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За два роки 10% споживачів Миргорода будуть отримувати тепло з 

альтернативних джерел енергії – біопалива 
 

Такий очікуваний результат Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. 

Миргород», який реалізується на Полтавщині за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут 

місцевого розвитку» спільно з місцевою та регіональною владою за участі місцевого 

бізнесу. Про це йшлося під час установчого засідання Координаційної ради проекту, яке 

відбулось в Миргороді. 

 
Упродовж першого етапу реалізації проекту до кінця 2013 року Інститутом місцевого 

розвитку передбачається реконструкція однієї з існуючих газових котелень Миргорода для 

виробництва теплової енергії з місцевої біомаси. Очікується, що не менш ніж 1,5 тис. споживачів 

тепла (або кожен десятий споживач центрального теплопостачання в місті) будуть отримувати 

теплову енергію завдяки заміні природного газу біопаливом.   

Також за проектом в рамках публічно-приватного партнерства місцевого бізнесу та місцевої і 

регіональної влади передбачено створити цілісну інфраструктуру збору та зберігання біомаси в 

Миргородському районі, встановити сучасне обладнання для її переробки в біопаливо. В подальшому 

цей досвід буде поширено на інші райони Полтавської області, а також міста та села по всій Україні. 

Для цього буде створено спеціальний Інформаційно-просвітницький центр для роботи з 

громадськістю та Ресурсний центр для залучення фермерів і сільгоспвиробників. 

Реалізація проекту триватиме два роки. За цей час передбачено: 

• підготувати нормативно-правову базу для впровадження проектів відновлюваної 

біоенергетики у Миргородському районі Полтавської області; 

• провести широку інформаційно-просвітницьку роботу серед громадськості;  

• створити ринкові умови для виробництва біопалива приватним сектором за допомогою 

механізмів публічно-приватного партнерства в регіоні;  

• підготувати бізнес-план для Миргородського району, а також регіональну програму для 

Полтавської області для залучення інвестицій у виробництво біопалива в регіоні.   

Пріоритети розвитку міста Миргорода цілком відповідають меті і завданням Проекту USAID 

«Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород». Адже йдеться про запровадження 

енергоефективних екологічно безпечних технологій використання альтернативних джерел енергії 

(біомаси), зокрема, створення цілої інфраструктури для виробництва біопалива та використання його 

в муніципальній системі теплопостачання. 

 
Проект «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» впроваджується Всеукраїнською 

благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). Інститут місцевого розвитку, створений у 2004 р. групою провідних 

спеціалістів у сфері житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку міст та 

регіонів, здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства через всебічну підтримку місцевого 

розвитку та соціально-економічного реформування житлово-комунального господарства в Україні. 
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