewat Waste-to-Energy Plant (завод з
переробки та спалювання відходів м. Шеньчжень), продуктивність якої по
переробці та спалюванні відходів перевищить 5000 т ТКВ на добу, що дозволить
переробляти приблизно одну третину відходів, що утворюються в 20-мільйонному
місті. На даху електростанції передбачається розміщення фотоелектричних панелей,
що дозволить забезпечити підприємство додатковим джерелом сонячної енергії.
Ряд діючих в країні низькоефективних теплоелектроцентралей (ТЕЦ) також
переведено на спалювання біопалива в режимі когенерації. Технологічний процес
переробки біомаси, який використовується для ТЕЦ, можна розділити на дві
категорії: технологія прямого спалювання та технології газифікації, у тому числі
пряма газифікація твердої біомаси, газифікація за рахунок піролізу твердої біомаси.
Загальноприйнята одинична потужність електростанцій з прямого спалювання
біопалива складає 12 МВт, 25 МВт або 30 МВт, з потужністю котлоагрегаторів від
75 і до 130 т/год.
Енергетичними програмами країни передбачено перепрофілювання ряду
малих та неефективних ТЕС та ТЕЦ на сумісне з вугіллям спалювання біопалива,
комунальних та інших видів відходів. Технологія змішаного спалювання з
використанням
біопалива є економічно оптимальною з відносно низькими
питомими обсягами інвестицій.
Необхідно відзначити, що Китай досяг значних успіхів в організації
використання ТКВ в якості одного з важливих природоохоронних засобів та
додаткового джерела електричної та теплової енергії. Державними програмами
країни передбачено подальше стимулювання переобладнання та будівництва
енергетичних об’єктів на пряме та змішане з вугіллям використання біопалива та
ТКВ, як одного з перспективних напрямків розвитку біоенергетики. При цьому
країна на довгострокову перспективу вирішує проблему очищення міст та населених
пунктів від побутових та промислових відходів та послідовного зменшення частки
вугілля в енергетичній сфері.
Особливістю останніх років стала активізація діяльності адміністрацій міст,
муніципалітетів і інших місцевих органів влади з розвитку ПДЕ, в тому числі на
основі розширення переробки та використання комунальних та промислових
відходів у якості біопалива. Ряд провінцій Китаю, не чекаючи урядових
розпоряджень, приймають рішення щодо стимулювання розвитку й впровадження
нових технологій ПДЕ, перш за все з використанням біопалива та переробки
відходів.
У безпосередній участі Держради КНР та CNREC, розроблено комплексну
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Програму з розвитку нових напрямів енергетики, що включає атомну енергетику,
використання енергії вітру, сонця, біоенергетичних ресурсів, технології «чистого
вугілля», а також інтелектуальних електричних мереж та розподіленої генерації.
Програмою передбачено реалізацію за 2015 – 2020 рр. заходів щодо стимулювання
енергоощадності та енергоефективності, розвитку екологічно чистої енергетичної
сфери.
4. Україна. Стан та перспективи розвитку біоенергетики.
Використання поновлюваних джерел енергії є одним із важливих напрямів
енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливноенергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища.
Збільшення обсягів використання ПДЕ в енергетичному балансі країни дозволяє
підвищувати рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню
енергетичної незалежності держави.
За даними Держстату України встановлена потужність енергогенерувальних
установок країни на початок 2017 р. становила 59,2 млн кВт, у тому числі ТЕС –
47%; АЕС − 23%; ТЕЦ − 18%; ГЕС – 10%; ВЕС – 0,7%; СЕС – 0,6% та інші – 0,7%.
Загальний
обсяг
відпуску
електроенергії
за
2016 р.
становив
147,8 млрд кВт∙год, у тому числі АЕС – 51%; ТЕС – 34%; ТЕЦ – 8%; ГЕС – 6%;
ВЕС – 0,6%; СЕС – 0,3% та іншими – 0,1%
Відпуск теплоенергії за 2016 р. становив 99 млн Гкал, з них котельними – 61%,
ТЕЦ – 30%, утилізаційними установками – 5%, ТЕС – 2%, АЕС – 1% та іншими –
1%.
Підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності у 2016 р.
використано 114,8 млн т у.п. первинних і вторинних видів палива (з урахуванням
обсягів реалізації населенню), що на 4,6% більше, ніж у 2015 р. У структурі
використаного палива 34,3% припадало на природний газ; 31,8% – на вугілля; 11,9%
– на нафтопродукти та на інші – 22%.
За даними Міненерговугілля України генерувальними компаніями ТЕС країни
у 2016 р. на виробництво електро- та теплоенергії використано 18,8 млн т у.п., з них
98,3% – вугілля; 1,3% – газ та 0,4% – мазут.
За даними НАК «Нафтогаз України» видобування природного газу у 2016 р.
становило 20,1 млрд м3, що на 3% більше, ніж у 2015 р. Поставки імпортованого
газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку і становили
11,1 млрд м3, що на 32% менше ніж у 2015 р.
Використання природного газу в Україні за 2016 р. становило 33,2 млрд м3, що
на 2% менше, ніж у 2015 р. Побутові споживачі використали 11,9 млрд м3, що на 5%
більше, ніж у 2015 р. (11,3 млрд м3). Використання газу для виробництва теплової
енергії для населення підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) за 2016 р.
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скоротилося на 3%, (з 5,9 до 5,7 млрд м3). Використання газу підприємствами ТКЕ
для виробництва тепла для промисловості та бюджетних установ збільшилось на
33% (з 1,2 до 1,6 млрд м3).
Видобуток, використання та імпорт газу в Україні, млрд м3
Назва
2010
2011
Видобуток
20,5
20,1
Використання газу
57,7
59,3
Імпорт газу
36,6
44,8
Частка імпорту, %
64
81
Джерело: НАК «Нафтогаз України»

2012
20,5
54,8
32,9
60

2013
21,4
50,4
28,0
56

2014
20,5
42,2
19,5
46

2015
19,5
33,8
16,4
49

2016
20,1
33,2
11,1
33

Сьогодні енергомісткість ВВП країни у 2 рази перевищує середньосвітовий
рівень та понад 3 рази є вищою, ніж у ЄС. Вуглецеємність ВВП за даними 2014 р.
понад 2 рази перевищувала світовий показник, у 2,6 раза була вище середнього
значення по країнах ОЕСР та у 3,8 раза – по країнах ЄС.
Це пов’язано переважно з низькою ефективністю використання паливноенергетичних ресурсів у технологічних процесах (переважно енергоємних галузей),
незадовільним станом енергетичної інфраструктури, значними втратами під час
перетворення, передавання та розподілення енергії, низьким коефіцієнтом корисної
дії обладнання у секторах кінцевого споживання, а також із недостатньою
ефективністю природоохоронних засобів.
Енергомісткість ВВП України з урахуванням ПКС
Одиниця виміру
кг н.е. /$2005 р.

2010
0,413

2011
0,375

2012
0,362

2013
0,344

2014
0,336

2015
0,320

2016
0,318

Джерело: http://yearbook.enerdata.ru/

Неефективне внутрішнє споживання паливно-енергетичних ресурсів підвищує
рівень залежності від країн-експортерів і поглиблює проблему енергетичної безпеки
країни за рівнем імпортозалежності понад 51% при нереалізованому потенціалі
енергозбереження в Україні до 48% від обсягу споживаних паливно-енергетичних
ресурсів.
Україна, ставши повноправним членом Енергетичного Співтовариства з
01.02.2011 р., відповідно до Закону України від 15.12.2010 р. №2787-VI «Про
ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства» прийняла зобов’язання щодо імплементації
основних актів енергетичного законодавства Європейського Союзу.
На виконання ухваленого в жовтні 2012 р. Рішення Ради Міністрів
Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC Про впровадження Директиви
2009/28/ЕС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
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джерел Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 р. довести рівень енергії,
виробленої з поновлюваних джерел енергії в загальній структурі енергоспоживання
країни до 11%, що дозволить до 2020 р. зменшити використання традиційних
первинних енергоресурсів в обсязі 8,6 млн т н.е. (9,2 млрд м3 природного газу).
В Україні створено законодавчу базу, якою регулюється використання
поновлюваних джерел енергії у країні. Основними законодавчими актами є:

Закони України: від 25.06.1991 р. №1264-XII (у редакції від
04.06.2017 р.) «Про охорону навколишнього природного середовища»; від
01.07.1994 р. №74/94 ВР (у редакції від 23.07.2017 р.) «Про енергозбереження»; від
05.03.1998 р. №187/98-ВР (у редакції від 09.05.2016 р.) «Про відходи»; від
14.01.2000 р. №1391-XIV (у редакції від 24.11.2016 р.) «Про альтернативні види
палива»; від 20.02.2003 р. №555-IV (у редакції від 11.06.2017 р.) «Про
альтернативні джерела енергії»; від 05.04.2005 р. №2509-IV (у редакції від
26.11.2016 р.) «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію)
та
використання
скидного
енергопотенціалу»;
від
02.06.2005 р. №2633-IV (у редакції від 02.08.2017 р.) «Про теплопостачання»; від
21.05.2009 р. №1391-VI (у редакції від 28.06.2015 р.) «Про внесення змін до деяких
законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів
палива»; від 23.05.2017 р. №2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (введення в
дію 18.12. 2017 р.) тощо.

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. №3852-XII (у редакції від
03.09.2017 р.);

Постанова Кабінету Міністрів України: від 05.10.2004 р. №1307 (у
редакції від 18.08.2011 р.) «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до
альтернативного» тощо.
Указом Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015 схвалено Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020». Основними цілями державної політики у сфері
енергонезалежності, енергоефективності та екології, згідно з положеннями
Стратегії, є: зниження енергомісткості ВВП на 20% до кінця 2020 р. шляхом
переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання;
енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням
інноваційних технологій; забезпечення 100% обов'язкового комерційного обліку
споживання енергоресурсів; реалізації проектів з використанням альтернативних
джерел енергії тощо.
Згідно з чинним законодавством в Україні діє система стимулювання
розвитку поновлюваної енергетики яка включає «зелені» тарифи в євро,
диференційовані за типом та потужністю об’єктів, а також за строками введення в
експлуатацію об’єктів енергетики. Державою підтверджено обов’язковість купівлі
електроенергії поновлюваних джерел енергії за «зеленим» тарифом до 2030 року;
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скасовано вимогу щодо «місцевої складової» і введено надбавку до тарифу за
використання українського обладнання; передбачено укладення довгострокових
договорів купівлі-продажу електроенергії, виробленої за «зеленим» тарифом, на
весь термін дії цього тарифу.
Тарифи на теплову енергію, що виробляється з альтернативних джерел,
встановлено на рівні 0,9 від діючого тарифу на тепло з природного газу або
середньозваженого в регіоні для бюджетних установ та населення.
Відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (у
редакції від 26.07.2017 р.) та Митного кодексу України від 13.03.2012 р. №4495-VI
(у редакції від 26.07.2017 р.) тимчасово, до 01.01.2019 р., звільняються від
оподаткування податком на додану вартість та відповідно оподаткуванням ввізним
митом операції з постачання техніки; технічних та транспортних засобів, що
працюють на біопаливі; обладнання, устаткування, що використовуються для
реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і
для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою
споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в
Україні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. №581 (у редакції
2012 р.) затверджено «Порядок ввезення на митну територію України техніки,
обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що
використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання
біологічних видів палива».
На виконання положень Директиви 2009/28/ЄС про заохочення до
використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 03.09.2014 р. №791 затверджено План заходів з імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №902-р
затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року та План заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року виконання якого дозволить замістити понад
10 млрд м3 газу.
Наказом Міненерговугілля України від 07.11.2014 р. № 796 затверджено План
заходів Міненерговугілля України з реалізації Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року, яким передбачено: розвиток
енергогенерувальних потужностей на основі використання поновлюваних джерел
енергії; нормативно-правове забезпечення розвитку ПДЕ; створення сприятливих
умов для залучення інвестицій; розширення міжнародного співробітництва у цій
сфері тощо.
У країні розроблено та запроваджено відповідне законодавство з
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альтернативної енергетики, зокрема, Закони України:

від 04.06.2015 р. №514-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії», яким скасовано вимоги до «місцевої» складової;
запроваджено «зелений» тариф для геотермальних електроустановок та введено
надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва. Законодавчо визначено біомасу, як невикопну біологічно
відновлювану речовину органічного походження, здатну до біологічного розкладу, у
вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства
(рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з
ними галузей промисловості, а також складову промислових або побутових відходів,
здатних до біологічного розкладу;

від 01.11.2016 № 1713-VIII Про внесення змін до статті 8 Закону
України «Про альтернативні види палива» – врегульовано господарську діяльність
у сфері виробництва альтернативних видів палива;

від 21.03.2017 р. №1959-VIII Про внесення змін до Закону України «Про
теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії, яким врегульовано тарифи на теплову енергію, що
виробляється з альтернативних джерел.
Відповідно до цього закону постановою Кабінету Міністрів України від
06.09.2017 р. №679 затверджено Порядок розрахунку середньозважених тарифів на
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб
населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, її транспортування та постачання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. №69-2017-п Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 і від
17.10.2011 р. №1056 продовжена дія «Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2017 роки».
Законопроектом України від 13.02.2017 р. №6081 «Про внесення зміни до
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення
інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел», поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради
України, передбачено законодавче закріплення на три роки строку дії технічних
умов для об’єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з
використанням альтернативних джерел тощо.
Україна володіє значним потенціалом розвитку поновлюваних джерел енергії.
Розвиток енергетики на основі поновлюваних, в тому числі біоенергетичних джерел
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енергії є важливим напрямом, який підвищує рівень енергетичної безпеки і знижує
антропогенний вплив на навколишнє середовище.
Використання потенціалу ПДЕ в енергетичному секторі України за прогнозом
Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
(НПД ВЕ), Інституту відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України)
та Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) дозволить
значно знизити обсяги споживання природного газу та скоротити викиди СО2.
Прогноз встановлених потужностей ПДЕ
та виробництва ними електроенергії, ГВт/тис. ГВт∙год
Назва

ВЕС

НПД ВЕ –2020
IRENA – 2030
ІВЕ НАН
України – 2030

СЕС

2,3/5,9
2,3/2,4
12,0/34,7 8,0/8,4
10,0/30,0 4,0/4,9

БіоЕС

Малі
ГЕС

ГеоЕС

Усього

1,0/4,2
3,0/13,2
1,6/7,0

0,2/0,3
0,3/0,6
0,3/0,6

0,02/0,1
0,02/0,1
0,5/3,0

5,82/12,9
23,32/57,0
16,4/45,5

Річна
економія
викидів
СО2, млн т
-3,5
-13,4
-10,0

Джерело: Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні / Мінрегіон України. – 2017.

Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2020 року планується
виробляти 58,5 млн ГКал за рік теплової енергії з альтернативних джерел енергії. З
них: БіоТЕС – 86%, теплові насоси – 10%, СЕС – 3%, ГеоТЕС – 1%.
Прогноз виробництва теплової енергії з ПДЕ, млн Гкал
Назва

СЕС

БіоЕС

Теплові
насоси ГеоЕС

Усього

Зменшення
природного газу
за рік, млрд м3

НПД ВЕ –2020

2,0

50,0

6,0

0,5

58,5

-7,2

IRENA – 2030

9,8

32,7

12,0

2,4

56,9

-7,0

ІВЕ НАН України – 2030

5,0

100,0

15,0

4,0

124,0

-15,3

Джерело: Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні / Мінрегіон України. – 2017.

Відповідно до «Порядку оприлюднення плану розвитку Об’єднаної
енергетичної системи України на наступні десять років», затвердженого наказом
Міненерговугілля України від 29.09.2014 р. № 680 ДП «НЕК «Укренерго»
розроблено План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2017 –
2026 роки, яким у складі інших показників прогнозних балансів потужності та
виробництва електроенергії визначено показники розвитку для поновлюваних
джерел енергії.
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Прогноз розвитку основних поновлюваних джерел енергії ОЕС України, МВт
Назва

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ВЕС

450

1085

1382

1640

1670

1700

1720

1740

1760

1780

1790

СЕС

375

1094

1393

1655

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1790

БіоЕС
Разом

70
895

450
2629

580
3355

686
3981

700
4050

720
4120

745
4145

770
4250

800
4320

830
4390

840
4420

Джерело: ДП «НЕК «Укренрго»

За прогнозом встановлена потужність електростанцій на поновлюваних
джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) ОЕС України зросте за 10 років майже у 5 разів
(БіоЕС – у 12 разів), а виробництво електроенергії – у 1,6 раза.
Прогноз виробництва електроенергії електростанціями на поновлюваних
джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) ОЕС України, млн кВт∙год
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1618

6026

7677

9114

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

Джерело: ДП «НЕК «Укренрго»

Україна, як член Енергетичного співтовариства, зобов’язалась у сфері
енергоефективності імплементувати у національне законодавство положення
Директив 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та
енергетичні послуги; 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель та
2012/27/ЄС про енергоефективність.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. №1228-р
схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року –
стратегічний
документ,
який
запроваджує
європейську
практику
середньострокового планування державної політики в сфері енергоефективності та
затверджено План заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року, що є одним з основних зобов’язань у
рамках імплементації положень Директиви 2012/27/ЄС. Відповідно до Плану
передбачено до 2020 р. забезпечити енергоощадність у розмірі 9% від середнього
показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання шляхом реалізації заходів у
чотирьох основних секторах: побутовому секторі (житлові будівлі) – 50%;
транспорті – 9%; сфері послуг (у тому числі бюджетні установи) – 16%;
промисловості – 25%.
Серед основних заходів енергоощадності є сприяння залученню інвестицій у
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термомодернізацію житлових будівель та у будівництво споруд з близьким до
нульового споживанням енергії; адаптація стандартів палива і технологій його
використання до європейських; запровадження сертифікації енергетичної
ефективності будівель, системи енергоаудиту та енергоменеджменту, а також
забезпечення 100% комерційного обліку споживання газу, електроенергії, теплової
енергії та води тощо.
На виконання Плану заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року Верховною Радою України прийнято
Закони:
 від 08.06.2017 р. №2095-VIII «Про фонд енергоефективності», який
відповідає вимогам положень Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.
Фонд енергоефективності утворюється з метою підтримки ініціатив щодо
енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки
здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та
енергозбереження, зокрема, в житловому секторі, з урахуванням національного
плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з
метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та
Договору про заснування ЕС, забезпечення дотримання Україною міжнародних
зобов’язань у сфері енергоефективності;
 від 22.06.2017 р. №2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»,
який відповідає вимогам положень Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну
ефективність будівель. У Законі передбачено обов'язкову сертифікацію з
01.01.2018 р. енергетичної ефективності будівель; створення єдиної бази
енергоаудиторів і сертифікатів енергоефективності, доступної кожному; визначення
засад діяльності енергоаудиторів тощо;

від 22.06.2017 р. № 2119- VIII «Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання», який визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі
розподільчого, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої
води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою
інформацією споживачів таких послуг.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. №1014-р Про
затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення
обсягу споживання природного газу на період до 2017 року (із змінами) затверджено
Дорожню карту заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу до
2017 р.
За даними Держенергоефективності введення нових теплових потужностей
для заміщення споживання природного газу в країні становило: 2014 р. – 452 МВт;
2015 р. – 752 МВт; 2016 р. – 466 МВт. Усього за три роки введено 1670 МВт нових
теплових потужностей на альтернативних видах палива та залучено понад
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12 млрд грн інвестицій.
Споживання природного газу за опалювальні періоди становило: 2013/2014 рр.
– 23,62 млрд м3; 2014/2015 рр. – 19,09 млрд м3 (-19%); 2015/2016 рр. (без АТО) –
16,47 млрд м3 (-14%). За три опалювальні періоди зекономлено 7,2 млрд м3.
Законодавчими та нормативно-правовими актами України передбачено ряд
видів
державної
підтримки
підприємств
і
господарств
у
сфері
енергоефективності: пряме бюджетне фінансування; звільнення від ПДВ, ввізного
мита; звільнення частини прибутку від оподаткування; установлення економічно
обґрунтованих тарифів на комунальні послуги; надання державних гарантій під
кредитні лінії, відкриті в кредитних установах тощо. Впроваджуються також схеми
державної підтримки населення для придбання опалювального обладнання, що не
використовує природний газ як паливо.
Як наслідок, за останній період суттєво зросли обсяги впровадження проектів
енергетичного використання твердого біопалива та заміщення ним викопних видів
палив, в першу чергу природного газу.
Галузь біоенергетики в Україні має один з найбільших потенціалів розвитку.
Перспективи розвитку біоенергетики зумовлено наявністю потужного аграрного
сектора і достатньої кількості робочої сили та сприятливими кліматичними умовами
країни. Найбільший потенціал мають такі види біомаси як, відходи деревини,
сільськогосподарські культури, тверді побутові відходи тощо.
Враховуючи, що в Україні відсутня єдина система статистичної оцінки стану
та прогнозу розвитку біоенергетики, в цій роботі використано інформаційноаналітичні матеріали, звіти, прогнози Громадської спілки «Біоенергетична асоціація
України» (БАУ) в яку входять понад 10 провідних компаній та понад 20 визнаних
експертів, що працюють в галузі біоенергетики; Держенергоефективності;
Мінрегіону України; Українського Пелетного Союзу тощо.
На замовлення проекту Програми Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та
Глобального екологічного фонду (ГЕФ) «Розвиток та комерціалізація
біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» (термін реалізації
2014 – 2018 рр.) Президентом Українського Пелетного Союзу підготовлено
Дорожню карту з розвитку ринку твердого біопалива України, яка є стратегічним
планом виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020
року.
До видів твердого біопалива (ТБП), яке виробляється в Україні, відносяться:
пелети (гранули паливні) деревні; пелети (гранули паливні) з соломи; пелети
(гранули паливні) з лушпиння соняшника; деревна тріска; брикети з деревини;
брикети з агрокультур; солома тюкована; дрова. Потенціал біомаси в Україні
становить майже 30 млн т у. п. (додаток 8).
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Дорожньою картою з розвитку ринку твердого біопалива України наведено
обсяги виробництва твердого біопалива в країні.
Обсяги виробництва ТБП в Україні у 2015 р.
№
Назва продукції
з/п
1. Пелета деревна
2. Брикет з деревени
3. Тріска
4. Дрова
5. Пелети з соломи
6. Пелети з соняшника
7. Брикет з агрокультур
8. Солома тюкована
Разом
або 17% від технічно досяжного потенціалу, який складає майже
Виробничі потужності існуючих підприємств дозволяють виробляти
майже

Кількість,
тис. т/рік
650
170
1100
1800
220
850
95
300
5185
30 млн т/рік
8 – 9 млн т/рік

Експорт твердого біопалива становив біля
Споживання на внутрішньому ринку становило майже
Дефіцит твердого біопалива в ЄС
Середня ціна на тверде біопаливо в ЄС
Середня ціна в Україні

2,2 млн т/рік
3 млн т/рік
3,5 – 4,8 млн т/рік
154 €/т
1400 грн/т

Джерело: Дорожня карта з розвитку ринку твердого біопалива України.
Програма розвитку ООН. / Коломийченко М.В. – 2016.

За прогнозною оцінкою Біоенергетичної асоціації України загальний обсяг
твердого біопалива в Україні зросте у 2035 р. у 4,5 рази порівняно з 2015 р.
Оцінка загального обсягу та структури твердих біопалив в Україні (90% від
усіх біопалив і відходів), млн т н.е.
Вид біомаси
Деревна
Солома,
стебла
Лушпиння
соняшника
Енергетичні
культури
Усього

2015
1,90

2016
1,95

2017
2,12

2018
2,35

2019
2,40

2020
2,45

2021
2,55

2022
2,60

2025
2,70

2030
2,80

2035
2,85

0,05

0,07

0,08

0,10

0,40

0,70

1,10

1,45

1,89

3,12

5,26

0,25

0,26

0,30

0,34

0,38

0,40

0,43

0,49

0,54

0,58

0,59

0,00
2,20

0,00
2,28

0,00
2,50

0,01
2,80

0,04
3,22

0,05
3,60

0,10
4,18

0,13
4,67

0,27
5,40

0,70
7,20

1,20
9,90

Джерело: Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Гелетуха // XVII
Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 27 –
29.09.2017 р.
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Прогноз споживання твердого палива в Україні до 2020 р. та середню ціну
деревних пелет в Україні наведено у додатку 9.
За даними Комплексного аналізу українського ринку пелет з біомаси
підготовленому ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса» на замовлення проекту
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Розвиток та комерціалізація
біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» у 2015 р. в Україні
було 494 виробників пелет. Виробництво пелет за 2015 р. становило 1319,5 тис. т, з
них пелети з лушпиння соняшника – 50%, з деревини – 30%, з соломи – 11% та інші
– 5%. Внутрішнє споживання пелет в країні становить орієнтовно 125 тис. т/рік, або
9,5% від обсягу виробництва пелет.
Експорт пелет з України, т
2012

2013

2014

2015

2016 (І кв.)

Усього

32726

491558

181291

3379361

–

282240

Деревні пелети
107666
899832

92608
712756

108118

150440

Пелети з лушпиння соняшника
763752
821730
Пелети із соломи зернових

18842

9148

131

119

Джерело: Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси / Гелетуха Г., Крамар В., Епік О.,
Антощук Т.,Василь Тітков В. – 2016.

Експерти ринку зазначають, що основними покупцями українських паливних
гранул є 294 компанії різних країн. Серед інших імпортерів української продукції
даної галузі такі країни як Австрія, Голландія, Греція, Італія, Латвія, Лівія, Литва,
Люксембург, Молдова, Росія, США, Туреччина, Франція, Швейцарія, Естонія тощо.
Найбільшим імпортером пелет залишається Польща. Так впродовж 2012 –
2015 рр. та І кв. 2016 р. з України до Польщі експортовано 188976 т деревних пелет
(38,4% від загального експорту) та пелет з лушпиння соняшника – 3228690 т
(95,5%); і впродовж 2012 – 2015 рр. – 20739 т пелет із соломи зернових (73,4%).
Деревні пелети українських виробників в основному експортуються в країни
Євросоюзу, де вимоги до якості пелет значно жорсткіші ніж вітчизняні. Основний
параметр, що визначає якість палива – зольність. При цьому максимальне значення
параметра зольності для пелет першого класу становить 0,5%, якщо сировиною
послужили хвойні породи дерева і 0,7% зольності у разі використання листяних
порід. Другий сорт може проводитися з змішаних порід і в цьому випадку зольність
може бути в межах 1%. За статистикою, близько 90% пелет українського
виробництва мають зольний залишок менше 1%.
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Агропелети використовуються як технічне паливо для опалення промислових
підприємств і ТЕЦ. Деревні пелети та дрова в основному використовуються для
обігріву житлових будинків, котеджних містечок і підприємств.
У базі виробників і постачальників пелет Українського біопаливного порталу
містяться актуальні і достовірні дані про український ринок виробництва пелет, які
дають можливість виробникам оцінити стан ринку, цінову політику в залежності від
регіону, а покупцям без затримки вибрати оптимальні цінові пропозиції. Дані про
українських виробників деревної пелети за 2015 – 2016 (ІІІ кв.) та виробників пелет
з лузги соняшника в Україні за 2015 – 2016 (ІІ кв.) наведено у додатку 10.
Сьогодні в Україні, згідно діючого законодавства, не запроваджено вимог
щодо обов’язкової сертифікації твердого біопалива. Відсутність імплементованих
стандартів не дає можливості українським органам з сертифікації здійснювати
сертифікацію за стандартами ЄС. Більшість виробників пелет не сертифікує свою
продукцію і працює з трейдерами, оскільки не може знайти покупця для продажу
своєї несертифікованої продукції напряму без посередників.
Водночас на ринку ЄС вже діє повноцінна система сертифікації – EN Рlus, що
поширюється на деревне біопаливо. Стандарти ENplus-A1, ENplus-A2, EN-B – три
класи якості деревних пелет, крім того, базуються на специфікаціях Європейського
стандарту EN 14961-2 та EN ISO 17225-2.
В Україні на сьогодні за цим стандартом (за даними реєстру EN Plus)
сертифіковано лише трьох виробників деревних пелет: ТОВ «Барлінек Інвест»; ТОВ
«Екогран»; ТОВ «Будсервіс, Лтд».
Для агропелет не існує чітких правил щодо сертифікації, а ні в ЄС, ані в
Україні. Однак стандарти групи ISO 17225 передбачають сертифікацію
агробіопалива різних видів, зокрема і пелет. Технічно сертифікацію агропелет в
Україні проводять іноземні компанії. Разова вартість сертифікації становить €25 –
€30 тис. та ще вартість сертифікації партії.
Наразі Український Пелетний Союз впроваджує в Україні європейську
систему сертифікації твердого біопалива ENplus для виробників, орієнтованих на
експорт, а також українську систему сертифікації ENua для внутрішнього ринку,
який діятиме на території країни і надаватиме українським виробникам можливість
брати участь у тендерах і державних закупівлях твердого біопалива. Виробники і
трейдери, сертифіковані за ENplus, одержать можливість прямих форвардних
контрактів з країнами Західної Європи за реальними, а не трейдерськими
демпінговими цінами.
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Оцінка показників конкурентоспроможності
галузі твердого біопалива України
Показник
Розмір ринку (річні обсяги виробництва)
Динаміка ринку (темпи змін)
Стадія життєвого циклу на якій перебуває ринок
(зародження, формування, зростання, зрілість, спад)
Кількість покупців
Купівельна спроможність покупців продукції
Технологічно-інноваційний рівень галузі
Доступність входу в галузь і виходу з неї (труднощі:
стартовий капітал, адміністративні перешкоди,
монополістичні ціни і т. ін.)
Ступінь диференціації продукції
Можливість економити на масштабах виробництва
Ступінь завантаження виробничих потужностей в
галузі
Ринки сировини
Сукупний обсяг інвестицій у галузь
Рівень і темпи інновацій
Рівень прибутковості галузі

Значення
1, 490 тис. т н.е.
+17%/рік
Формування
246 українських компаній-покупців;
294 іноземних компаній-покупців
100 – 120 євро/т
Середній
Вхід вільний
Низький (товар однорідний)
Є можливість
50%
Профіцит (надлишок) сировини
Близько $250 млн
Низькі
Високий (близько $100,4 млн/рік)

Джерело: Дорожня карта з розвитку ринку твердого біопалива України.
Програма розвитку ООН. / М.В. Коломийченко– 2016.

Торгівля біопаливом (деревні гранули/брикети, деревні відходи, деревна
тріска, гранули/брикети/тюки соломи та ін.) реалізується наразі через систему
електронних публічних закупівель ProZorro (аукціонні торги).
У квітні – травні 2017 р. було проведено перші електронні торги біопаливом
(деревні брикети) на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Створення
біопаливної біржі передбачається у 2018 році. За прогнозами частка біопалива на
біржі зростатиме з 20% у 2018 р. до 100% у 2022 р.
Україна має значний потенціал вирощування енергетичних культур, які
використовуються в якості сировини для виробництва альтернативного палива,
економічно вигідного, а також екологічно чистого. У помірному кліматичному поясі
України найбільшого поширення набула швидкозростаюча енергетична верба.
Біомаса застосовується в якості палива для твердопаливних котлів, з неї
виробляються пресовані брикети та гранули. Вироблена теплова- та/або
електроенергія з такої біомаси екологічно чиста оскільки викидами в атмосферу є
тільки вуглекислий газ, акумульований рослинами у період їх зростання.
Сьогодні в Україні є лише кілька компаній, що займаються вирощуванням
енергетичних культур на комерційному рівні:

Вітчизняна агро-енергетична компанія «Salix Energy» є єдиним в країні
постачальником біопалива, виробленого з екологічно чистої і спеціально виведеної
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для таких цілей культури – енергетичної верби і являється однією з найбільших
компаній у цьому виді діяльності у Східній Європі. Компанія має найбільші в
Україні плантації енергетичної верби, розташовані у Волинській та Львівській
областях. Площа плантацій – 1,7 тис. га. Урожайність – 34 тис. т/рік. Річний приріст
– 20 т/га. Цикл урожайності – 25 років. За теплотою згоряння 17,3 – 18,0 МДж/кг
можливий потенціал заміщення до 10 млн м3 природного газу за рік.

Компанія «Phytofuels» вирощує цілий ряд енергетичних культур (просо
прутоподібне, міскантус, вербу, сорго цукрове та ін.) на площі понад 35 тис. га в
Полтавській області. Брикети і гранули, вироблені з цих культур, компанія
поставляє вітчизняним і зарубіжним споживачам.

Агрохолдинг KSG Agro володіє 65 тис. га земель в Дніпропетровській
області та розвиває новий напрямок свого бізнесу – вирощування міскантусу.
Надзвичайно продуктивна біомаса міскантусу буде використовуватись для
виробництва ефективного твердого біопалива теплотворною спроможністю 17 –
19 МДж/кг.

Група компаній «Укртепло» започаткувала промислове вирощування
енергетичної верби на ділянці розміром 2,2 тис. га в Іванківському районі Київської
області. В майбутньому компанія планує розширити площі вирощування даної
культури до 17 тис. га тощо.
Основними напрямами реалізації енергетичного потенціалу біомаси в Україні
є виробництво теплової та електричної енергії.
У 2016 р. продаж електроенергії в Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ)
України здійснювали 167 виробників електроенергії, у тому числі 130 підприємств,
що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел.
Встановлена потужність енергоустановок виробників електроенергії з ПДЕ
за «зеленим» тарифом, МВт/%
Назва
ВЕС
СЕС
МГЕС
БіоЕС
Усього

2012
193,8/30
371,6/58
73,5/11
6,2/1
645,1/100

2013
339,1/29
748,4/63
75,3/6
23,7/2
1186,5/100

2014
426,1/44
411,9/43
80,2/8
49,1/5
967,3/100

2015
426,1/43
431,7/43
86,9/9
52,4/5
997,1/100

2016
437,8/39
530,9/48
90,0/8
59,1/5
1117,8/100

Джерело: НКРЕКП

У 2015 р. введено 30 МВт нових потужностей з ПДЕ; у 2016 р. у 4 рази більше
– 121 МВт та за I півріччя 2017 р. введено 127 МВт, що більше ніж за 2016 р. За
2,5 роки введено 278 МВт нових потужностей з ПДЕ з залученням до 9 млрд грн
приватних інвестицій.
Виробництво електроенергії за 2016 р. електростанціями з ПДЕ становило
1775 млн кВт∙год, у тому числі ВЕС – 49,9%; СЕС – 29,8%; МГЕС – 10,7%; БіоЕС –
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9,6%. При цьому електростанціями на біомасі за 2016 р. вироблено 80 млн кВт∙год,
що майже на 4% більше, ніж у 2015 р., а електростанціями на біогазі за 2016 р.
вироблено 89 млн кВт∙год, що на 39% більше, ніж у 2015 р.

Джерело: НКРЕКП

Кількість об’єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з
біомаси/біогазу збільшилось у 2016 р. порівняно з 2012 р. у 6 разів.
Середньозважений тариф виробників електроенергії з ПДЕ на ОРЕ країни у
2016 р. становив 471,5 коп/кВт год, що на 8,6% більше порівняно з 2015 р.
Середньозважений тариф виробників електроенергії з ПДЕ ОРЕ України
Одиниця виміру
2012
коп/кВт∙год
276,9
Джерело: НКРЕКП

2013
262,4

2014
286,0

2015
434,1

2016
471,5

Відповідно до постанови НКРЕКП від 29.09.2017 р. №1185 Про встановлення
«зелених» тарифів на електричну енергію, та надбавки до «зелених» тарифів за
дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для
суб’єктів господарювання виробникам електроенергії з біомаси, або з біогазу,
встановлено тариф 384,46 коп/кВт∙год (без ПДВ).
86

Після підвищення «зеленого» тарифу для електроенергії з біомаси та біогазу
на 10% (середньозважений тариф – 12,38 €ct/кВт) він став найвищим в Європі
(Польща – 3,8 €ct/кВт∙год; Німеччина – 10,0 €ct/кВт∙год тощо).
Інформацію про виробників електроенергії з біомаси та з біогазу в Україні,
яким встановлено «зелений» тариф станом на 01.07.2017 р. наведено у додатку 11.
Одним з таких виробників електроенергії з біомаси є ТОВ «АПК «Евгройл» у
м. Миколаїв – перше підприємство, яке об’єднує олійноекстракційний завод та
енергогенерувальний комплекс потужністю 5 МВт. В якості сировини
використовують лузгу соняшнику, деревну тріску, сільськогосподарські і лісові
відходи: очерет, лозу тощо. Лушпинням забезпечує олійноекстракційний завод,
потужність якого майже 600 т на добу, деревиною – лісгоспи. Підприємство має
переробний цех, продуктивністю 15 т на годину, де подрібнюють будь-які види
дерев. У майбутньому комплекс планує в якості палива використовувати і побутові
відходи. Наразі 10% виробленої на БіоТЕЦ електроенергії споживає підприємство,
90% – йде на продаж за зеленим тарифом. Окрім електроенергії, БіоТЕЦ виробляє
пару для опалення. У будівництво та обладнання БіоТЕЦ було інвестовано понад
$10 млн.
Законом України від 13.04.2017 р. №2019-VIII «Про ринок електричної
енергії» передбачено укладання довгострокових договорів купівлі-продажу
електроенергії, виробленої за «зеленим» тарифом, на весь строк його дії; «зелений»
тариф розраховується відповідно до курсу євро; скасовано вимоги до «місцевої»
складової та введено надбавку до 10% за рівень використання обладнання
українського виробництва.
Електроенергія,
вироблена
на
об’єктах
електроенергетики,
що
використовують альтернативні джерела енергії може бути продана її виробниками
за двосторонніми договорами на ринку «на добу наперед», на внутрішньодобовому
ринку та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках, або
за «зеленим»» тарифом. Обсяг відпуску виробленої електроенергії визначається за
вирахуванням обсягу витрат електроенергії на власні потреби.
За відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електроенергії
виробників за «зеленим» тарифом від їхніх погодинних графіків відпуску
електроенергії виробниками, які входять до балансуючої групи виробників за
«зеленим» тарифом, відшкодовується частка вартості врегулювання небалансу
електроенергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування
балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом тощо.
Ситуація, що склалась в Україні за останні роки, відзначається гострим
дефіцитом вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Сім українських пиловугільних
ТЕС оснащені котлоагрегатами, з проектним паливом антрацит і пісне вугілля.
Витрати вугілля А+П енергетичними підприємствами Міненерговугілля України на
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виробництво електро- та теплоенергії у 2016 р. становило 12,8 млн т, що на 30%
менше порівняно з 2013 р. (18,4 млн т) та становило 41% від загальних витрат
вугілля (31,3 млн т). Виробництво електроенергії ТЕС генерувальних компаній ОЕС
України за 2016 р. становило 49,9 млрд кВт∙год, що на 36% менше порівняно з
2013 р. (78,3 млрд кВт∙год). Зважаючи на те, що ТЕС залучаються до режимного
регулювання графіку енергоспоживання це становить загрозу енергетичній безпеці
та надійності енергозабезпечення.
Указом Президента України від 16.02.2017 р. №37/2017 затверджено рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 16.02. 2017 р. «Про невідкладні
заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту
критичної інфраструктури» в якому передбачено, в тому числі, розроблення та
забезпечення реалізації програми побудови нових енергоблоків і реконструкцію
діючих енергоблоків ТЕС та ТЕЦ, на яких використовується вугілля антрацитової
групи з переведенням їх на вугілля газової групи вітчизняного видобутку.
Згідно з наказом Міненерговугілля України від 31.10.2016 р. №684 (зі змінами
від 14.04.2017 р. №273) наразі реалізується перший проект з переведення
енергоблоків ТЕС на спалювання вугілля газової групи замість антрациту. За
даними ПАТ «Центренерго» реалізовано пілотні проекти по переведенню
енергоблоків №2 та №5 Зміївської ТЕС з дефіцитного вугілля антрацитної групи на
вугілля газових марок що видобувається в Україні (наразі тривають
пусконалагоджувальні роботи). Зокрема, переобладнання лише двох котлоагрегатів
ТП-100 на енергоблоках №2 та №5 на Зміївський ТЕС дозволить замістити до
1 млн т антрацитового вугілля на вугілля газової групи. Також опрацьовується
питання щодо переведення енергоблоків Трипільської ТЕС на спалювання газового
вугілля.
Досвідом впровадження на зарубіжних вугільних ТЕС та ТЕЦ технології
спільного спалювання вугілля та твердого біопалива доведено позитивний
економічний та екологічний ефект від такого спалювання. Розробку технології
спільного спалювання твердого біопалива та вітчизняного антрациту в Україні
10 років тому розпочав Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України
разом з Піттсбурзьким центром енергетичних технологій (США) в рамках гранту
НАТО за програмою «Наука заради миру». Проведеними експериментальними
дослідженнями підтверджено технічну можливість такого спалювання, а деревне
тверде біопаливо проявило себе як надійне підтримуюче паливо, що ефективно
стабілізує горіння антрациту.
До того ж, однією з нагальних проблем української енергетики є необхідність
нарощування виробництва тепло- та електроенергії з поновлюваних джерел енергії
та зменшення викидів шкідливих речовин і парникових газів від великих
спалювальних установок згідно з взятим Україною зобов'язанням в рамках
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Європейського Енергетичного Співтовариства та Паризької Угоди оскільки тверде
біопаливо є СО2 нейтральним і майже не містить в своєму складі сірки та золи.
Крім того, заміна відповідної частки вугілля на біомасу дозволить суттєво
скоротити плату за викиди діоксиду сірки. При вартості викиду однієї тони СO 2
близько 2 тис. грн додавання, наприклад, 10% твердого біопалива (по теплу) для
енергоблоку 300 МВт зменшить плату за викиди діоксиду сірки майже на
5 млн грн/рік. При заміщенні 10% теплової потужності котла ТПП-210А (для
енергоблоку 300 МВт) за рахунок деревних пелет можливо спалювати близько
100 тис. т твердого біопалива при роботі енергоблоку 5500 годин на рік. Таке
заміщення дозволить зменшити викиди СО2 до навколишнього середовища на
180 тис. т/рік (згідно методології базового сценарію та моніторингу механізму
чистого розвитку ООН АМ0036 «Перехід від використання викопних палив до
відходів твердого біопалива в котлах для виробництва теплоти»).
У відповідності до індикативних цін у Європейській системі торгівлі
викидами або майбутніми двосторонніми угодами згідно Паризької Угоди,
підписаною Україною 22.04.2016 р., вартість цих викидів після реалізації проекту
може складати €1,44 млн/рік, або 41 млн грн/рік.
Особливо важливо, що кошти, пропорційно до кількості викидів, можуть бути
отримані електростанціями за умови впровадження проектів спільного спалювання
вугілля та твердого біопалива.
Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України розроблено технічні
рішення спільного спалювання вугілля антрацитової групи та твердого біопалива на
вугільних ТЕС та ТЕЦ України, зокрема для Трипільської ТЕС та Дарницької ТЕЦ.
У проекті прийняли участь: Технічний центр «Общемаш», Український Пелетний
Союз, Інститут економіки і прогнозування НАН України. До робочої групи з
оцінування проекту було залучено представників Держенергоефективності,
Мінекології України, ПРООН тощо. За висновками проведеної роботи впровадження
технології спільного спалювання вугілля та твердого біопалива можливо на
енергоблоках з пиловугільними котлами ТПП-210, ТПП-210А, ТПП-110, ТП-100,
ТП-90, П-50 тощо.
ПАТ «Центренерго» відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від
26.10.2016 р. №39015/1/1-16 оголошено тендер на виконання науково-дослідної
роботи Аналіз варіантів та розрахункове обґрунтування технічних рішень для
подальшої розробки та реалізації проекту «Передпроектні проробки пілотного
проекту спільного спалювання антрациту та твердого біопалива в котлах ТПП210А Трипільської ТЕС, який виграв Інститут вугільних енерготехнологій НАН
України (рішення тендерного комітету від 21.07.2017 р.) із завершенням роботи до
28.02.2018 р.
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В Інституті технічної теплофізики (ІТТФ) НАН України розроблено
технологію і відповідний пристрій для енерготехнологічної переробки біомаси
(деревини, соломи, соняшникового лушпиння та ін.) для одержання горючого газу і
деревного вугілля (напівкокс – беззольне високореакційне тверде паливо).
Для використання біопалива в сучасних пиловугільних котлах необхідне
проведення відповідних реконструктивних робіт для можливості використання
млинів, якими обладнані пиловугільні енергоблоки для розмелювання біомаси. Крім
того, для стабілізації горіння пиловугільного палива використовується
«підсвічування» дефіцитним і дорогим природним газом, але його цілком можна
замінити більш дешевим і доступним пальним, яке утворюється під час
енерготехнологічної переробки біомаси за технологією ІТТФ НАН України.
Створена установка ІТТФ НАН України для енерготехнологічної переробки біомаси
пройшла промислові випробування та її ККД становить майже 90%.
За умови впровадження програми спільного спалювання на ТЕС та ТЕЦ
твердого біопалива та вугілля, вірогідне використання 5,7 млн т твердого біопалива
за рік. Зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище, тільки за рахунок
спільного спалювання вугілля та твердого біопалива, становитиме 8,1 млн т/рік.
Для виробництва електроенергії із застосуванням технології спільного
спалювання на вугільних електростанціях в Україні можливо застосування різних
опрацьованих технологій з використанням твердого біопалива.
Дорожньою картою з розвитку ринку твердого біопалива України наведено
порівняння різних технологій виробництва електроенергії з біомаси:
Технологія
Сумісне спалювання на вугільних
енергоблоках
Біомасові ТЕС з паровим циклом
Біомасові ТЕЦ з паровим циклом
Комбінований цикл з внутрішньою
газифікацією (IGCC)
ТЕЦ з газифікацією
ТЕЦ з двигуном Стірлінга

Ефективність,
%
35 – 40

Потужність,
МВте
10 – 50

Капітальні
витрати, $/кВте
50 – 1300

20 – 40
80 – 100
30 – 40

5 – 10
1 – 50
10 – 30

3000 – 5000
3085 – 3700
2500 – 5500

25 –30
11 – 20

0,2 – 1,0
<0,1

3000 – 4000
5000 – 7000

Джерело: Дорожня карта з розвитку ринку твердого біопалива України.
Програма розвитку ООН. / Коломийченко М.В. – 2016.

В рамках імплементації основних актів енергетичного законодавства ЄС до
національного законодавства відповідно до Договору про заснування ЕС Україна
має імплементувати положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.
Відповідно до проекту Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок (НПСВ), який вводиться в дію на період з 01.01.2018 р. до
31.12.2033 р. щодо викидів NOx, та до 31.12.2028 р. щодо викидів SO2 та пилу,
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встановлено, що загальні граничні валові викиди для всіх великих спалювальних
установок, включених до НПСВ, повинні становити на 31.12.2033 р.: SO2 –
59,2 тис. за рік; NOx – 57,3 тис. т за рік; пил – 5,8 тис. т за рік.
Директива 2015/2193/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від установок спалювання середньої потужності
регулює викиди забруднюючих речовин від спалювання палива в установках з
номінальною потужністю рівною або більшою, ніж 1 МВт і меншою, ніж 50 МВт
незалежно від типу спалюваного палива і всі установки середньої потужності країни
мають відповідати її нормативам.
Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах
сфери теплопостачання визначені Законом України від 02.05.2005 р. №2633-IV (у
редакції від 02.08.2017 р.) «Про теплопостачання», який регулює відносини,
пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням
теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення
енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і
удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників
сфери теплопостачання.
Відповідно до Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, положення
якої Україна має імплементувати у національне законодавство, система
центрального теплопостачання вважається ефективною, якщо вона використовує
мінімум 50% поновлюваної енергії або 50% скидного тепла підприємств та
побутових стоків, або 75% тепла від когенерації, або 50% комбінації перелічених
джерел.
Законом України від 21.03.2017 р. №1959-VIII Про внесення змін до Закону
України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії
з альтернативних джерел енергії
надано повноваження органам місцевого
самоврядування із встановлення тарифів та місцевим адміністраціям щодо
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії. Тарифи на теплову енергію, що виробляється з
альтернативних джерел, встановлюються на рівні 0,9 від діючого тарифу на тепло з
природного газу або середньозваженого в регіоні для бюджетних установ та
населення. Середньозважений тариф розраховується в розрізі адміністративнотериторіальних одиниць у затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку.
Відповідно до цього закону постановою Кабінету Міністрів України від
06.09.2017 р. №679 затверджено Порядок розрахунку середньозважених тарифів на
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб
населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, її транспортування та постачання, що сприятиме стимулюванню
виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії, зменшенню
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використання природного газу та оптимізації вартості послуг з централізованого
опалення і гарячого водопостачання.
Законом України від 22.06.2017 р. №2119-VIII «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» передбачено запровадження обов’язкового
комерційного і розподільчого обліку теплової енергії, гарячої та питної води.
Очікується запровадження 100% приладного обліку. За даними НКРЕКП стан
оснащеності житлового фонду будинковими приладами обліку теплової енергії у
2014 р. становив 33%, у 2015 р. – 52%, у 2016 р. – 80%.
За прогнозом Біоенергетичної асоціації України при сталому розвитку сектору
теплопостачання економія природного газу у 2020 р. становитиме 4,41 млрд м3; у
2035 р. – 12,22 млрд м3 та у 2050 р. – 16,98 млрд м3.
Загальний прогноз розвитку ВДЕ у секторі теплопостачання України
Рік

МВт
тепла

МВт
електро

млн т
н.е.

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

4943
7080
11255
16218
24035
28748
32355
35953

45
255
820
1265
1780
2085
2335
2580

2,14
3,59
5,33
7,23
9,89
11,45
12,64
13,81

Заміщення
природного
3
газу, млрд
2,6
4,41
6,57
8,94
12,22
14,13
15,58
16,98

Частка
ВДЕ, %

Скорочення
СО2, млн т
CO2/рік

Інвестиції,
млн Євро

Робочі
місця

9,3
14,9
22,2
30,2
41,3
47,7
52,6
57,4

6,17
8,64
12,87
17,51
23,95
27,70
30,54
33,29

1006
1857
3809
5706
8073
9421
10486
11534

12931
21918
41560
64425
96768
115933
130690
145420

Джерело: Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Гелетуха // XVII
Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 27 –
29.09.2017 р.

В Україні ринок централізованого теплопостачання складають комунальні
підприємства, що об'єднують виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії, а також надають своїм споживачам послуги з гарячого водопостачання та
опалення. Діяльність у галузі теплопостачання належить до монопольної та
регулюється державою (НКРЕКП) – ліцензування, встановлення тарифів і контроль
за такими підприємствами.
За даними Мінрегіону України опалення домогосподарств за видами
становить: централізоване – 38%; газове – 46%; інше – 16%. Прогнозується, що
автономне опалення може збільшитись до 20% ринку централізованого.
Через високі тарифи і незадовільну якість послуг з опалення споживачі
відмовляються від послуг централізованого теплопостачання і переходять на
індивідуальне опалення.
За даними Мінрегіону України індивідуальне опалення використовується
більш ніж половиною населення. При цьому, 75% такого опалення забезпечується
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природним газом. Ключову роль (більше 50%) на ринку теплоенергетики відіграють
котельні на традиційних джерелах енергії та без когенерації. Частка котелень на
поновлюваних джерелах енергії складає менше 3%.
Зважаючи на недосконалу модель ринку централізованого теплопостачання в
Україні, низьку якість послуг і проблеми з підключенням незалежних виробників
теплової енергії з біомаси до тепломереж, Держенергоефективності спільно з
експертами та фахівцями Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» розроблено Концепцію впровадження конкуренції в централізованому
теплопостачанні України на основі моделі «єдиного покупця», враховуючи
успішний досвід Литви. Робочою групою, до якої ввійшли представники профільних
асоціацій, міжнародних проектів, експерти та виробники тепла на засіданні
26.10.2016 р. Концепцію схвалено.
В рамках співпраці з Українсько-Данським Енергетичним Центром щодо
надання технічної допомоги, відповідно до Програми МЗС Данії з поновлюваних
джерел енергії та енергоефективності, компанією «Rambоll Denmark», яка має
понад 70-річний досвід роботи в енергетиці та реалізує низку проектів у 14 містах
України, буде опрацьовано механізми стимулювання сфери виробництва тепла з
«чистих» джерел в Україні, а також можливості створення ринку біомаси;
розроблення фінансові моделі будівництва ТЕЦ на біомасі потужністю 5 – 20 МВт
електричної та 10 – 60 МВт теплової потужності із адаптацією до конкретних
населених пунктів, а також сценарій розвитку біоенергетики в Україні до 2035 року
із урахуванням технічних можливостей та стану економіки.
Мінрегіоном України розроблено та розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18.08.2017 р. №569-р схвалено Концепцію реалізації державної
політики у сфері теплопостачання. Метою Концепції є формування та визначення
способів реалізації ефективної державної політики, спрямованої на надійне
забезпечення споживачів послугами з теплопостачання, забезпечення енергетичної
незалежності та безпеки України; зменшення негативного впливу на навколишнє
природне середовище, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств,
запровадження прозорої ефективної системи розрахунків між споживачем та
надавачем послуг, створення умов та стимулювання залучення інвестицій у сфері
теплопостачання. Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2017 – 2035
років.
Підвищення технологічного рівня систем теплопостачання передбачається за
такими напрямами: розвиток та сприяння переходу виробництва теплової енергії на
альтернативні джерела енергії, що зменшить споживання природного газу;
збільшення частки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
(когенерації), що дасть змогу більш ефективно використовувати енергетичні
ресурси; зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю
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відпущеної теплової енергії шляхом реконструкції та модернізації генерувального
обладнання; зменшення споживання електроенергії технологічним обладнанням на
всіх ділянках технологічного процесу; оптимізація обсягів виробленої теплової
енергії та потреб споживачів у результаті проведених заходів з енергозбереження;
впровадження програмно-апаратних комплексів, які забезпечують моніторинг,
керування та автоматизацію процесами виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії.
Концепцією також передбачається: досягнення середнього річного обсягу
енергоспоживання теплової енергії 60 – 20 кВт∙год/м2; збільшення частки
використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії до
40%; зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах під час її
транспортування до споживача до 10%; стимулювання приведення у відповідність
технологічного стану підприємств з потребами споживачів у разі проведення
термомодернізації будівель – 100%.
Україна має надзвичайно високий потенціал використання відходів як
енергетичної сировини. За даними Держенергоефективності при переробленні
тільки 10 млн т відходів країна зможе замістити 600 млн м3 газу, отримуючи при
цьому 3,5 млн Гкал теплової енергії та 1170 млн кВт∙год електроенергії і заміщувати
700 млн м3 газу за рік.
Сучасний стан перероблення та захоронення побутових відходів в Україні не
сприяє розвитку сфери поводження з побутовими відходами відповідно до
європейських пріоритетних напрямів, гальмує залучення інвестицій у ці сфери, веде
до постійного збільшення та накопичення обсягів захоронення побутових відходів
та виникнення нових стихійних сміттєзвалищ, руйнує навколишнє середовище.
За даними Держстату України у 2016 р. у країні накопичено 295,9 млн т
відходів. Із загального обсягу утворених відходів 97,8% (289,5 млн т) припадає на
відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та
організацій, а 2,2% (6,4 млн т) – у домогосподарствах.
Утворення відходів в Україні
Одиниця виміру
млн т
% до попереднього року

2011
443,8
100

2012
446,7
100,7

2013
445,3
99,7

2014
355,0
79,8

2015
312,7
87,9

2016
295,9
94,7

Джерело: Держстат України

У 2016 р. було утилізовано 84,6 млн т відходів, що на 8,5% (7,8 млн т) менше
порівняно з 2015 р. Утворення у 2016 р. відходів в Україні зменшилось на понад
33% порівняно з 2011 р. Поводження з побутовими та подібними відходами
наведено у додатку 12.
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Відповідно до Закону України від 22.09.2016 р. №1540-VIII (із змінами від
11.06.2017 р.) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державне
регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у
сферах перероблення та захоронення побутових відходів.
Постановою НКРЕКП від 04.04.2017 р. №467 затверджено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.
Постановами НКРЕКП від 27.04.2017 р. №601 затверджено Порядок
формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів; та від
27.04.2017 р. №602 Процедуру встановлення тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів.
Середні діючі тарифи (з ПДВ) у сфері поводження
з побутовими відходами на 01.05.2016 р. по Україні

Джерело: НКРЕКП

За даними НКРЕКП тільки 5% побутових відходів перероблено за 2015 р.,
відсортовано 1% від вивезених побутових відходів, решта зібраних побутових
відходів (95%) вивезена на захоронення. Зважаючи на динаміку останніх років,
перероблення не стало пріоритетним напрямом сфери поводження з побутовими
відходами, що не дозволить своєчасно виконати вимоги Закону України від
05.03.1998 р. №187/98-ВР (у редакції 2016 р.) «Про відходи» щодо заборони з
01.01.2018 р. захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.
За даними Міжнародної неурядової організації «Екологія. Право. Людина.» за
2015 р. перероблення побутових відходів в Україні було майже у 18 разів менше,
ніж у Польщі при приблизно однаковому їх утворенню а спалювання побутових
відходів було майже у 6 разів менше ніж у Польщі.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. №505-р
затверджено проект Нового будівництва комплексу з переробки твердих побутових
відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної
енергії у м. Дергачі Харківської області. Проектом передбачено будівництво
сучасного полігону твердих побутових відходів (ТПВ), рекультивацію діючого
полігону ТПВ, монтаж систем збору полігонного газу та утилізацію полігонного
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газу з виробництвом електроенергії і системи передавання виробленої
електроенергії в електромережу. Крім того будуть побудовані лінії сортування
окремо зібраних відходів і змішаних відходів потужністю 40 і 80 тис. т/рік
відповідно. Площа ділянки – 39,6 га; площа забудови – 11,2 м2; річне виробництво
електроенергії – 54,1 млн кВт∙год; тривалість будівництва – 29 місяців.
У м. Києві цілодобово працює сміттєпереробний завод «Енергія», що
знаходиться в управлінні Київенерго, який може спалювати понад 20% твердих
побутових відходів, що утворюються у місті. У рамках комплексної програми
модернізації заводу буде проведено капремонт всіх котлоагрегатів підприємства та
встановлення на них електрофільтрів. Встановлення протитискової турбіни
потужністю до 4 МВт (2017 – 2018 рр.) дозволить підприємству щороку генерувати
14 млн кВт∙год електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити потреби
мешканців близько 30 столичних багатоповерхівок (1,2 тис. квартир). Завдяки
переобладнанню завод «Енергія» за показниками атмосферних викидів
відповідатиме європейським нормам.
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділено €35 млн на
проект «Тверді відходи Львова». Для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища
передбачено €10 млн (безповоротний грант від ЄБРР) та €25 млн передбачено на
побудову сміттєпереробного заводу на території Львівської ТЕЦ-2. Розробку
проекту заводу вже завершують фахівці французької компанії EGIS за рахунок
гранту французького уряду.
Законопроектом України від 16.06.2016 р. №4835 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як
альтернативного джерела енергії», який знаходиться на розгляді у Верховній Раді
України, передбачено удосконалення механізмів державного регулювання у сфері
поводження з побутовими відходами на основі директиви 2008/98/ЄС про відходи та
створення сприятливих законодавчих умов для залучення інвестицій і
стимулювання виробництва електроенергії і тепла шляхом утилізації побутових
відходів завдяки поширенню на цей вид електроенергії «зеленого» тарифу.
З метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ у вересні 2016 р.
Мінекології України було запущено електронний сервіс www.ecomapa.gov.ua та
безкоштовні мобільні додатки для смартфонів, які підтримуються двома
операційними системами Android та Іos. Інтерактивна карта сміттєзвалищ
України була створена на основі даних, отриманих в процесі їх інвентаризації.
Окрім геолокаційних даних про місця сміттєзвалищ, на карту буде додаватись
інформація про стан їхньої ліквідації. За рік роботи електронного сервісу надійшло
понад 1,5 тис. повідомлень про виявлені місця скупчення відходів та було
ліквідовано 40% таких сміттєзвалищ.
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Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. (у редакції від 30.11.2015 р.),
яку ратифіковано Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII, Україна має
імплементувати у національне законодавство положення Директиви 2008/98/ЄС про
відходи.
З ціллю імплементації цієї Директиви розроблено проект Національної
стратегії поводження з відходами за участю трьох міністерств: Мінприроди
України, Мінрегіону України, Мінекономрозвитку України, а також Програми
підтримки «зеленої» модернізації української економіки німецької федеральної
компанії GIZ і проекту Європейського банку реконструкції та розвитку за підтримки
інвестицій в систему управління і переробки твердих побутових відходів.
Проект Стратегії
визначає загальнодержавну політику в сфері

поводження з відходами та передбачає розробку національного законодавства
в сфері поводження з відходами відповідно до європейських директив і
детально описує проблеми поводження з побутовими відходами та заходи,
пропоновані для їх вирішення.
Наразі проект Національної стратегії поводження з відходами розміщено на
сайті Мінприроди України для громадського обговорення.
Ефективним шляхом доповнення та заміни традиційних паливноенергетичних ресурсів є виробництво та використання біогазу, отриманого в
результаті застосування технологій метанового зброджування тваринної біомаси, які
на 60 – 70% складаються з метану. Джерелом біогазу є також звалища сміття на
полігонах твердих побутових відходів та стічні води. Утилізація відстоїв міських і
промислових стічних вод забезпечує вирішення важливих екологічних,
енергетичних і соціальних проблем міст, особливо мегаполісів. Застосування біогазу
дає змогу отримувати теплову та електричну енергію, перш за все – для
фермерських господарств.
В Україні налічується понад 4,5 тис. полігонів твердих побутових відходів
загальною площею більше 7,5 тис. га. Щорічно на полігони країни вивозяться 11 –
13 млн т ТПВ, з яких у процесі анаеробного перероблення всієї органічної маси
виділяється приблизно 800 тис. т метану (кожна 1 т побутових відходів виділяє 120
– 200 м3 біогазу).
Існуючі технології дозволяють збирати до 50% обсягу біогазу, що генерується
в тілі полігонів. Його теплотворна здатність може становити 16 – 20 МДж/нм3. Збір
біогазу з полігонів ТПВ має не лише енергетичне значення, але й дозволяє суттєво
скоротити викиди парникових газів в атмосферу та уникнути виникнення пожеж на
полігонах.
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Інститутом газу НАН України проведено обстеження полігонів України
різного ступеня освоєння і термінів експлуатації в Києві, Одесі, Сумах, Харкові,
Івано-Франківську, Львові, Миколаєві та розроблено комплекс технологій, що
дозволяє використовувати звалищний біогаз для виробництва електроенергії і тепла
із застосуванням сучасних методів розрахунку, технічних рішень і матеріалів.
Технологічні розробки було успішно впроваджено на полігонах ТПВ № 5 (Київ) і
Бориспільському (Київська обл.).
За сучасних умов термін окупності біогазових установок різного типу складає
7 – 8 років. Для установок з отримання біогазу з відходів тваринництва, у випадку
продажу збродженої маси, як цінного органічного добрива, та застосування
«зеленого» тарифу для виробленої електроенергії, термін окупності зменшується до
4 – 5 років. Термін окупності міні-електростанцій на біогазі з полігонів ТПВ може
бути 3 – 4 роки при залученні механізмів Кіотського протоколу (продаж одиниць
скорочення викидів парникових газів).
У Петриківському районі на Дніпропетровщині збудували одну з найбільших в
Європі біогазову установку, яка переробляє пташиний послід на тепло,
електроенергію та органічне добриво. Щодня виробляється понад 50 тис. м3 біогазу,
який використовується для забезпечення теплом та електроенергією підприємств та
житлових будинків.
Група компаній (ГК) «Укртепло» спеціалізується на проектах із заміщення
традиційних енергоносіїв (газ, мазут) місцевими видами палива (пелети, брикети,
тріска, солома тощо) та реалізувала близько 1 тис. проектів, зокрема, по будівництву
мережі міні-ГЕС, БіоТЕЦ, біоетанольного заводу другого покоління тощо.
ГК «Укртепло» оперує найбільшою в Україні мережею котелень на біопаливі, що
включає 110 об'єктів у 14 регіонах країни сумарною потужністю 158 МВт та
запустила першу біогазову станцію в Рівненській області. Потужність об'єкта –
500 кВт∙год, вартість будівництва – 20 млн грн. Очікується, що БіоЕС щорічно
видобуватиме 2,5 – 4,0 млн м3 біогазу, та вироблятиме понад 4 млн кВт∙год
електроенергії. Також ГК «Укртепло» займається виробництвом промислових і
побутових твердопаливних котлів, виробництвом біоетанолу, синтез-газу тощо.
Фахівцями МЦВТТ «ЕРІДАН», ДНВК «Київського інституту автоматики»
(ДНВК «КІА)», НТЦ «АНТ» та низки суміжних організацій за участю НАН України
розроблено Автоматизований біоенергетичний комплекс (АБЕК «Розмарин») з
переробки твердих і рідких побутових відходів. Тверде сортоване сміття без
органічних відходів надходить у спеціальні анаеробні реактори разом із рідкими
каналізаційними стоками і там зброджуються шість годин для отримання біогазу
(без спалювання). Біогаз іде на вироблення теплової та електричної енергії, а маса,
звільнена від метану після бродіння – це фактично органічні добрива. Окупність
АБЕК «Розмарин» складає 12 – 18 місяців. Об’єкти за цією технологією працюють
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на тваринницькому комплексі в селі Оленівка на Дніпропетровщині та в місті
Марганець на промислових стоках. Декілька комплексів працюють на пивзаводах.
У Кременчуцькому Національному університеті ім. М. Остроградського у
Полтавській області вчені, на чолі з професором А. Єлізаровим створили установку
по видобутку біогазу з синьо-зелених водоростей. Процес відбувається при
температурі близько 30 градусів тепла, без доступу кисню. Результати тестування
отриманого біогазу в лабораторіях показали його високу енергетичну якість. Біогаз,
що містить 85% метану, не має шкідливих домішок і є екологічно чистим
біопаливом. Його можна використовувати не тільки для опалення, але і для
приготування їжі. Розроблена установка дозволяє отримати зі 100% маси водоростей
15% біогазу. В Австрії винахід зайняв перше місце на конкурсі наукових проектів.
Вчені Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
(ІБОНХ НАН України) запропонували власну технологію очищення комунальних
стоків шляхом їх зневоднення за допомогою відповідних реагентів і спеціальної
установки, послідуючого досушення осадів, газифікації їх за високих температур
(близько 1200 – 1300ºС), застосовуючи швидкий піроліз (термічний розклад
органічних сполук без доступу кисню), з одержанням високоенергетичного газу,
який надалі можна використовувати для виробництва електроенергії.
Ще одним важливим напрямом діяльності інституту є синтезування
біодизельного палива. Фахівці ІБОНХ НАН України створили дослідне
виробництво, на якому виготовляють експериментальні партії біодизелю на етанолі
з їх випробуванням в Інституті проблем машинобудування НАН України
(м. Харків). Під час роботи двигунів на такому біодизелі було зафіксовано значне
зменшення викидів СО і СО2, кількості продуктів недопалу та димності вихлопних
газів. Застосування біодизелю на етанолі дасть змогу вирішити численні екологічні
проблеми, а також зробити вагомий внесок у енергозабезпечення нашої держави.
Україною підписано Паризьку Угоду 22.04.2016 р. та ратифіковано Законом
України від 13.07.2016 р. №0105 «Про ратифікацію Паризької угоди щодо боротьби
зі зміною клімату». Зобов’язаннями України визначено цільове завдання – у 2030 р.
не перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 р. (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №980-р Про схвалення Очікуваного
національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної
угоди), тобто знизити викиди на 40% (з 947 млн т СО2 у 1990 р. до 568 млн т СО2 у
2030 р.).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №932-р
схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року, який є національним стратегічним документом у сфері боротьби зі
зміною клімату та враховує основні положення Паризької угоди, що сприятиме
реалізації головних завдань міжнародної кліматичної політики, прийнятих в Україні.
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В умовах реалізації забов’язань України, відповідно до Паризької угоди,
заміщення природного газу та вугілля на біопаливо матиме суттєві позитивні
наслідки для навколишнього середовища. При порівнянні впливу на довкілля
біопалива з іншими видами традиційного палива (мазутом чи вуглем) рівень викидів
шкідливих речовин та їх токсичність є значно нижчими при спалюванні рослинної
біомаси. Біопаливо при згорянні, на відміну від кам’яного вугілля чи мазуту, не
утворює канцерогенні сполуки, а тому воно є значно більш безпечним за
показниками потенційного впливу на довкілля. Серед основних екологічних переваг
використання твердого біопалива: нульовий баланс викидів парникових газів (СО2);
зменшення рівня шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу при виробництві
теплової енергії; можливість використання золи твердого біопалива для потреб
сільського та лісового господарства; зменшення обсягів сільськогосподарських
відходів тощо.
Зниження шкідливого впливу на довкілля має вирішуватись за рахунок
введення в Україні сертифікації біопалива, посилення контролю над процесом
спалювання твердого біопалива, приведення до Європейських стандартів вимог
щодо технологічних нормативів допустимих викидів та екологічності
твердопаливних котлів.
Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність,
конкурентоспроможність»
(ЕСУ-2035),
схваленою
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. №605-р, визначено
мету і цілі розбудови енергетичного сектору відповідно до потреб економічного і
соціального розвитку країни на період до 2035 р.
Головною метою розвитку енергетики на період до 2035 р. є забезпечення
енергетичної та екологічної безпеки і перехід до енергоефективного та
енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням
інноваційних технологій.
Прогнозується
зниження
енергоємності
ВВП
(ПКС)
з
0,28 т н.е./тис. дол. США у 2015 р. до 0,13 т н.е./тис. дол. США у 2035 р.
Частка імпортних компонентів у Загальному первинному постачанні енергії
(ЗППЕ) знизиться до <50% вже до 2020 року та до <33% у 2025 – 2035 рр., зокрема,
завдяки розвитку ПДЕ; збільшенню власного видобутку природного газу;
енергозбереженню та підвищенню енергоефективності з дотриманням високих
екологічних стандартів.
Відповідно до прогнозної структури ЗППЕ обсяги використання викопних
ресурсів зменшаться у 2035 р. порівняно з 2015 р., а поновлювані ресурси
збільшаться за цей період на 21%.
У сфері поновлюваних джерел енергії передбачено стале розширення
використання всіх видів поновлюваної енергетики.
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Частка ПДЕ у ЗППЕ зросте від 4% у 2015 р. до 25% у 2035 р. та у виробництві
електроенергії з 5% у 2015 р. до >25% у 2035 р.
Структура ЗППЕ України, млн т н.е./%
Назва джерела первинного
постачання енергії
Вугілля
Природний газ
Нафтопродукти
Атомна енергія
Біомаса, біопаливо та відходи
Сонячна та вітрова енергія
ГЕС
Термальна енергія*
Всього

2015
факт
27,3/30,4
26,1/29,0
10,5/11,6
23,0/25,5
2,1/2,3
0,1/0,1
0,5/0,5/
0,5/0,6
90,1/100

2020
прогноз
18,0/22,0
24,3/29,3
9,5/11,5
24,0/29,3
4,0/4,9
1,0/1,2
1,0/1,2
0,5/0,6
82,3/100

2025
прогноз
14,0/16,1
27,0/31,0
8,0/9,2
28,0/32,2
6,0/6,9
2,0/2,4/
1,0/1,1
1,0/1,1
87,0/100

2030
прогноз
13,0/14,3
28,0/30,8
7,5/8,2
27,0/29,7
8,0/8,8
5,0/5,5
1,0/1,1
1,5/1,6
91,0/100

2035
прогноз
12,0/12,5
29,0/30,2
7,0/7,3
24,0/25,0
11,0/11,5
10,0/10,4
1,0/1,0
2,0/2,1
96,0/100

*Термальна енергія довкілля та скидні ресурси техногенного походження
Орієнтовний прогноз виробництва електроенергії у 2035 р. становитиме
195,0 млрд кВт·год. З них: АЕС – 48%; ТЕС, ТЕЦ – 32%; ГЕС, ГАЕС – 7%;
ВЕС, СЕС – 13%.
ЕСУ-2035 передбачено зростання частки сектору енергетичної галузі, який
використовує тверду біомасу та біогаз як енергоресурс, що зумовлюватиметься як
відносною сталістю виробництва (за наявності ресурсної бази), так і тенденцією
до формування локальних генерувальних потужностей. Перевага віддаватиметься
одночасному виробництву теплової та електричної енергії в когенераційних
установках і заміщенню вуглеводневих видів палива. Зокрема, передбачено
будівництво та введення 5 ГВт потужностей ПДЕ (окрім ГЕС великої потужності);
збільшення використання біомаси у генерації електро- та теплоенергії шляхом
стимулювання використання біомаси як палива на підприємствах, де біомаса є
залишковим продуктом; інформування про можливості використання біомаси як
палива в індивідуальному теплопостачанні; сприяння створенню конкурентних
ринків біомаси тощо.
У сфері теплопостачання на альтернативних видах палива прогнозується
збільшення їх частки у місцевих паливно-енергетичних балансах з 10% у 2020 р. до
20% у 2035 р. від загального споживання.
Питомі витрати при виробництві тепла котельнями зменшаться з
165 кг у.п./Гкал у 2015 р. до 145 кг у.п./Гкал у 2035 р. Частка втрат у тепломережах
зменшиться з >20% у 2015 р. до >10% у 2035 р.
Важливу роль у виконанні декарбонізації енергетики буде відігравати
розширення використання джерел усіх видів поновлюваної енергетики, які мають
найбільш низькі викиди парникових газів.
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Викиди СО2 до рівня 1990 р. зменшаться з <60% у 2020 р. до <50% у 2035 р.
Частка потужностей у тепловій генерації, що відповідає вимогам ЄС (викиди SO2,
NOx, золи), які становили у 2015 р. <1% у 2035 р. досягнуть 100%.
На організацію виконання завдань та зобов’язань України, як члена
Енергетичного Співтовариства, імплементації Директив ЄС з питань розвитку та
впровадження поновлюваних джерел енергії, підвищення ефективності та
екологічності використання енергетичних ресурсів вважати за необхідне:

створення Технічного комітету з стандартизації біоенергетики, палива
та обладнання, метою якого буде імплементація/гармонізація сучасних
європейських та міжнародних стандартів та прийнятті їх в якості державних
стандартів;

розроблення та введення в дію технологічних нормативів щодо
допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, які утворюються
при роботі теплогенерувального обладнання, що використовує біопаливо для
теплопостачання населених пунктів;

створення в країні конкурентних ринків теплової енергії та біопалива;

розроблення системи стимулювання промислових підприємств до
енергоефективності; розвитку високоефективної когенерації; доступу до мереж
виробникам «зеленої» електроенергії;

розроблення типової моделі БіоЕС з виробництва енергії з відходів у
країні;

стимулювання будівництва підприємств з виробництва пелет; заводів з
виробництва котлів, що працюють на біопаливі; підприємств з виробництва
біоетанолу другого покоління; сміттєпереробних заводів; вирощування
енергетичних культур;

запровадження єдиної системи статистики щодо збору та аналізу стану
основних складових біоенергетики країни тощо.
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Додаток 1
Потужність та обсяги виробництва електроенергії ПДЕ в окремих регіонах і країнах світу
Тип ПДЕ

Величина
потужність
(ТВт·год)

ВЕС
виробництво
(ТВт·год)
потужність
(ТВт·год)

СЕС
виробництво
(ТВт·год)
потужність
(ТВт·год)

ГЕС
виробництво
(ТВт·год)

Біоенергія
та відходи

ГеоТЕС

потужність
(ТВт·год)
виробництво
(ТВт·год)
потужність
(ТВт·год)
виробництво
(ТВт·год)

Рік

Європа

Німеччина

Іспанія

Італія

Данія

Швеція

Польща

Великобританія

Франція

Португалія

Норвегія

США

Китай

Світ

2007

56,505

22,183

14,82

2,702

3,124

0,71

0,306

2,477

2,223

2,201

0,348

16,515

6,031

93,552

2015

144,173

44,947

23,008

9,126

5,063

6,026

5,1

14,191

10,358

5,079

0,863

72,578

129,34

431,638
*

2007

105,348

39,701

27,568

4,034

7,171

1,43

0,522

5,274

4,07

4,037

0,892

34,603

5,7

169,189

14,453

11,234

7,676

32,016

17,249

12,111

2,216

183,892

158,271

713,846

0,003

0,006

-

0,018

0,026

0,024

0,008

1,439

0,1

9,121

23,955

43,194

237,115
*

1,674

0,061

8,195

24,603

25,007

197,077

99,771

148,23

924,17

102,543

320,91

275,545

476,101

281,527

1060,1

2014

258,146

57,357

52,013

15,17
8

2007

5,288

4,17

0,75

0,087

0,79

0,111

0,002

0,003

0,596

0,047

0,009

16,637

0,009

15,996

0,028

66,262

0,015

63,871

2015

98,661

39,636

7,132

18,91
6

2007

3,819

3,075

0,509

0,039

2014

99,16

36,056

13,673

2007

201,733

10,833

18,371

2015

213,154

11,234

20,184

2007

557,753

28,085

30,522

2014

630,908

25,444

42,97

2007
2015
2007

19,335

4,723

0,643

1,222

0,52

35,507

9,132

0,992

3,826

89,37

24,362

2,898

0,071

8,915

6,549

0,454

0,014

-

0,014

0,018

0,024

0,007

0,007

4,05

5,909

0,627

0,011

2,328

4,266

25,129

5,061

28,879

2,364

4,787

25,421

5,745

31,223

2,939

8,937

63,259

10,449

134,736

2,734

8,768

68,624

16,419

136,637

3,37

0,073

1,737

0,724

0,342

0,107

9,864

3

52,657

1,267

4,864

0,84

4,463

1,267

0,562

0,135

12,475

10,32

102,82

5,257

3,104

9,836

2,556

9,326

3,751

1,864

0,386

59,122

9,74

230,939

4,294

10,766

9,977

23,327

4,938

3,055

0,201

70,818

22,9

399,496

22,31
9
21,11
7
22,09
8
38,48
1
60,25
6

1207,65
9
3201,76
8
4019,84
7

2014

169,767

49,414

5,414

18,73
2

2007
2015
2007
2014

1,185

0,002

-

0,671

-

-

-

-

-

0,025

-

2,214

0,026

9,143

1,553

0,038

-

0,824

-

-

-

-

-

0,025

-

3,567

0,027

13,056

9,352

-

-

5,569

-

-

-

-

-

0,201

-

16,798

0,095

62,649

11,458

0,098

-

5,916

-

-

-

-

-

0,205

-

18,71

0,145

77,014

Джерело: IRENA «RENEWABLE ENERGY STATISTICS 2016»

* - скориговано за даними REN21 «GLOBAL STATUS REPORT 2016»
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Додаток 2
Огляд діючих нормативів біопалива, відповідно до цілей та мандатів по
країнам
IEA MEMBER COUNTRIES
Current
Current
mandate/target
status

Country
Australia: New
South Wales
(NSW),
Queensland
(QL)
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
European Union
Finland

Future mandate/
target (2020)

NSW: E7, B2 QL: E3, B0.5

M

National: E10

5.75% biofuels (E content)
E4, B6
B2, E5
E4.1, B6
5.75% biofuels
5% biofuels
5.7% renewables in transport
10% renewables in transport

M
M
M
T
M
T
M
M

France

E7, B7

M

Germany
Greece
Hungary
Ireland

n.a.
M
M
M

Korea
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal

n.a.
5.75% biofuels
E4.9, B4.9
6.36% biofuels v/v
5.5% biofuels; 0.6% advanced
biofuels
B2.5
E10, B5
4.75% biofuels
7% biofuels
n.a.
6.5% renewables in transport
7.1% biofuels
7.5% biofuels

Slovak Republic

5.5% biofuels; E4.6, B6.9

M

Spain
Sweden
Switzerland
Turkey

4.3% biofuels
11% biofuels
n.a.
E3, B1

M
T
n.a.
M

United Kingdom

4.75% biofuels

M

8.45% biofuels (E content)
10% renewables in transport
BC: E10, B2
10% renewables in transport
10% renewables in transport
10% renewables in transport (M)
10% renewables in transport
20% renewables in transport
10.5% biofuels; 23% renewables in
transport (T)
10% renewables in transport
10% renewables in transport
11.18% renewables in transport
9% biofuels 10% renewables in transport
10% biofuels; 1% advanced biofuels
(2022)
B3 (2018)
10% biofuels (2030)
10% renewables in transport
10% renewables in transport
n.a.
10% renewables in transport
10% renewables in transport
10% renewables in transport
8.5% biofuels (energy content), B11.5
and E7
10% renewables in transport, B8.5
10% renewables in transport
n.a.
E3, B3
10% renewables in transport; 6.55%
biofuels

United States

9.02% renewable fuels B: 68.5
billion litres

M

Italy

M
M
T
M
M
n.a.
T
M
M
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136 billion litres biofuels by 2022

Country
Argentina
Brazil
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Ecuador
India
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
Mozambique
Philippines
South Africa
Thailand
Ukraine
Viet Nam
Zimbabwe

SELECTED IEA PARTNER COUNTRIES
Current
Current
Future mandate/
mandate/target
status
target (2020)
E5, B10
T
n.a.
E27, B7
M
n.a.
E5, B5
T
E5, B5
E10 (9 provinces), B5
M
E10 (9 provinces), E15 (T)
Depending on the region: E8 to
M
E10
E10; B8 to B10
E7, B20
M
n.a.
E10, B5
M
B10
E5
M
E20 (M), B20 (T)
E2 (PSO), E5 (non PSO), B20
M
E5 (PSO), E10 (non PSO), B30
10% biofuels (2025)
n.a.
n.a.
150 million litres ethanol
300 million litres biodiesel
B7
M
B10
E10, B3
M
E15, B7.5
E10 (M), B5 (T)
M, T
E20, B10
E2-E10, B5
M
n.a.
E10, E20 and E85, B7
M
E10-E85, B7, 25% biofuels (2036)
E7 (2017), 10% renewables in transport
E5 v/v
M
(T)
E10 (2015) 5% or 550 million litres
E5, B5
M
biofuels
E15
M
E15

Примітки:
E = етанол (E2 = 2% суміш етанолу);
B = біодизель (B2 = 2% біодизельна суміш);
M = мандат (документ, що засвідчує законність) – є одним з найпоширеніших заходів підтримки використання
паливної суміші на транспорті, яким визначається частка біопалива у пальному. Мандат часто поєднується з
іншими податковими пільгами. Більше 50 країн, у тому числі декілька країн, що не є членами ОЕСР, прийняли цілі або
мандати змішування, а ще кілька оголосили квоти на біопаливо на майбутнє.
n.a. = не застосовується;
T = ціль;
PSO = зобов'язання громадської служби в Індонезії; для етанолу розуміється субсидоване паливо, що
використовується у дрібній промисловості, рибальстві та сільському господарстві; в цю таблицю входять основні
виробники біопалива як країн-членів МЕА, так і країн-нечленів-партнерів, а також країни, які були представлені на
семінарах експертів, які отримали інформацію для BIO.H2G
Lao PDR = Лаоська Народно-Демократична Республіка.

Джерело: www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/ (accessed 30 June 2016)
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Додаток 3
Законодавче забезпечення розвитку біоенергетики
в окремих зарубіжних країнах
Страна

Меры законодательной поддержки

США

Налоговые льготы - по закону о налоге на энергию 1978 г. Последняя редакция
(2004 г.): льгота 51 цент на галлон этанола до 2010 г. В 2005 г. - решение
Сената - стандарт на биотопливо. Стандарт Американского общества по
тестированию и материалам D-6751 (2001 г.). Акт по энергетической политике.
Санкция Агентства по защите окружающей среды.

ЕС

Директива ЕС 2003/30 ЕС, стимулирующая производство возобновляемых
источников энергии для транспорта, требует довести к 2010 г. долю биотоплива
до 5,75 % от общего объема. Директива 2009/28/ЕС (RED) о поощрении к
использованию энергии, произведенной из возобновляемых источников.
Директива 2009/30/ЕС (FQD) по качеству топлива. Директива 2015/1513 о
внесении изменений в директивы RED и FQD. Стандарт ЕС ЕN 14214.
Директива по налогообложению (2003/96) позволяет странам ЕС принимать
решения по сниженю акцизов на биотопливо с 2004 г.

Германия

Решение Правительства - достичь к 2010 г. 6,75 % доли биотоплива во всей
потребляемой энергии. Закон о пошлинах на минеральные масла (2004 г.). По
закону о ВИЭ - полное освобождение от налоговых выплат за использование
неразбавленного биотоплива в сельском хозяйстве. Специальные механизмы
налогообложения, стимулирующие потребление возобновляемого топлива.

Франция

Налоговые льготы. Программа производства биотоплива - финансовая схема,
действующая на национальном уровне. Введены квоты на производство
биотоплива в 2008-2010 гг. Специальные механизмы налогообложения,
стимулирующие потребление возобновляемого топлива.

Бразилия

Правительственные декреты ежегодно устанавливают в структуре топлива
составляющую биотоплива (устаналивают % добавок биотоплива). Имеется
закон, предписывающий производство определенных объемов биотоплива.
Федеральное правительство утвердило схему субсидий на производство
биотоплива.

Италия

Ежегодно утверждаются балансы производства и потребления энергоресурсов.
Введены льготы на топливо растительного происхождения.

Испания

Полное освобождение от налогов на биотопливо, как на чистое, так и в
примесях.

Ирландия

Освобождение от уплаты налога осуществляется в рамках отдельных пилотных
проектов. Программа развития производства биотоплива ДИН 590.

Швеция

Возобновленные по СО2 виды топлива освобождены от налога на СО2 и от
налога на энергию с 2004 г. по пятилетней программе. Специальные механизмы
налогообложения, стимулирующие потребление возобновляемого топлива.

Великобритания С 2002 года действует налоговая льгота: 20 пенсов на 1 литр биодизеля.
Аналогичная мера поощрения введена на этанол с 2004 года.
106

Нидерланды

Решение Правительства, предусматривающее налоговые льготы для биотоплива
с 2006 года.

Канада

Действующая стратегия предусматривает субсидии на строительство заводов,
производящих биотопливо. В ряде провинций - обязательные примеси этанола 5 % от общего объема топлива.

Австралия

Федеральная правительственная программа поддержки производства
биотоплива. Федеральное правительство утвердило схему субсидий на
производство.

Япония

Министерство экологии предписывает 3 % содержание этанола в топливе.

Китай

С 2000 г. принята Национальная программа производства биотоплива.
Правительство субсидирует строительство заводов, производящих биотопливо.

Финляндия

В настоящее время нет налоговых льгот на биотопливо (освобождаются от
налогов только сельхозкооперативы, применяющие природный газ и биогаз). В
прошлые годы поощрялись пилотные проекты по производству биотоплива.
Дискутируется вопрос о необходимости стимулирования производства
биотоплива.

Дания

Не имеет льготного налогообложения на биотопливо.

Норвегия

Специальные механизмы налогообложения, стимулирующие потребление
возобновляемого топлива.

Аргентина

В 2006 г. принят Закон 26.093 Порядок регулирования и содействия
производству и использованию биотоплива. Биотопливо не облагается
налогами.

Индия

Благодаря принятым Правительством мерам в структуре источников энергии
биотопливо в некоторых штатах составляет 5 % от потребляемого топлива.

Джерело: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4453/14650 АВ 2008г. Выпуск 12 Биоэнергетика в России:
перспективы развития
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Додаток 4
Стан та національні цілі держав-членів ЄС щодо частки енергії поновлюваних
джерел енергії в кінцевому енергоспоживанні

Країна

1

Частка енергії з
Частка енергії з
ПДЕ
ПДЕ у кінцевому
Частка енергії
Мета щодо частки
у кінцевому
сукупному
ПДЕ у кінцевому
ПДЕ у кінцевому
сукупному
споживанні енергії
сукупному
споживанні енергії,
споживанні енергії
станом на 2005 р.,
споживанні енергії згідно з національними
станом на 2020 р.,
додаток І Директиви
станом на 2015 р.
планами країн
додаток І Директиви
2009/28/ЄС
2009/28/ЄС
2
3
4
5

Австрія
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Греція

23,3%
2,2%
9,4%
1,3%
6,9%

34%
13%
16%
15%
18%

33,1%
8%
18%
7%
15,3%

Данія

17,0%

30%

29,2%

Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди

18,0%
3,1%
8,7%
5,2%
2,9%
32,6%
15,0%
0,9%
0,0%
2,4%

25%
16%
20%
17%
13%
40%
23%
11%
10%
14%

26,5%
8,6%
16,2%
17,1%
9%
н/д
20%
н/д
н/д
5,5%

Німеччина

5,8%

18%

13,8%

Польща

7,2%

15%

11,4%

Португалія

20,5%

31%

27%

Румунія
Словацька Республіка
Словенія
Угорщина

17,8%
6,7%
16,0%
4,3%

24%
14%
25%
13%

24,9%
11,6%
21,9%
9,5%

Фінляндія

28,5%

38%

38,7%

Франція

10,3%

23%

14,3%

Чеська Республіка
Швеція

6,1%
39,8%

13%
49%

13,4%
52,6%

Джерело: 1,2,3 - Директива 2009/28/ЄС;
4, 5 - REN21, RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT
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45% до 2020 р.
13% до 2020
16% до 2020
15% до 2020 р.
20% до 2020 р.
35% до 2020 р.
100% до 2050 р.
25% до 2020 р.
16% до 2020 р.
20,8% до 2020 р.
17% до 2020 р.
13% до 2020 р.
40% до 2020 р.
23% до 2020 р.
11% до 2020 р.
10% до 2020 р.
16% до 2020 р.
18% до 2020 р.
30% до 2030 р.
45% до 2040 р.
60% до 2050 р.
15,5% до 2020 р.
31% до 2020 р.
40% до 2030 р.
24% до 2020 р.
13,5% до 2020 р.
33,94% до 2020 р.
14,65% до 2020 р.
38% до 2020 р.
40% до 2025 р.
23% до 2020 р.
32% до 2030 р.
13,5% до 2020
50 % до 2020 р.

Додаток 5
Огляд біогазового виробництва в країнах-членах ЄС – 28
Країна

Кількість
біогазових
установок

Загальна
Виробництво
потужність
біогазу
МВт
т н. е.

Виробництво
електроенергії
ГВт⋅год

Австрія

392

116

300

578

Бельгія

39

-

227

-

Чехія

507

358

613

2614

Хорватія
Данія

21

-

36
152

-

Естонія

-

4

13

16

Фінляндія

70

-

103

-

Франція

478

385

539

3547

Німеччина

8861

4018

7854

49620

Греція

19

49

91

-

Угорщина

74

70

80

275

1200

1872

7400

45

88

222

Італія

1500

Латвія

-

Литва

9

15

23

109

42

Сировина
Кукурудзяний силос,
гній,
сільськогосподарські
та харчові відходи,
стічні води, біогаз
Кукурудзяний силос,
гній,
сільськогосподарські
та харчові відходи,
Кукурудзяний силос,
сіно, промислові та
комунальні відходи
Гній
Біогаз, осад стічних
вод, гній
Муніципальні відходи
Муніципальні
відходи, осад стічних
вод, промислові
відходи, господарські
відходи
Жито, силос, зерно,
гній, відходи,
цукровий буряк
Гній та
сільськогосподарські
відходи
Гній, кукурудзяний
силос, цукровий
буряк, стічні води,
біогаз
Гній, відходи
агропромислового
комплексу, ОФТКВ*
Гній, комунальні та
переробні відходи,
осад очистки стічних
вод
Сільськогосподарські
культури, відходи
харчової
промисловості, мул,
енергетичні культури

Гній, кукурудзяний
силос,
сільськогосподарські
та харчові відходи
Стічні води, біогаз,
енергетичні культури,
рослинні відходи та
рештки тварин

Нідерланди

97

-

327

550

Польща

78

135

229

654

Португалія

100

42

83

140

Гній, біогаз, ОФТКВ*
Кукурудзяний силос,
гній,
сільськогосподарські
відходи

Словаччина

111

103

149

810

Словенія

21

21

30

-

Іспанія

145

223

441

1174

Швеція

230

-

167

1400

Великобританія

361

1500

2252

*

ОФТКВ – органічна фракція твердих комунальних відходів
Джерело: EU Biofuels Annual, травень 2017
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8670

Гній, стічні води,
біогаз
Комплекс звалищ,
агропромислові
відходи, осад стічних
вод, промислові
відходи
Відходи, гній
Продовольчі відходи,
пивоварні відходи,
рештки тварин та
гній, ОФТКВ*

Додаток 6

Сучасний стан виробництва моторного біопалива в країнах
Європейського Союзу: ЕТАНОЛ
Баланс етанолу, млн л
2010
4 918
4 268
0
6 257
5 253
1 284
270
126
76

Виробництво, всього
В якості пального
У т.ч. целюлози
Споживання, всього
В якості пального
Імпорт, всього
З яких ЕТВЕ*
Експорт, всього
В якості пального

2011
5 042
4 392
0
6 681
5 703
1 663
261
149
99

2012
5 308
4 658
0
6 635
5 676
1 245
188
145
95

2013
5 650
5 000
0
6 051
5 370
676
197
113
63

2014
5 900
5 250
75
5 970
5 290
447
109
278
228

2015
5 840
5 190
75
5 870
5 190
295
92
240
190

2016
5 700
5 050
75
5 850
5 170
230
90
200
150

Виробничі потужності, млн л
Кількість заводів
Потужність
Використання, %

2010
68
7 570
65

2011
68
7 759
65

Сировина, що використовується, млн т
2010
2011
Пшениця
3 772
3 892
Кукурудза
235
2 695
Ячмінь
647
735
Жито
1 119
692
Цукровий Буряк
9 127
8 308
Целюлоза
-

2012
70
8 468
63

2012
3 073
4 924
440
404
10 418
-

Споживання в транспортній сфері, млн л
2010
2011
Паливний етанол
5 253
5 703
Бензин
116291 111483
Частка, % у суміші
4,5
5,1

2012
5 676
103883
5,5

2013
71
8 480
67

2014
71
8 480
69

2015
71
8 480
68

2016
71
8 480
66

2013
2 535
4 855
649
792
10 453
-

2014
2 798
5 174
541
846
9 364
270

2015
2 575
5 415
525
627
9 041
270

2016
2 575
5 177
524
661
8 809
270

2014
5 290
100172
5,3

2015
5 190
100000
5,2

2016
5 170
99850
5,2

2013
5 370
100344
5,4

*- ЕТВЕ – етіл-трет-бутіловий ефір
Джерело: Національний експерт з питань енергетичної політики проекту UNIDO/GEE в Україні
Кобець М.І. к.б.н. «Виробництво моторних біопалив в ЄС: Сучасний стан, законодавче
забезпечення та уроки для України»
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Додаток 7
Сучасний стан виробництва моторного біопалива в країнах
Європейського Союзу: БІОДИЗЕЛЬ
Баланс біодизелю, млн л
Початкові запаси
Виробництво
з яких HVO*
Імпорт
Експорт
Споживання
Кінцеві запаси

2010
807
10 707
430
2 400
117
13 268
528

Виробничі потужності, млн л
БД*, 1 покоління
2010
Кількість заводів
250
Потужність
23 201
Використання, %
44,3
HVO
Кількість заводів
1
Потужність
430
Використання, %
100,0

2011
528
11 041
467
3 164
100
14 070
562

2012
562
11 082
933
3 293
116
14 001
820

2013
820
11 983
1 531
1 393
416
13 246
534

2014
534
13 341
2 388
632
183
13 774
550

2015
550
13 535
2 356
538
243
13 825
555

2016
555
13 680
2 558
530
320
13 89
55

2011
266
24 727
42,8

2012
267
26 384
38,5

2013
250
25 852
40,4

2014
238
25 440
43,1

2015
237
24 927
44,8

2016
237
24 927
44,6

4
161
28,9

4
161
58,0

5
1745
87,7

10
2748
86,9

11
2863
82,5

11
2863
89,6

2012
6100
740
1 430
740
360
300
140

2013
5 750
1 080
2 000
860
415
300
145

2014
6100
1 800
1 580
890
920
320
170

2015
5 880
2 060
1 700
800
970
330
175

2016
5 680
2 210
1 790
880
980
300
200

Сировина, що використовується, млн тон
2010
2011
Ріпакова олія
6 700
6 660
UCO*
500
700
Пальмова олія
690
700
Соєва олія
1 085
950
Тваринні жири
300
340
Соняшникова олія
140
280
Інше
10
90
Споживання, млн л
Біодизель, всього
Біодизель, на транспорті
БД+HVO, на транспорті
Часта на ринку,
% у суміші

2010
2011
2012
2013
2014
2015
267 656 261 954 257 768 257 095 256 065 256 000
192156 192919 189046 189022 194022 194780
13 268 14 070 14 001 13 246 13 774 13 825
6,9

7,3

7,4

7,0

7,1

7,1

2016
256 000
195380
13 890
7,1

*- HVO - Hydrotreated Vegetable Oil – гідроване рослинне масло
UCO – Used Cooking Oil – використане кухонне масло
БД – біодизель
Джерело: Національний експерт з питань енергетичної політики проекту UNIDO/GEE в Україні
Кобець М.І. к.б.н. «Виробництво моторних біопалив в ЄС: Сучасний стан, законодавче
забезпечення та уроки для України»
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Додаток 8
Потенціал біомаси в Україні
Джерело біомаси
Солома зернових культур
Солома ріпаку
Відходи виробництва кукурудзи
Відходи виробництва соняшника
Вторинні відходи с/г (лушниння, жом)
Відходи сільського господарства, усього
Дрова, порубкові залишки, відходи деревообробки
Сухостій, деревина захисних лісосмуг
Деревна біомаса: верба, тополя, міскантус
Енергетичні культури
Біодизель (ріпак)
Біоетанол (кукурудза, цукровий буряк)
Рідкі
Біогаз із ферм, млрд м3
Біогаз із стічних вод, млрд м3
Біогаз із полігонів ТПВ, млрд м3
Біогаз (кукурудза), млрд м3
Метан CH4
Разом

Теоретичний Доступна
потенціал,
частка, %
млн т
33,5
30
4,0
40
37,0
40
19,1
40
8,8
80
102,4
6,0
97
10,6
57
16,6
11,5
90

1,6
3,3
3,3
3,3

млн т у.п.

4,98
0,78
4,04
1,57
1,2
12,57
2,07
2,46
4,53
6,28
0,35
0,97
1,32
0,97
0,27
0,26
3,68
5,18
29,88

50
23
34
90

Джерело: Використання альтернативного палива. EGIS у 2016 році. – Презентація. – 2017. –
50 стор. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/egis_ukraina.pdf

Енергоспоживання на основі поновлюваних джерел енергії
Назва

1. Загальне постачання

Одиниця
виміру
тис. т н.е.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

132308 126438 122488 115940 105683 90090

первинної енергії

2.
3.
4.
5.
6.

з нього:
Гідроенергетика (мала)
тис. т н.е.
1131
941
901
у % до підсумку
%
0,9
0,7
0,7
Енергія біопалива та відходи тис. т н.е.
1476
1563
1522
у % до підсумку
%
1,1
1,2
1,2
Вітрова та сонячна енергія
тис. т н.е.
4,0
10,0
53,0
у % до підсумку
%
0,0
0,0
0,0
Усього енергія від поновлюваних джерел енергії
Загальне постачання енерггії тис. т н.е.
2611
2514
2476
від поновлюваних джерел
Частка постачання енерггії
%
2,0
2,0
2,0
від поновлюваних джерел

Джерело: Держстат України
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1187
1,0
1875
1,6
104,0
0,1

729
0,7
1934
1,8
134,0
0,1

464
0,5
2102
2,3
134,0
0,1

3166

2797

2700

2,7

2,6

3,0

Додаток 9
Прогноз роста потребления твердого биотоплива
в Украине до 2020 г. млн т у.т.
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Додаток 10

Джерело: Український біопаливний портал – Електрон. дан. – Режим доступу:
http://http://pellets-wood.com/base-ukrainian-sunflower-husk-pellet-producers-database-20.html
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Додаток 11
Виробники електроенергії з біомаси в Україні, яким встановлено «зелений» тариф (станом на 01.07.2017 р.)
№
з/п

Назва суб’єкта
господарування

1.
2.
3.
4.

ТОВ «Біогазенерго»
ТОВ «АПК "Євгройл»
ПАТ «Кіровоградолія»
ТОВ «Кліар Енерджі»

5.
6.

ТОВ «Комбінат Каргілл»
ТОВ «Смілаенергопромтранс»
Усього:

Назва об’єкта ПДЕ,
місце знаходження
ТЕС, Київська обл., смт. Іванків
ТЕЦ, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 117а
ТЕЦ, м. Кіровоград, вул. Урожайна, 30
Корюківська ТЕС, Чернігівська обл.,
м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 49
ТЕЦ, м. Донецьк, Петровський р-н
ТЕЦ, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Ленінградська

Дата
початку дії
ліцензії

Встановлена
потужність,
МВт

21.11.2013 р.
19.12.2013 р.
26.11.2009 р.
30.06.2016 р.

18,0
5,0
1,7
3,5

Виробництво
електроенергії за
І півріччя 2017 р.,
млн кВт∙год
11,878
7.437
6,568
6,879

13.12.2012 р.
18.03.2010 р.

2,0
8,5
38,7

17,822
50,584

Джерело: НКРЕКП

Виробники електроенергії з біогазу в Україні, яким встановлено «зелений» тариф (станом на 01.07.2017 р.)
№
з/п

Назва суб’єкта господарування

1
1.

2
ТОВ «Агробудтехнології»

2.

ТОВ «АЕУ Енерго»

3.

ТОВ «Даноша»

4.

ТОВ «Кліар Енерджі»

Назва об’єкта ПДЕ, місце знаходження

3
1 черга когенераційної установки; м.Вінниця,
вул.600-річчя, 17
Полігон ТПВ біля с.Стадниця, Вінницького р-ну,
Вінницької обл.
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Копанки,
вул. Лісова, 1г
Полігон ТПВ на території Рибненської сільської ради,
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл
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Дата
початку дії
ліцензії

Встановлена
потужність,
МВт

Виробництво
електроенергії за
І півріччя 2017 р.,
млн кВт∙год
6

4
30.07.2015 р.

5
0,630

23.04.2015 р.

0,999

1,975

24.10.2013 р.

1,166

3,834

30.06.2016 р.

0,660

0,378

1
5.

2
ТОВ «Комерцбудпласт»

6.

ПП «МПП «Латекс»

7.

ТОВ «ЛНК»

8.

ТОВ «ПФ «ЛОТУС»

9.

ПрАТ «Оріль-Лідер»

10. ТОВ «Рокитнянський цукровий
завод»
11. ТОВ «ТІС Еко»

3
1черга будівництва цеху ПАТ «Чорнобаївське» на
території Східненської сільської ради; Херсонська
обл., Білозерський р-н.
Біогазова енергетична станція «Екоенергія Барвінок»,
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Барвінок
Полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради,
Бориспільський р-н, Київська обл.
ІІ черга об’єкта Підгірці Л-31 та об’єкт Підгірці Л-51;
полігон ТПВ в адміністративних межах
Підгірцівської сільської ради Обухівського району
Київської області
Полігон ТПВ на території Рожівської сільської ради
Броварського району Київської обл.
Полігон ТПВ на території Оліївської сільської ради
Житомирського р-ну, Житомирської обл.
Полігон ТПВ на території Веснянської сільської ради
Миколаївського р-ну, Миколаївської обл.
Полігон ТПВ на території Руськополянської сільської
ради, Черкаської обл., Черкаського р-ну
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.
Знаменівка, вул. Польова, 1В/2
ТЕЦ, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,
с. Єлізаветівка
Комплекс з виробництва електроенергії із біогазу в
смт. Рокитне, Київської області
Приморський полігон ТПВ в м. Маріуполь Донецької
обл.

Усього:
Джерело: НКРЕКП
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4
29.09.2016 р.

5
3,120

6
0,649

9.10.2014 р

0,600

0,609

21.04.2011 р.

1,063

14,930

2,126

0,885
1,063
1,063
0,600
24.11.2016 р.

3,600

31.10.2013 р.

5,692

18,673

25.02.2015 р.

2,382

0,656

28.12.2011 р.

0,200

0,216

25,849

41,920

Додаток 12
Поводження з побутовими та подібними відходами (ППВ)1 в Україні
2011

2012

2013

20142

20152

20162

10356,5

13878,0

14501,0

10748,0

11491,8

11562,6

7030,0

9362,7

9504,4

5893,8

6233,0

6089,5

4321,5

5175,1

5178,5

3397,9

4194,3

4208,1

154,0

149,9

147,6

149,0

254,3

257,3

Спалено ППВ без отримання
енергії, тис.т

98,5

78,6

2,9

3,8

2,1

2,0

Утилізовано ППВ, тис.т

74,5

57,4

9,4

3,8

4,0

6,5

…
…
3,7
У розрахунку на одну особу

0,0

0,4

0,0

Зібрано ППВ, тис.т
Видалено ППВ, тис.т
у т.ч. видалено на
спеціально обладнані
звалища
Спалено ППВ з метою
отримання енергії, тис.т

у т.ч. компостовано
Зібрано ППВ, кг

226,6

304,3

318,7

250,0

268,5

271,0

Видалено ППВ, кг

153,8

205,3

208,9

137,1

145,6

142,7

94,6

113,5

113,8

79,0

98,0

98,6

Спалено ППВ з метою
отримання енергії, кг

3,4

3,3

3,2

3,5

5,9

6,0

Спалено ППВ без отримання
енергії, кг

2,2

1,7

0,1

0,1

0,05

0,05

Утилізовано ППВ, кг

1,6

1,3

0,2

0,1

0,1

0,2

у т.ч. видалено на
спеціально обладнані
звалища

Побутові та подібні відходи (ППВ) - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності
людини в житлових та нежитлових будинках і не використовуються за місцем їх накопичення. За
Європейською статистичною класифікацією відходів (ЕWС-Stat) ППВ відносяться до категорії
відходів 10.1.
2
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: Держстат України
1
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Окремі скороченя
МЕА – (International Energy Agency, IEA) Міжнародне енергетичне агентство
WEC – (World Energy Council) Всесвітня рада з енергетики
IRENA – (International Renewable Energy Agency) Міжнародне агентство з поновлюваної
енергетики
REN 21 – (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) Асоціація з вивчення
політики в галузі поновлюваної енергії у XXI столітті
COP21 – (21st Conference of the Parties) 21-ша Конференція сторін рамкової Конвенції ООН з
клімату
ВР – British Petroleum
UNEP – (United Nations Environment Programme) Програма Організації Об'єднаних Націй
(ПРООН)
EREC – Європейська Рада з ПДЕ
ЄЕС – Європейське економічне співтовариство
ЄК – Європейська Комісія
ГЕФ – Глобальний Екологічний Фонд
MSW – муніципальні тверді відходи
НПД ПЕ – Національний план дій країн з поновлюваної енергетики
DEPI – Німецький інститут гранулювання
DBFZ – Німецький дослідницький центр біомаси
ISO – (International Organization for Standardization) Міжнародна організація зі
стандартизації
т н.е. – тонн нафтового еквіваленту
ПДЕ – поновлювані джерела енергії
FAME – традиційний біодизель першого покоління
HVO – біодизель з гідрогенізованих рослинних масел
ВВП – валовий внутрішній продукт
ТБП – твердого біопалива
ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії
ОСВ – осади стічних вод
ЦТП – централізоване теплопостачання
АЗС – автозаправна станція
CCS – уловлювання та зберігання вуглецю
ВЕС – вітроелектростанції
ВЕУ – вітроелектроустановки
СЕС – сонячні електростанції
БГУ – біогазова установка
ТН – теплові насоси
ТНУ – теплонасосні установки
ПГ – парникові гази
ГеоТЕС – геотермальна теплова електростанція
ТЕЦ – теплоелектроцентраль
ККД – коефіцієнт корисної дії
ТКВ – тверді комунальні (побутові) відходи
ТЕС – теплова електростанція
ЦКШ – циркулюючий киплячий шар
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