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FEATURES OF THE FORMATION OF BIOENERGY IRRIGATED AGROECOSYSTEMS AS A FACTOR
OF DIVERSIFIED SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

У статті проаналізовано основні особливості формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як
чинника різногалузевої спеціалізації аграрного сектора України. З'ясовано, що в Україні процес формування
збалансованого виробництва продовольства і біоенергії, а також впровадження гідромеліоративних заходів,
які забезпечують розширене відтворення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій, сприB
ятиме забезпеченню сталого розвитку аграрного сектора економіки, а також охороні та відновленню родюB
чості грунтів. Розкрито питання відновлення зрошувальних меліорацій у вітчизняній практиці. Встановлено,
що важливим чинником задля зменшення ризику відшкодування високовартісних витрат на закупівлю, упB
равління, експлуатацію та обслуговування інфраструктури зрошувальних систем є формування багатогалуB
зевої спеціалізації, що дозволить створювати продукцію з додатковою доданою вартістю, а також продукуваB
ти біоенергію, що сприятиме прискоренню окупності капітальних витрат та відновленню земельних ресурсів.

Висвітлено роль розпаювання поливних земель, що сприяло формуванню малоспроможного, роздрібненого
та дрібнотоварного агровиробництва. Подолання цього можливо шляхом консолідації та створення об'єднань/
асоціацій водокористувачів, що сприятиме забезпеченню технологічного об'єднання та відновленню гідромеB
ліоративної галузі, а також формуванню належних умов утримання внутрішньогосподарських меліоративB
них систем.

Розкрито основні напрями розвитку біоенергетики у світі та визначено енергетичний потенціал біомаси в
Україні. Розглянуто основні характеристики вирощування та переробки біоенергетичних культур (сорго,
міскантус, цукровий буряк тощо). Встановлено, що у світі перспективним є використання цукрової тростини
як сировини для виробництва етанолу, але у вітчизняних кліматичних умовах оптимальною культурою залиB
шається цукровий буряк.

The main features of formation of bioenergy irrigated agroecosystems as a factor of multidisciplinary specialization
of the agricultural sector of Ukraine are analyzed in the article. It was found that in Ukraine the process of formation
of balanced food and bioenergy production, as well as the introduction of hydroBameliorative measures, which provide
expanded reproduction of agroBresource potential of agricultural areas, will contribute to sustainable development of
the agricultural sector, protection and restoration of soil fertility. The issue of restoration of irrigation reclamation in
domestic practice is revealed. It is established that an important factor in reducing the risk of reimbursement of high
costs for the purchase, management, operation and maintenance of irrigation systems is the formation of diversified
specialization, which will create products with added value and produce bioenergy, which will accelerate payback
and resources.

The role of unbundling of irrigated lands, which contributed to the formation of lowBincome, fragmented and
smallBscale agricultural production, is highlighted. This can be overcome by consolidating and creating associations
/ associations of water users, which will contribute to the provision of technological integration and restoration of the
reclamation industry, as well as the formation of appropriate conditions for the maintenance of onBsite reclamation
systems.

The main directions of bioenergy development in the world are revealed and the energy potential of biomass in
Ukraine is determined. It is established that in 2020, for the first time in the EU, the share of electricity from renewable
energy sources exceeded the share of fossil fuels. It is established that Ukraine has a strong potential for the development
of bioenergy. The main characteristics of growing and processing of bioenergy crops (sorghum, miscanthus, sugar
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування парадигми розвитку гідромеліоратив$
ної галузі передбачає постійний пошук нових шляхів
здійснення сільгоспдіяльності. Формування збалансо$
ваного виробництва продовольства і біоенергії, а також
впровадження гідромеліоративних заходів, які умож$
ливлюють розширене відтворення агроресурсного по$
тенціалу сільськогосподарських територій, сприятимуть
забезпеченню сталого розвитку аграрного сектора еко$
номіки.

Питання розвитку зрошуваного землеробства зна$
ходить досить широке відображення в працях сучасних
науковців. Зокрема, ця наукова проблема висвітлюєть$
ся у дослідженнях Яцюка М.В., що розглядає основні
напрями розвитку зрошення та дренажу в умовах змін
клімату, Жовтоног О.І. — вплив посухи на розвиток
сільгоспкультур при зрошенні [1]. Ромащенко М.І. дослі$
джує меліоровані агроекосистеми та здійснює оцінку та
раціональне використання агроресурсного потенціалу
України; Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В. та Сорока Ю.В. [2]
проводять дослідження з оцінки та раціонального ви$
користання агроресурсного потенціалу сільськогоспо$
дарських територій; разом Ромащенко М.І. та Тараріко
Ю.О. визначають концептуальні засади формування біо$
енергетичних агроекосистем. Праці Погорєлової І., Ге$
летухи Г. зосереджені на дослідженнях перспективності
вирощування біоенергетичних культур в Україні. До$
слідження Вожегової Р. зосереджені на питаннях вар$
тості зрошувальної інфраструктури та проведення
гідромеліоративних робіт. Водночас, автор доводить
перспективи розвитку зрошуваного землеробства. Шат$
ковський А.П., Усата С.В., Васюта В.В., Журавльов О.В.
значну увагу приділяють проблематиці впровадження
мікрозрошення в умовах змін клімату [3]. Праці Нечи$
поренка О.М. присвячені формуванню методологічних
засад оцінювання результативності іригаційного земле$
робства та визначенню організаційно$управлінських
трансформацій у зрошуваному землеробстві [4]. Роко$
чинський А.М. зосереджує дослідження на питаннях
водопотреби сільгоспкультур. Ковальчук В.П. розгля$
дає системну модель інтегрованого управління водни$
ми ресурсами. Воропай Г.В. визначає чинники ефектив$
ного функціонування зрошувальних систем. Врахову$
ючи значний ступінь висвітлення зазначених аспектів,
варто визнати, що комплексно проблема формування
біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як чинни$
ка різногалузевої спеціалізації аграрного сектора Ук$
раїни не має належного наукового підгрунтя та потре$
бує подальших наукових досліджень та напрацювань,
особливо в частині підвищення еколого$економічної
ефективності сільгосптоваровиробництва.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особливостей

формування біоенергетичних зрошуваних агроекосис$
тем як чинника різногалузевої спеціалізації аграрного
сектора України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Спеціалізація сільгоспвиробництва обумовлена низ$

кою чинників: природно$кліматичних, економічних та со$
ціальних. Типи грунтів, температурні показники, волого$

Ключові слова: біоенергетичні культури, агроекосистеми, спеціалізація, агровиробництво, зрошення, ме�
ліорація, перспективні напрями.

Key words: bioenergy crops, agroecosystems, specialization, agricultural production, irrigation, reclamation,
perspective directions.

забезпечення є одними з основних критеріїв при плану$
ванні вирощування сільгоспкультур та спеціалізації вироб$
ництва. Україна, як володарка 8% світових запасів чорно$
земів, має потужний агроресурсний потенціал. Проте, че$
рез низку чинників (у т.ч. й посухи) він використовується
лише на третину. Екологічний фактор (наявність еродо$
ваних, засолених, заболочених земель) відіграє вирішаль$
ну роль у виборі спеціалізації виробництва. Крім того, важ$
ливими факторами спеціалізації є: місце розташування та
наявність ринків збуту продукції, стан матеріально$техн$
ічної бази та фінансового забезпечення господарства [5].

Підвищення ризиків формування несприятливих при$
родних умов вирощування сільгоспкультур актуалізують
доцільність впровадження гідромеліоративних заходів,
оскільки зрошуване землеробство є гарантом отриман$
ня високих врожаїв. У 2020 р. обліковувалось близько 550
тис. га фактично политих зрошуваних земель в Україні.
В основному зазначені землі зосереджені у платоспро$
можних великих господарствах, тоді як на розпайованих
землях через роздрібненість земельних ділянок та
відсутність порозуміння між власниками й орендарями
гідромеліоративні заходи не здійснюються. Крім пробле$
ми порушення технологічної цілісності зрошувальної
мережі, до основних причин, що зупиняють сільгоспви$
робників щодо впровадження гідромеліоративних за$
ходів, є висока собівартість зрошення. Зокрема, за екс$
пертними оцінками [17] вартість модернізації внутріш$
ньогосподарської системи зрошення (заміна насосного
обладнання, дощувальних машин кругової дії, частини
трубопроводу та електромережі) становить близько 1,4
тис. дол./га. На відновлення системи зрошення доведеть$
ся витратити близько 2,4 тис. дол. на 1 га, а на розширен$
ня зрошуваних площ — 2,6 тис. дол. на 1 га. Проте слід
пам'ятати, про те що відновлення зрошувальних меліо$
рацій підвищує врожайність сільськогосподарських куль$
тур щонайменше вдвічі, тобто дає можливість отримати
додатковий прибуток та прискорити окупність витрат.

З метою відновлення гідромеліоративної галузі уря$
дом України передбачено впровадження загальнона$
ціонального проекту зрошення та меліорації, реалізацію
якого заплановано в південних областях України. На його
потреби можуть бути використані 2 млрд грн загальних
державних витрат, 7 млрд грн під кредитні гарантії та 0,5
млрд грн за програмою компенсації вартості обладнан$
ня для зрошення. Також планується залучати приватний
капітал. Водночас актуальними для сільгосптоваровироб$
ників залишаються питання впровадження компенсації
страхового платежу від наслідків посухи та пільгового
тарифу на електроенергію для подачі зрошувальної води.

Співробітниками інституту водних проблем і меліо$
рації НААН України розроблено основні засади фор$
мування збалансованого виробництва продовольства і
біоенергії, які забезпечують розширене відтворення
агроресурсного потенціалу сільськогосподарських те$
риторій, що сприяють забезпеченню сталого розвитку
аграрного сектора економіки. Водночас обгрунтовано
доцільність створення біоенергетичної комплексної
інфраструктури на рівні сільгосппідприємств, що сприя$
тиме значному підвищенню прибутковості виробницт$
ва та конкурентоспроможності новоствореної про$
дукції за рахунок переваг виробництва біоенергії, роз$
витку органічного землеробства, а також охорони та
відновлення родючості грунтів.

beet, energy willow, millet, etc.) are considered. It is established that in the world it is considered to be the most
profitable production of ethanol from sugar cane, but in domestic climatic conditions sugar beet remains the optimal
crop.
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Зупинимось на основних характеристиках розвитку
біоенергетики та вирощування біоенергетичних культур.
Слід зазначити, що за даними ООН на світовому рівні
близько третини потреб енергії в світі можна продуку$
вати за рахунок біомаси [6]. У світі наразі відмічається
значний розвиток біоенергетики. Зокрема, у США для
виробництва біоетанолу використовують кукурудзу, для
біодизелю — соєві боби. У 2019 р. тут функціонувало 200
заводів з виробництва біоетанолу. У 2018 р. Бразилія зай$
мала друге місце на світовому ринку за виробництвом
біоетанолу, біодизелю та біобензину продукуючи 27%,
32% і 14% відповідно. Місцеві переробники активно ви$
користовують цукрову тростину та соєві боби. Німеччи$
на є лідером серед країн ЄС у галузі "зеленої" енергети$
ки, оскільки тут виробляється близько 3% світового об$
сягу рідкого біопалива. Для цього застосовується вико$
ристана соняшникова олія та ріпак [7]. Загалом в ЄС час$
тка виробництва енергії з біомаси в загальному вироб$
ництві "зеленої" енергії становить 64%. Зокрема, відзна$
чено коливання частки у межах від 15% (на Мальті) до
90% (у Чехії, Угорщині, Латвії). У Естонії зазначений
показник дорівнює 100% [7]. Слід зазначити, що у 2020 р.
у ЄС вперше частка електроенергії з поновлюваних дже$
рел енергії перевищила частку енергії з викопного пали$
ва. Зокрема, енергія на відновлювальних джерелах ста$
новила 38%, тоді як на викопному паливі — 37%.

Річний енергетичний потенціал твердої біомаси в Ук$
раїні становить 18 млн т н.е., що може дозволити заощад$
жувати близько 22 млрд м куб. природного газу. Потенціал
твердої біомаси лише у Полтавській, Дніпропетровській,
Вінницькій та Кіровоградській областях ста$новить понад
1,0 млн т н.е./рік. Україна є лідером з виробництва зерно$
вих культур, а отже, це свідчить про продукування значних
обсягів соломи і рослинних решток, які можна використо$
вувати для потреб енергії. За експертними даними вихід
соломи та рослинних решток з кожної тонни зерна стано$
вить 1,5—2,0 т. Проте значна частка післяжнивних решток
залишається на полях. Водночас слід зазначити, що на
вітчизняних підприємствах спалюється понад 500 тис. т луш$
пиння соняшнику та 120 тис. т його гранулюється [8] задля
подальшого використання для опалення.

Отже, дослідження енергетичного потенціалу
сільськогосподарських культур у вітчизняній практиці
є особливо на часі, оскільки використання нетрадицій$
них джерел енергії сприятиме зниженню використання
традиційних паливно$енергетичних ресурсів, покращен$
ню екологічного стану довкілля, а також розвитку
сільського господарства. Так, до основних джерел біо$
маси в Україні слід віднести рештки агровиробництва
(солома, стебла, лушпиння тощо) та енергетичні куль$
тури1 (енергетична верба, тополя, міскантус). Усеред$
нений вихід енергії з різних культур є таким: цукрове
сорго — 128 гкалл/га, енергетична верба — 81; міскан$
тус — 65, світчграс — 61, кукурудза на силос — 51; цук$
ровий буряк — 42. Крім того, вирощування таких куль$
тур справляє протиерозійний вплив на грунт та поліпшує
стан довкілля [9]. Зокрема, сорго — біоенергетична
культура, сировина якої використовується в харчових
цілях2 (близько 4 т цукрового сиропу з га), кормовироб$
ництві (до 25 тис. кормових одиниць з га) та власне для
виробництва біопалива (біоетанол, тверде біопаливо, біо$
газ, якісне органічне добриво). Більше того, науковці дос$
лідили фітомеліоративні властивості цієї культури —
зменшення засолення грунтів й трансформація важко$
доступних форм фосфору в більш доступні та їх просу$
вання з глибоких шарів грунту до поверхневих (30—50).

Життєвий цикл енергетичної верби становить 25—30
років. Протягом цього часу "збирають врожай" приблиз$
но кожні 3—4 роки, тобто в середньому можливо отри$
мати 6 заготовок. Швидке зростання деревини (протя$

гом 3 років паростки виростають до 5 м) дають до 30 т/га
деревини, що еквівалентно приблизно 10 тонн нафти [10].

Гігантський міскантус — велика багаторічна злако$
ва культура, тривалість життєвого циклу якої становить
близько 20—30 років, у т.ч. урожайне вирощування —
15 років, протягом яких з 1 га насаджень продукується
близько 25—35 тонн сухої маси (і навіть більше на зро$
шенні). Міскантус, як комерційна енергетична культу$
ра, використовується як джерело тепла та електрое$
нергії (брикети, гранули) або перероблюється на біопа$
ливні продукти (етанол, бутанол). Ефективність виро$
щування зазначеної культури та її використання для ви$
робництва біоетанолу вдвічі перевищує відповідні по$
казники по кукурудзі. Вирощування міскантусу для пе$
реробки на біологічному паливі широко практикується
в ЄС. Слід зазначити, що при згорянні 25—30 тонн сухої
маси міскантусу виробляється стільки тепла, скільки
було б утворено спалюючи 15—22 тис. кубометрів газу,
або 18—28 т вугілля [11]. Гігантський міскантус — не$
вибаглива рослина, проте вразлива до низьких темпе$
ратур та дефіциту снігу. Через це, а також через уні$
кальну властивість рослини зменшувати радіаційне заб$
руднення грунтів, найприйнятнішим регіоном для виро$
щування цієї культури є непридатні для продовольчих
культур землі Полісся України.

Цукровий буряк належить до основних технічних
культур України. Через великий вміст цукру в корене$
плодах (17—20%) його використовують як основний си$
ровинний матеріал у цукровій промисловості. Крім того,
сировину цукрового буряка можна розглядати як дже$
рело для виробництва біоетанолу. Станом на кінець лис$
топада 2020 р. зібрано 8,3 млн т цукрових буряків з площі
196,1 тис. га за середньої урожайності 422 ц/га. В основ$
ному його вирощують у Вінницькій, Тернопільській,
Хмельницькій та Полтавській областях. Водночас слід
зазначити, що через вплив природно$кліматичних змін
зони вирощування цукрових буряків поступово пере$
міщуються з посушливих регіонів до областей з кращою
вологістю. Цукровий буряк — високоенергетична куль$
тура, переробка якої дозволяє отримати біоетанол. При
згорянні біоетанолу виділення у повітря діоксиду вугле$
цю в десять разів менше, порівняно з використанням на$
фти [12, с. 26—28]. Ефективність виробництва етанолу з
цукрових буряків: споживання енергії на 20—30% мен$
ше, ніж при використанні зернових; вихід етанолу із цук$
рових буряків у 1,3 та 2,5 раза вищий, ніж у картоплі та
пшениці відповідно [13, с. 226]. Крім того, слід пам'ятати
про екологічну складову виробництва біоетанолу з цук$
рових буряків. Попри той факт, що у світі вважається
найбільш вигідним виробництвом етанолу із цукрової
тростини (в Бразилії, Індії), але у вітчизняних природ$
но$кліматичних умовах оптимальною культурою все$
таки залишається цукровий буряк. Тому наразі нераціо$
нальне використання патоки й інших продуктів перероб$
ки буряків слід вважати неприйнятними [14].

Світчграс або лозоподібне просо — теплолюбна бага$
торічна рослина, що зовні схожа на кущовий злак.
Світчграс має складові, типові для біопаливної біомаси:
вуглець (50%), кисень (43%) і водень (6%). Зазначена рос$
лина як енергоємна сировина найчастіше використовуєть$
ся в якості твердого палива для котлів [15]. Водночас з
світчграс виробляють етанол, який є основою рідкого па$
лива для транспорту, та біогаз. До основних переваг ви$
рощування цієї культури належать: висока врожайність,
невибагливість до грунтів, посухостійкість тощо.

На сьогодні в Україні площа під енергетичними рос$
линами становить лише 6,4 тис. га. Тоді як за експерт$
ними оцінками, потенційний врожай енергетичних рос$
лин на площі 4 млн га малородючих земель дозволить
замістити близько 20 млрд м3 газу а рік [16].

________________________________
1 Енергетичні культури — це рослини, що вирощуються з метою їх використання задля виробництва твердих, рідких і газопод�

ібних біопалив.
2 У 2017 р. Україна зайняла сьоме місце в світі серед найбільших країн�виробників цукру з цукрових буряків.
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Зупинимось більш детально на перспективному на$
прямку розвитку аграрного виробництва на засадах зба$
лансованого об'єднання продукування агропродукції,
промислової сировини, біоенергії, органічних добрив та
впровадження гідромеліоративних заходів. Вдосконален$
ня галузевої структури агровиробництва сприятиме по$
ширенню органічного землеробства, накопиченню додат$
кових ресурсів задля енергетичного самозабезпечення та
підвищенню економічної ефективності сіль$
гсопдіяльності. Під час прийняття рішення щодо доціль$
ності формування інфраструктури біоенергетичних аг$
роекосистем слід здійснити об'єктивну оцінку потенціа$
лу біопродуктивності сільськогосподарських територій.
Співробітниками ІВПіМ НААНУ в модельних експери$
ментах опрацьовано різні варіанти рослинницько$тварин$
ницької спеціалізації та встановлено, що функціонуван$
ня моделей біоенергетичних агроекоситем із мінімальним
залученням промислових мінеральних добрив можливе
лише у разі багаторазового використання макро$ і мікро$
елементів за різної спеціалізації або галузевої структу$
ри аграрного виробництва. Формування біоенергетичних
агроекосистем дозволяє здійснити повторне використан$
ня до 85—90% винесеного з грунту азоту, 90—95% —
фосфору і до 99% — калію і мікроелементів. Тобто ство$
рення замкнених технологічних циклів, де відходи одних
є цінною сировиною для інших, сприяє формуванню ви$
сокопродуктивного та ресурсоощадного агровиробниц$
тва зі складною системою взаємопов'язаних технологіч$
них процесів: отримання сталих і високих врожаїв
сільгоспкультур; будівництва тваринницьких комплексів
із заготівлею кормів; створення біоенергетичних станцій
з переробки біомаси та продукування тепла, біогазу,
електроенергії, органічних добрив; здійснення меліора$
тивних заходів [18]. Тобто реалізація зазначеного потен$
ціалу біопродуктивності сприяє не лише зростанню еко$
номічної ефективності сільгсоппідприємства, але й забез$
печує відновлення гумусного стану грунтів.

Згідно з дослідженнями науковців [19, c. 550] най$
більш перспективними виявилися багатогалузеві спе$
ціалізації аграрного виробництва. Зокрема, на прикладі
змодельованої багатогалузевої Кам'янсько$Дністровсь$
кої дослідної станції ІВПІМ НААН України, встановле$
но, що хоча і формування біоенергетичних агроекосис$
тем потребує значних капіталовкладень, в подальшому
дозволить отримувати близько 1,4 т м'ясо$молочної про$
дукції, 7300 кВт$год енергії, 12 т овочевих культур з
1 гектара. Тобто чистий прибуток становитиме 47 тис.
грн/га, а за умови впровадження гідромеліоративних за$
ходів він збільшиться вдвічі. Строк окупності — 2—3 роки.
Крім того, слід зазначити, що такий підхід передбачає
здійснення рециркуляції необхідних для відновлення
родючості грунту елементів: азоту, фосфору та калію.

Також у роботах Тараріко Ю.О. [20] на прикладі змо$
дельованого аграрного виробництва на базі конкретних
сільгосппідприємств Правобережного Лісостепу було
розроблено найбільш ефективні варіанти міжгалузевої

оптимізації, в т.ч. з використан$
ням зрошуваних меліорацій. Зва$
жаючи на значну залежність вро$
жайності сільгоспкультур від
природно$кліматичних факторів,
однією з найперспективніших
вважається система аграрного
виробництва для сільгосппідп$
риємства з використанням гідро$
меліоративних заходів (табл. 1).

Фінансові показники такої
системи надзвичайно привабливі:
капітальні витрати — 38 млн дол.,
виробничі витрати — 9 млн дол.,
валовий дохід — 45 млн дол., чи$
стий дохід — 36 млн дол., строк
окупності — 1 рік [20]. Зазначе$
ний підхід передбачає реалізацію

частки новоствореної продукції (м'ясопродуктів, сирів,
олії, вершків, цукру, борошна, газу$метану) з одночас$
ним повторним використанням в замкненому кругообігу
(в грунті) рослинної біомаси та суттєвим зменшенням ви$
користанням мінеральних добрив і пестицидів (з посту$
повим переходом до органічного землеробства) на зро$
шуваних землях. Отже, формування виваженого багато$
галузевого агровиробництва з ефективним використан$
ням усіх складових агроресурсного потенціалу та вико$
ристанням зрошувальних меліорацій є перспективним
напрямом розвитку сільгосппідприємств.

ВИСНОВКИ
1. Розпаювання поливних земель обумовило форму$

вання малоспроможного, роздрібненого та дрібното$
варного агровиробництва. Подолання цього можливо
шляхом консолідації та створення об'єднань/асоціацій
водокористувачів, що сприятиме забезпеченню техно$
логічного об'єднання зрошувальної мережі та віднов$
ленню гідромеліоративної галузі.

2. Задля зменшення ризику відшкодування високо$
вартісних витрат на закупівлю, управління, експлуата$
цію та обслуговування інфраструктури зрошувальних
систем формування багатогалузевої спеціалізації агро$
виробництва дозволить створювати продукцію з додат$
ковою доданою вартістю, а також продукувати біоенер$
гію, що сприятиме прискоренню окупності капітальних
витрат. Так, формування зрошуваних агроекосистем на
біоенергетичній основі як чинника різногалузевої спе$
ціалізації аграрного сектора України дозволяє значно
підвищити ефективність сільгоспвиробництва з одночас$
ним проведенням грунтовідновлювальних заходів.

3. Україна має потужний потенціал для розвитку
біоенергетики. Наразі перспективними є дослідження
енергетичного потенціалу сільгоспкультур, оскільки ви$
користання нетрадиційних джерел енергії сприятиме
зниженню залежності від традиційних паливно$енерге$
тичних ресурсів, покращенню екологічного стану дов$
кілля, а також розвитку сільського господарства Украї$
ни.
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на площі 3,6 тис. га

Джерело: сформовано автором на основі даних [20].

Вихід 
 Площа, тис. га Зберігання  т/га 

Отримано готової  
продукції після 
переробки 
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коренеплодів 51 Цукровий буряк 0,9 
гички 34 
зерна 6,4 Зернові культури 1,6 
соломи 8 

Тваринництво 2,2 ум. гол на 
га ріллі 

1. На елеваторі – 
10 тис. т зерна; 
2. У сховищах – 
45 тис. т сіна, 
сінажу і силосу,  
8 тис. т соломи; 
3,24 тис. т 
біогумусу 

М'ясо-молочної 
сировини, 
органічних 
добрив тощо 

 

7 млн м3 метану;  
5,5 тис. т цукру; 
0,4 тис. т м`яса,  
3,9 тис. т твердих 
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вершків 
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