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АНОТАЦІЯ 

Шевчук О. В. Лісівничо-таксаційна оцінка енергетичного потенціалу 

лісів Київського Полісся та його стале використання. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-

господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова 

таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню біопродуктивності та 

енергетичного потенціалу лісів Київського Полісся, що дозволить комплексно 

оцінити процеси накопичення енергії у лісових екосистемах регіону та 

розробити нормативно-інформаційне забезпечення використання їх еколого-

енергетичного потенціалу на засадах економічної сталості та екологічної 

збалансованості. 

Для отримання таксаційної характеристики насаджень досліджуваного 

регіону сформовано запит до реляційної бази даних «Повидільна таксаційна 

характеристика лісів» у межах державних лісогосподарських підприємств 

Київського Полісся, наданої для наукових досліджень ВО «Укрдержліспроект», 

станом на 01.01.2011 р. У зоні Київського Полісся під вкритими лісовою 

рослинністю ділянками знаходиться 435084,1 га (149109 виділів), що становить 

56,5 % від загальної площі лісів області.   

Досліджуючи деревостани Київського Полісся та орієнтуючись 

насамперед на державні лісогосподарські підприємства, підпорядковані 

Державному агентству лісових ресурсів України, було сформульовано завдання 

розглянути хоча б одне лісогосподарське підприємство, як пілотну територію, 

що не входить в систему управління зазначеного відомства. Таким 

підприємством було обрано Відокремлений підрозділ Національного 

університет біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова 

дослідна станція» Міністерства освіти і науки України. При цьому використані 

дані останнього лісовпорядкування цього підприємства (2017 р.), де загальна 



 
 

площа ділянок, вкритих лісовою рослинністю, становить 16127,0 га із 

загальним запасом 4631,98 тис. м
3
. 

Аналіз природно-кліматичних умов регіону дослідження засвідчив, що 

вони сприятливі для вирощування високопродуктивних насаджень панівних 

деревних видів. 

У процесі аналізу лісівничо-таксаційної структури лісів встановлено,  що 

на досліджуваній території домінують деревостани сосни звичайної (70,6 % 

площі вкритих лісовою рослинністю ділянок). За ними, із значним показником, 

розташовуються деревостани берези повислої (14,8 %), потім вільхи клейкої 

(6,2 %), далі дуба звичайного (5,8). У віковій структурі лісів Київського Полісся 

переважають середньовікові насадження (55,6 %). У лісах регіону досліджень 

домінують деревостани І
а
, І та ІІ класів бонітету, на які сумарно припадає 

86,2 % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю ділянок. 

Високоповнотні деревостани (0,7 і вище) становлять 83,3 % від загальної площі 

насаджень. Переважаючими типами лісорослинних умов Київського Полісся є 

суборові типи (56,4 %) із широким діапазоном вологості ґрунтів. 

Лісам Відокремленого підрозділу «Боярська лісова дослідна станція» 

притаманні типові для регіону таксаційні ознаки насаджень, лише з тією 

відмінністю, що у них вищий середній вік деревостанів. 

Для дослідження енергетичного потенціалу лісів було використано 

експериментальні дані 42 тимчасових пробних площ із рубкою й біометричним 

опрацюванням 155 модельних дерев, які вибрані з банку науково-дослідних 

даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Тимчасові пробні 

площі на теренах Відокремленого підрозділу «Боярська лісова дослідна 

станція» закладені в переважній більшості за участю здобувача. Для оцінки 

фітомаси тимчасові пробні площі було закладено відповідно до 

стандартизованих вимог та методики П. І. Лакиди, а їх енергетичного 

потенціалу – Р. Д. Василишина. Використані у дослідженнях тимчасові пробні 

площі репрезентують панівні види деревостанів Київського Полісся.  



 
 

Проведено статистичний аналіз показників компонентів фітомаси та 

енергетичного потенціалу деревостанів. Наявність, тісноту і спрямованість 

лінійного зв’язку досліджуваних компонентів з основними таксаційними 

показниками деревостанів визначали за допомогою кореляційного аналізу. 

Встановлено, що таксаційною основою для оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісів виступає їхня видова та вікова структури, які 

вливають на біометричні характеристики дерев і деревостанів, а також від них 

залежить система проектування лісогосподарських заходів, пов’язаних із 

заготівлею деревної біомаси.  

Досліджено параметри середньої питомої енергоємності різних деревних 

видів та компонентів фітомаси, які вказують на значну їх диференціацію. Так, 

найвищий показник енергоємності характерний для деревини гілок дуба 

звичайного (у абсолютно сухому стані), де один кубічний метр за цим 

показником еквівалентний 358 м
3
 природного газу. Тоді як для стовбура 

найвищі показники у Київському Поліссі характерні для деревини – 

9,02 ГДж∙(м
3
)

-1
 та кори берези повислої – 8,84 ГДж∙(м

3
)

-1
. При цьому 

найнижчим вмістом енергії в 1 м
3
 характеризуються компоненти фітомаси 

стовбурів дерев сосни звичайної штучного походження. 

Важливою складовою у структурі загального енергетичного потенціалу 

деревної біомаси слугують лісові деревні відходи, що містять у тому числі й 

лісосічні залишки у вигляді гілок (грубих та дрібних (до 1 см)) крон дерев. 

Передумовою об’єктивного оцінювання обсягів біомаси згаданої структурної 

складової стало визначення частки гілок у загальному обсязі деревної біомаси 

деревостану. З цією метою у дисертаційній роботі здійснено моделювання 

співвідношення біомаси гілок від загальної біомаси стовбурової деревини 

залежно від віку та відносної повноти насадження. Опрацьовані математичні 

залежності для оцінювання співвідношення біомаси гілок з біомасою 

стовбурової деревини для деревостанів Київського Полісся. Найбільш 

інформативними виявились алометричні моделі, які описують ці залежності з 

високими коефіцієнтами детермінації (0,74–0,97). При цьому встановлено чітко 



 
 

виражену обернену залежність модельованого показника від віку деревостану 

та незначну обернену залежність від відносної повноти деревостану. 

Оцінка загальних обсягів енергії, акумульованої у рослинній біомасі лісів 

Київського Полісся (124,07 млн т абсолютно сухої речовини, у тому числі 

111,01 – фітомаса; 13,06 – мортмаса) показала, що загальний вміст 

акумульованої в ній енергії становить 2210,6 ПДж (2210,6∙10
15 

Дж), у тому 

числі у фітомасі – 1976,95 ПДж. За своїм еквівалентом це орієнтовно відповідає 

75,2 млн тон умовного палива (т у.п.), у тому числі для хвойних деревостанів 

відповідно 1455,6 ПДж, або 49,5 млн т у.п., твердолистяних – 447,3 ПДж, або 

15,2 млн т у.п., м’яколистяних – 306,3 ПДж, або 10,4 млн т у.п. Енергетична 

частка інших деревних видів становить менше 0,1 % або 1,4 ПДж та 

46,3 тис. т у.п.  

У загальній структурі енергоємності рослинної біомаси досліджуваного 

регіону домінантні позиції належать сосновим деревостанам, у яких 

акумульовано понад 62 % обсягів енергії лісів Київщини. На другій і третій 

позиціях – дубові й березові деревостани з показниками 16 та 8 % відповідно. 

Найвищою щільністю акумульованої енергії на одиниці площі 

характеризуються дубові та ясеневі насадження. Кількісні значення показника 

щільності енергії фітомаси для цих насаджень досягаєть рівня 354,78 і 

360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 відповідно. Загалом згаданий показник у межах насаджень 

панівних лісотвірних видів змінюється від 233,86 МДж∙(м
2
)

-1
 для робінієвих 

насаджень до 360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 для ясеневих насаджень. Середнє значення 

показника щільності енергії фітомаси у межах насаджень досліджуваного 

регіону становить 315,43 МДж∙(м
2
)

-1
.  

Виявлено різницю у трендах щільності енергії та їх зміни для фітомаси й 

мортмаси лісів регіону. Для фітомаси характерна пряма залежність щільності 

енергії з продуктивністю деревостанів, яка описується класом бонітету. 

Кількісні значення згаданого показника змінюються від 343,17 МДж∙(м
2
)

-1
, для 

деревостанів І
а
 і вище класів бонітету, до 144,17 МДж∙(м

2
)

-1
 для деревостанів 

V і нижче класів бонітету. Аналогічні тенденції притаманні й для зміни 



 
 

показника приросту енергії у фітомасі стовбурів дерев, зокрема у деревостанах 

І
b
 класу бонітету спостерігається значення 89,3 ГДж∙га

-1
∙рік

-1
, яке поступово 

знижується до 30,5 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 у деревостанах V
 b

 класу бонітету. Щодо 

енергоємності мормаси лісів регіону, то тут найвищий показник щільності 

енергії характерний для деревостанів V і нижче класів бонітету – 

43,21 МДж∙(м
2
)

-1
. У таких деревостанах спостерігається значна кількість 

деревної ламані та гілок. У деревостанах високих класів бонітету щільність 

енергії мормаси формується в основному за рахунок сухостою та лісової 

підстилки. 

Інтенсивність продукування енергії істотно залежить від типу 

лісорослинних умов, в якому зростають деревостани. У процесі дослідження 

встановлено, що найвищі значення показника приросту енергії у фітомасі 

стовбурів дерев характерні для насаджень у вологих грудах (D3) та свіжих 

сугрудах (С2), де його значення становлять близько 60 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

. 

Мінімальні значення цього показника притаманні для дуже сухих борів (А0) – 

22,8 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

. 

Здійснено оцінку п’яти типів енергетичного потенціалу деревостанів 

(теоретично можливий, технічно доступний, екологічно безпечний, економічно-

доцільний та соціально зумовлений) у межах трьох структурних складових 

деревної біомаси (дров’яна стовбурова деревина, лісові деревні відходи та 

лісопромислові деревні відходи). Кількісне значення щорічного енергетичного 

потенціалу деревної біомаси у лісах Київського Полісся змінюється від 18,4 до 

8,4 ПДж, залежно від його типу. Соціально зумовлений енергетичний потенціал 

деревної біомаси характеризується такими абсолютними значеннями та їх 

еквівалентами: 1154,7 тис. м
3
, 469,3 тис. т (у абсолютно сухому стані); 

8,39 ПДж; 286,1 тис. тон умовного палива, або близько 265 млн м
3
 природного 

газу. 

Для оцінки і прийняття обґрунтованих рішень щодо сталого 

використання деревної біомаси лісів для енергетичних цілей у межах 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» апробовано програмний продукт 



 
 

«Лісовпорядник». Його інструментарій дозволяє точно враховувати технічну 

доступність деревної біомаси, у тому числі й через наявність лісових доріг, 

виокремлювати особливо цінні для збереження лісові ділянки та оцінювати 

віддалі транспортування біомаси і, відповідно, встановлювати показники 

економічної доцільності заготівлі лісових деревних відходів на тій чи іншій 

лісовій ділянці. Застосування цієї інформаційної системи дозволяє на 

екосистемному рівні враховувати екологічні обмеження щодо обсягів заготівлі 

деревної біомаси, зокрема лісових деревних відходів. На його основі 

розраховано, що у 2019 р. загальний обсяг енергетичної деревної біомаси у 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» становить майже 40 тис. м
3
, з яких понад 

70 % – це дров’яна стовбурова деревина. 

Щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС», використання якого відповідає принципам сталого ведення 

лісового господарства, становить близько 75 ТДж, або 10 тис. м
3
. Разом із тим, 

не задіяним залишається тільки потенціал лісових деревних відходів – до 

700 м
3
. Залучивши до енергосектору понад 30 тис. м

3
 деревної біомаси, у тому 

числі й реалізованої місцевим громадам, ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 

забезпечує щорічне зниження викидів вуглецю на рівні 4,5 тис. тон, через 

заміну викопних видів палива, що стає істотним внеском у вирішення 

регіональних і глобальних екологічних та біоенергетичних проблем. 

Ключові слова: деревостан, таксаційна характеристика, фітомаса, 

мортмаса, енергетичний потенціал, стеле використання, статистичний аналіз, 

Київське Полісся. 
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The thesis is devoted to the research of energy productivity and energy 

potential of the forests of Kyiv Polissia, which will allow to evaluate complex 

processes of energy accumulation in the forest ecosystems of the region and to 

develop information tools to ensure the use of their ecological and energy potential 

on the basis of economic sustainability and environmental balance. 

In order to obtain the biometric characteristics of the stands of the studied 

region, a query was made in the relational database «Stand level biometric 

characteristics of forests» within the state forestry enterprises of Kyiv Polissia 

provided for scientific research by PA «Ukrderzhlisproekt», as of 01.01.2011. Plots 

covered with forest vegetation make up 435084,1 ha (149109 compartments), which 

is 56.5 % of the total area of forests in the region. 

While researching the stands of Kyiv Polissia and focusing primarily on state 

forestry enterprises subordinated to the State Forest Resources Agency of Ukraine, 

the task was to consider at least one forestry enterprise as a pilot territory that is not a 

part of the management system of the said agency. A separate unit of the National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Boyarka Forest Research 

Station» (Boyarka FRS) of the Ministry of Education and Science of Ukraine was 

selected for this purpose. The data of the last forest inventory of this enterprise (2017) 

were used, where the total area of the plots covered with forest vegetation is 

16127,0 hect. with a total growing stock of 4631,98 thou. m
3
. 

An analysis of the natural and climatic conditions of the study area showed that 

they are favorable for the cultivation of high-yielding stands of dominant tree species. 

In the process of analysis of silvicultural and biometric structure of forests, it 

was found that stands of Scots pine (70.6 % of the area covered with forest 

vegetation) dominate the study area. In the second place – silver birch stands 

(14.8 %), in the third – black alder (6.2 %), in the fourth – common oak (5.8). Mid-

aged stands (55.6 %) dominate the age structure of forests of Kyiv Polissia. Highly-

stocked stands (relative stocking 0.7 and above) make up 83.3 % of the total forested 

area. The predominant types of forest vegetation conditions in Kyiv Polissia are fairly 

infertile pine site types (56.4 %) with a wide range of soil moisture. 



 
 

The Boyarka FRS forests have typical biometric features of its stands within 

the region, with the only difference being the higher average age of the stands. 

For the study of energy content and energy potential of forests, experimental 

data of 42 temporary sample plots (TSPs) were used, where felling and biometric 

processing of 155 model trees has been carried out. The TSPs were selected from the 

Bank of Research Data of the Department of Forest Mensuration and Forest 

Management of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. TSPs in the territory of Boyarka FRS are mainly established with the 

participation of the doctoral candidate. To estimate live biomass, TSPs were 

established in accordance with the standardized requirements and methodology of 

P.I. Lakyda, and energy potential – R.D. Vasylyshyn. The temporary sample plots 

used in the research represent the dominant species of the stands of Kyiv Polissia. 

The statistical analysis of live biomass components and energy potential of 

stands has been carried out. The presence, closeness, and directionality of the linear 

relationship of the studied components with the main biometric indicators of stands 

were established by correlation analysis. 

It has been established that the mensurational basis for assessing the energy 

potential of wood biomass is their species and age structures, which influence the 

biometric characteristics of trees and stands, and they influence on the system of 

planning of management activities related to harvesting of wood biomass. 

The parameters of the average specific energy content of different tree species 

and live biomass components that indicate their differentiation are investigated. Thus, 

the highest energy content is typical for wood of branches of common oak (in 

absolutely dry state), where one cubic meter by this indicator is equivalent to 358 m
3
 

of natural gas. Whereas for the trunk, the highest figures in Kyiv Polissia are typical 

for wood – 9.02 GJ∙(m
3
)

-1
 and bark of silver birch – 8.84 GJ∙(m

3
)

-1
, with the lowest 

energy content in 1 m
3
 of live biomass components of tree trunks of Scots pine of 

artificial origin. 

An important component in the structure of the overall energy potential of 

wood biomass is primary forest residues, which also includes harvesting residues in 



 
 

the form of branches (coarse and fine – up to 1 cm) of tree crowns. The prerequisite 

for the objective assessment of biomass volumes of the mentioned structural 

component is to determine the proportion of branches in the total amount of wood 

biomass in the stand. For this purpose, in the thesis we have modelled the ratio of 

biomass of branches to the total biomass of stem wood, depending on the age and the 

relative stocking of a stand. As a result, mathematical dependencies for the estimation 

of the mentioned ratio for stands of Kyiv Polissia are proposed. The most informative 

ones were the allometric models that describe these dependencies with high 

coefficients of determination (0.74–0.97), with a clearly expressed inverse 

dependence of the modelled indicator on stand age and a slight inverse dependence 

on relative stocking of a stand. 

The estimation of the total amount of energy accumulated in vegetal biomass 

of the forests of Kyiv Polissia (124.07 million tons of absolutely dry matter, including 

111.01 – live biomass; 13.06 – dead organic matter) showed that the total amount of 

accumulated energy is 2210.6 PJ (2210.6∙10
15

 J), including in live biomass – 

1976.95 PJ. By its equivalent, it roughly corresponds to 75.2 million tons of reference 

fuel (t.r.f.), including for coniferous stands – 1455.6 PJ, or 49.5 million t.r.f., for 

hardwoods – 447.3 PJ, or 15.2 million t.r.f., for softwoods –  306.3 PJ, or 

10.4 million t.r.f. The energy content of other tree species is less than 0.1 % or 1.4 PJ 

and 46.3 thousand t.r.f. 

In the general structure of energy content of vegetal biomass of the studied 

region the dominant position is occupied by pine stands, which accumulate more than 

62 % of energy of forests of Kyiv region. The second and third positions are 

respectively occupied by oak and birch stands with 16 and 8 % respectively. 

The highest density of accumulated energy per unit area is characterized by oak 

and ash stands. The quantitative values of the live biomass energy density for these 

stands are 354.78 and 360.48 MJ∙(m
2
)

-1
, respectively. In general, the mentioned index 

varies from 233.86 MJ∙(m
2
)

-1
 for black locust stands to 360.48 MJ∙(m

2
)

-1
 for ash 

stands. The average value of this index for the studied region is 315,43 MJ∙(m
2
)

-1
. 

The differences in energy density trends and their changes for live biomass and 



 
 

dead organic matter of the region's forests have been established. Live biomass is 

characterized by a direct dependence of the energy density on the productivity of 

stands (site index class, SI). The quantitative values of the mentioned index vary from 

343.17 MJ∙(m
2
)

-1
, for stands of I

a
 and higher SI classes, to 144.17 MJ∙(m

2
)

-1
 for stands 

of V and lower SI classes. Similar trends are also observed in the change of energy 

gain index in live biomass of tree trunks, in particular in stands of I
b
 SI class, the 

value of 89.3 GJ∙ha
-1

∙year
-1

 is observed, which gradually decreases to                         

30.5 GJ∙ha
-1

∙year
-1

 in the stands of V
b
 SI class. Regarding the energy intensity of the 

region's forest dead organic matter, the highest energy density index is characteristic 

of the stands of V lower SI classes and is 43.21 MJ∙(m
2
)

-1
. In these stands, there is a 

significant amount of wood breakage and branches. In high SI class stands, the 

density of dead organic matter energy is formed mainly by dead standing trees and 

forest litter. 

The intensity of energy production depends essentially on the type of forest 

growth conditions. In this research it has been found that the highest values of energy 

gain in live biomass of tree trunks are characteristic of stands in moist fertile 

hornbeam site types (D3) and fresh fairly fertile hornbeam site types (C2), where its 

values are about 60 GJ∙ha
-1

∙year
-1

. The minimal values of this index are typical for 

very dry infertile pine site types (A0) – 22.8 GJ∙ha
-1

∙year
-1

. 

Five types of energy potential of forest stands (theoretically possible, 

technically accessible, environmentally safe, economically profitable and socially 

conditioned) have been evaluated for three structural components of wood biomass 

(tree trunk, primary forest residues and secondary residues). The quantitative value of 

the annual energy potential of wood biomass in the forests of the Kyiv region varies 

from 18.4 to 8.4 PJ, depending on its type. The socially conditioned energy potential 

of wood biomass is characterized by the following absolute values and their 

equivalents: 1154.7 thousand m
3
, 469.3 thousand tons (in absolutely dry state); 

8.39 PJ; 286.1 thousand t.r.f., or about 265 million m
3
 of natural gas. 

In order to evaluate and make informed decisions on the sustainable use of 

wood biomass for energy purposes, within the framework of SU of NUBiP of 



 
 

Ukraine «Boyarka FRS» we have tested the «Forest Inventory Engineer» software. 

This toolkit allows to accurately take into account technical availability of biomass, 

including through the presence of forest roads, to identify particularly valuable forest 

areas and to estimate the distance of biomass transportation and, accordingly, to 

determine the economic feasibility of collecting primary forest residues within a 

certain area. The application of this information system allows to take into account, at 

the ecosystem level, environmental restrictions on the volume of wood biomass, in 

particular primary forest residues. Based on it, it is estimated that in 2019, the total 

volume of energy wood biomass in Boyarka FRS is about 40 thousand m
3
, of which 

more than 70 % is stem firewood. 

The annual energy potential of wood biomass in Boyarka FRS, use of which 

corresponds to the principles of sustainable forest management, is about 75 TJ or 

10 thousand m
3
. At the same time, only the potential of primary forest residues, about 

700 m
3
, remains unused. By inputting more than 30,000 m

3
 of wood biomass to the 

energy sector, including those sold to local communities, Boyarka FRS provides an 

annual reduction of 4,5 thousand tons of carbon emissions through the replacement of 

fossil fuels, which is a significant contribution in addressing regional and global 

environmental and bioenergy issues. 

Key words: tree stand, mensurational characteristic, wood biomass, live 

biomass, dead organic matter, energy content, energy potential, sustainable use, 

information support, Kyiv Polissia. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах недостатнього забезпечення України 

власними викопними паливно-енергетичними ресурсами та зрівноваження 

екологічних й енергетичних інтересів суспільства, актуальною постає проблема 

використання відновлювальних джерел енергії, де деревина та продукти її 

переробки виступають одними з найбільш доступних, екологічних і 

перспективних джерел відновлювальної енергії, особливо для сільських 

територій та підприємств лісопромислового комплексу. 

Оцінка запасів енергії, акумульованої в компонентах фітомаси та 

мортмаси лісів України з погляду можливого її використання для енергетичних 

потреб суспільства необхідна для вирішення проблем, пов’язаних із пошуком 

альтернативних джерел енергії. Лісова біоенергетика, як інноваційне 

спрямування сучасної лісівничої науки, тісно пов’язана з дослідженнями 

біопродуктивності лісів, є його похідною і базується на її теоретичних 

засадах [8, 14, 25, 26, 28, 30, 79, 98, 147, 168]. 

Дослідження біопродуктивності та енергетичного потенціалу лісів 

Київського Полісся дозволить комплексно оцінити процеси накопичення 

енергії у лісових екосистемах регіону та розробити нормативно-інформаційне 

забезпечення використання їх еколого-енергетичного потенціалу на засадах 

економічної сталості та екологічної збалансованості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є частиною фундаментальних і прикладних досліджень, що 

виконувалися співробітниками кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України в 

рамках наступних держбюджетних тем: «Проблеми сталого використання 

лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату» (номер державної 

реєстрації 0114U000651) та «Теоретико-методичні основи оцінювання та 

сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському 

регіоні України» (номер державної реєстрації 0116U001590), до яких здобувач 
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залучався як виконавець окремих розділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертації – опрацювати 

методичні основи і розробити нормативно-інформаційне забезпечення для 

оцінювання енергетичного потенціалу лісів Київського Полісся та сталого його 

використання. 

Досягнення сформульованої мети передбачало вирішення таких завдань: 

– дослідити ресурсний потенціал лісів Київського Полісся та перспективи 

його використання для забезпечення сталого розвитку регіону; 

– опрацювати теоретичні засади і методичні підходи до оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси в лісах регіону; 

– розробити математичні моделі та опрацювати лісівничо-таксаційні 

передумови оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси в лісах 

Київського Полісся; 

– здійснити кількісну оцінку енергоємності компонентів фітомаси і 

мортмаси лісів Київського Полісся та енергетичного потенціалу деревної 

біомаси в них; 

– здійснити кількісну оцінку енергетичного потенціалу деревної біомаси 

в лісах регіону та у Відокремленому підрозділі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» 

як модельному об’єкті. 

Об’єкт дослідження – процеси формування біопродуктивності лісів 

Київського Полісся та їх енергетична функція. 

Предмет дослідження – параметрична структура енергетичного 

потенціалу лісів Київського Полісся та його стале використання. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі 

виконання дослідження використано як загальнонаукові, так і спеціальні 

методи пізнання, які застосовуються у лісівництві та лісовій таксації. 

Встановлення зв’язків між таксаційними ознаками насаджень здійснено 

статистичними методами, моделювання математичних залежностей між ними – 

за допомогою регресійного аналізу. Оцінку придатності та адекватності 
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моделей проведено за допомогою стандартних методів математичної 

статистики. Камеральні роботи виконано на ПК із використанням спеціальних 

таксаційних і біометричних програм, розроблених науковцями кафедри таксації 

лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Визначення взаємозв’язків і моделювання 

показників енергетичного потенціалу деревостанів виконано на основі даних 

тимчасових пробних площ, бази даних «Повидільна таксаційна характеристика 

лісів» ВО «Укрдержліспроект» та офіційних статистичних даних щодо 

діяльності державних лісогосподарських підприємств у регіоні дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. На засадах системного 

підходу з використанням методів математичного моделювання та аналізу 

отримано основні положення комплексного оцінювання енергетичного 

потенціалу лісів Київського Полісся, які визначають наукову новизну  

і полягають у наступному: 

вперше: 

– розроблено математичні моделі та інформаційну основу для оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси (фітомаса і мортмаса) в лісах 

регіону; 

– встановлено параметри енергоємності компонентів фітомаси і мортмаси 

насаджень панівних лісотвірних видів Київського Полісся; 

– визначено та оцінено енергетичний потенціал деревної біомаси в лісах 

регіону; 

– здійснено оцінку енергетичного потенціалу та його збалансованого 

використання у Відокремленому підрозділі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» 

як модельному об’єкті з використанням сучасних інформаційних технологій; 

удосконалено методичні підходи до оцінювання енергетичного 

потенціалу лісових деревних відходів з урахуванням особливостей 

лісорослинних умов; 

отримало подальший розвиток дослідження ресурсного й енергетичного 
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потенціалу лісів та його стале використання на засадах системного підходу. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження у вигляді інформаційних матеріалів для кількісної 

оцінки енергопродуктивності й енергетичного потенціалу лісів Київського 

Полісся передано для практичного використання Українському центру 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового 

господарства «Укрцентркадриліс», Київському обласному та по місту Києву 

управлінню лісового та мисливського господарства, а також Відокремленому 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярська лісова дослідна станція». 

Отримані результати досліджень також використовуються у навчальному 

процесі Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства Національного університету біоресурсів і природокористування 

України при викладанні дисциплін зі спеціальності «Лісове господарство». 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні аналізу літературних 

джерел, зборі та камеральному обробленні дослідних даних. Здобувачем 

опрацьовано теоретичні й методичні підходи з оцінки енергетичних потенціалів 

деревостанів. Розроблено математичні моделі та нормативні таблиці оцінки 

енергетичного потенціалу деревостанів Київського Полісся. Здійснено оцінку 

енергетичного потенціалу лісів регіону та обґрунтовано обсяги його 

збалансованого використання. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та теоретичні 

положення дисертації було оприлюднено на: Міжнародній науково-практичній 

конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та 

молодих учених (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ліс, довкілля, технології: наука та інновації» (м. Київ, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ліси, парки, технології: 

сьогодення та майбутнє» (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Наука – инновационному развитию лесного хозяйства» 

(м. Гомель, Республіка Білорусь, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й 

довкіллі» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і 

раціональне використання» (м. Київ, 2015 р.); 65-тій та 66-тій науково-

технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових 

працівників, докторантів та аспірантів «Наукові основи підвищення 

продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем» 

(м. Львів, 2015 р., 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства» 

(м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я 

лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства» (м. Київ, 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ліси Східної Європи у 

світі, що змінюється» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток 

урболандшафтів» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, 

лісовпорядкування та інвентаризації лісів» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Лісова типологія як основа наближеного до 

природи лісівництва» (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення наукових досліджень за темою 

дисертації опубліковано у 29 наукових працях, з яких 2 статті у наукових 

фахових виданнях України, 6 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому 

виданні іншої країни, науково-виробничий довідник, 4 науково-методичних 

рекомендацій та 15 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСІВ 

 

 

У сучасних українських реаліях обсяги власних енергоресурсів, в умовах 

зовнішніх геополітичних загроз, виступають одним з найважливіших критеріїв 

забезпечення національної безпеки. Однак нині розвиток національної 

енергетичної галузі характеризується домінуванням економічної складової в 

системі енергозабезпечення, часто за нехтування питаннями забезпечення 

мінімізації негативного впливу від діяльності енергогенеруючих підприємств 

на навколишнє природне середовище. Така ситуація стала наслідком значного 

дефіциту власних традиційних енергоресурсів та може бути виправлена за 

умови запровадження нових підходів до енергозабезпечення  національного 

виробництва, які направлені на максимізацію використання відновлювальних 

джерел енергії, у тому числі й рослинної біомаси. 

 

 

1.1. Відновлювальна рослинна біомаса як основа енергетичного 

потенціалу природних екосистем 

 

На сьогодні як один з найважливіших ресурсів у системі біологічно 

відновлювальних джерел енергії виокремлюється рослинна біомаса. Остання 

вважається найбільш універсальним ресурсом на Землі. З одного боку вона 

становить ключову складову продовольчої безпеки, тоді як з іншого являє 

собою джерело відновлювальної енергії.  

Фахівцями в галузі відновлювальної енергетики відзначається, що за 

обсягами енергетичного використання біомаса знаходиться на четвертому місці 

у світі. Протягом останніх років і в Україні спостерігається поступове 

зростання частки біомаси для виробництва теплової та електричної енергії [5]. 
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У законодавстві України поняття біомаси визначено як сировини для 

енергетичного використання: біомаса – невикопна біологічно відновлювана 

речовина органічного походження, здатна 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 складова промислових або 

побутових відходів, здатна до біологічного розкладу [137]. 

В загальному розумінні рослинна біомаса являє собою органічну матерію, 

яка утворюється популяцією в певних просторових і часових межах та слугує 

мірилом біологічної продуктивності [123]. Вона утворюється в процесі 

фотосинтезу за участю діоксиду вуглецю з атмосфери та води з ґрунту, 

забезпечуючи при спалюванні кругообіг діоксиду вуглецю, що дозволяє 

вважати її  СО2-нейтральним паливним енергетичним ресурсом. За допомогою 

хімічних або біохімічних процесів біомаса може бути трансформована в інші 

види палива або в кінцеву енергію [1, 5, 74, 123, 218]. 

Загалом, найважливішою відмінністю рослинної біомаси як 

відновлювального джерела енергії від викопних видів енергетичних ресурсів 

відзначається її позитивний вплив на довкілля, оскільки для неї характера 

найменша частка сірки у згораючій частині паливного матеріалу (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Порівняльна характеристика твердих паливних матеріалів [74] 

Паливний 

матеріал 

Вміст у зневодненому і беззольному матеріалі, % 

вуглець киснь водень азот сірка 

Солома 39–43 37–39 4,8–5,6 0,3–0,6 0,04–0,10 

Деревина 48–50 41–43 5,4–6,0 0,1–0,8 0,03–0,04 

Деревне 

вугілля 
84 13 3 0,1 0,00 

Буре 

вугілля 
63–74 16–26 5–6 0,09–0,19 0,03–0,39 

Кам’яне 

вугілля 
81–91 1,4–10,0 4–5 0,12–0,17 0,06–0,14 
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За наведеними тут даними можна зробити висновок, що вміст сірки, 

найшкідливішої частини палива, у деревній біомасі менший від 70 до 90 % 

порівняно з викопними видами палива (бурим чи кам’яним вугіллям). 

У Європейському Союзі (ЄС) для визначення поняття біомаса 

використовують дещо узагальнене визначення, яке змістовно досить корелює з 

національним визначенням та становить складову частину Директиви ЄС 

2001/77/ЕС, де зазначається, що біомаса – це біодеградовані фракції продуктів, 

відходів і залишків сільського господарства (рослинних і тваринних), лісового 

господарства та близьких до них галузей промисловості, враховуючи 

рибальство і рибництво, а також частина промислових та побутових відходів, 

що зазнає біологічного розкладу [123]. 

Рослинна біомаса перетворюється у різні види енергії шляхом 

трансформації під час складних біохімічних процесів. Так, початкова енергія 

системи «біомаса↔кисень» виникає в процесі фотосинтезу та являє собою 

природний варіант перетворення сонячної енергії (рис. 1.1) [74]. 

 

 Акумулювання енергії у 

біомасі 

СО2, гумус 

Природне 

розкладання 

Побутові та 

промислові палива 

Вивільнення  

енергії 

Фотосинтез 

 

Рис. 1.1. Система планетарного кругообороту біомаси  

 

За даними світової енергетичної статистики [196], нині загальна маса 

органічної рослинної речовини оцінюється на рівні 2000 млрд т. При цьому, 
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загальна маса наземних рослин становить близько 1800 млрд т, з яких до 

1600 млрд т припадає на біомасу лісових біогеоценозів. Встановлено, що річний 

приріст біомаси досягає майже 400 000 млн т, із швидкістю акумулювання 

енергії надземною біомасою 3000 ЕДж рік
-1

,
 
або 95 ТВт [153, 196].  

За джерело біомаси слугують відходи та залишки сільського 

господарства, відходи харчової промисловості, відходи й залишки деревини в 

лісовому господарстві, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості, 

а також відходи комунального господарства. Натепер для інтенсифікації 

виробництва рослинної біомаси використовуються також спеціальні 

енергетичні культури, що забезпечують швидкий приріст маси (верба, тополя), 

або певних сортів трав’янистих рослин (міскантус, просо, сорго та ін.) [123]. До 

сільськогосподарських енергетичних культур відносять ріпак і соняшник (для 

виробництва рідких моторних палив), а також кукурудзу й сорго (для 

виробництва твердого біопалива і біогазу). Класифікація біомаси для 

енергетичних потреб представлена у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2  

Класифікація біомаси для енергетичних потреб [123] 

Сировина утворення Група утворення Вид споживання 

Деревина, відходи 

деревини, вторинна 

деревинна сировина, 

деревні енергетичні 

культури 

Деревні палива Тверді види палива: необроблена 

деревина, тирса тріска, гранули.  

Рідкі види палива: чорний луг, 

метанол, піролізні смоли.  

Газоподібні види палива: продукти 

газифікації та піролізу. 

Відходи агрокультур і 

тваринництва, 

відходи переробки 

агропродукції, 

енергетичні с/г 

культури 

Агропалива Тверді види палива: солома, стебла, 

лушпиння, енергетичні трави.  

Рідкі види палива: етанол, метанол, 

піролізні смоли, жом, олії.  

Газоподібні види палива: біогаз, 

продукти газифікації та піролізу. 

Муніципальні 

відходи, промислові 

відходи 

Відходи Тверді види палива: побутові відходи. 

Рідкі види палива: стоки.  

Газоподібні види палива: біогаз з 

полігонів твердих побутових відходів, 

біогаз зі стоків. 
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Для отримання енергії рослинну біомасу трансформують безпосереднім 

спалюванням (залишки деревини й агропалива), а також через використання 

похідних рідких (ефіри ріпакової олії, спирти, біоетанол) або газоподібних 

(біогаз з відходів сільського господарства, продукти газифікації твердих палив) 

біопалив. Загалом конверсія рослинної біомаси в різні види енергоносіїв або 

кінцеву енергію (теплову чи електричну) відбувається із застосуванням  

фізичних, хімічних і біохімічних методів [5, 74].  

Як правило, біомаса виступає локальним енергетичним ресурсом. 

Використовуючи регіональні місцеві ресурси (сировинні, трудові) для 

виробництва енергії з біомаси, відбувається стимулювання соціально-

економічного розвитку місцевих територіальних громад. Нині виробництво 

енергії з біомаси виокремлюється новим напрямом економічної діяльності, 

який забезпечує не тільки створення нових робочих місць, а й сприяє 

формуванню низьковуглецевої економіки. При цьому, рослинна біомаса являє 

собою дешеве джерело енергії порівняно з викопними видами енергоресурсів і 

згадана різниця у їх вартості з кожним роком зростає передусім через 

вичерпність останніх. 

Знаходячись на четвертому місці у світі за обсягами виробництва (після 

вугілля, природного газу й нафти) та споживання енергії, частка рослинної 

біомаси у загальному постачанні світової первинної енергії досягає 10 % із 

показником близько 1300 млн т н.е.∙рік
-1

 [54, 196, 219]. У ЄС наразі темпи 

споживання біомаси для виробництва енергії перевищують 120 млн т н.е.∙рік
-1

, 

а до 2020 року валове кінцеве її споживання має зрости до 138 млн т н.е.∙рік
-1

 

(рис. 1.2). Зараз тверда біомаса слугує основним видом біомаси для 

виробництва енергії, а її частка в загальному обсязі споживання становить 

орієнтовно 70 % [78, 196, 219]. 

У структурі виробництва первинної енергії в ЄС у 2017 році відновлювані 

джерела енергії посідали другу позицію з показником майже 27 % від 

загального обсягу виробництва, у тому числі 17 % за рахунок використання 

рослинної біомаси. У межах окремих країн згаданий  показник значно вищий. 

Наприклад, у Швеції на біомасу припадає 31 %, Австрії – 45, Фінляндії – 50, 
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Литві – 86, Латвії – 92 % [78, 185]. 

 

Рис. 1.2. Динаміка загального споживання біомаси для виробництва 

енергії в ЄС (підготовлено на основі джерел [78, 196, 219, 220]) 

 

На сьогодні, біомаса відіграє найважливішу роль у секторі виробництва 

теплової енергії – наразі з неї виробляється близько 16 % загального обсягу 

теплової енергії в ЄС (рис. 1.3).  При цьому, майже вся теплова енергія з 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) (99 %) отримується за рахунок біомаси і 

органічних відходів [78]. 

 

Рис. 1.3. Структура виробництва теплової енергії в Європейському Союзі 

(підготовлено на основі джерел [78, 184, 219]) 
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За прогнозами експертів Європейської ради з відновлювальної 

енергетики, у 2030 році ЄС зможе забезпечити виробництво майже 50 % 

загального обсягу теплової енергії з відновлювальних джерел, у тому числі 

понад 30 % – із рослинної біомаси [220]. На думку цих же експертів, в ЄС 

наявна можливість досягти 100 % виробництва теплової енергії з 

відновлюваних джерел уже у 2050 році. При цьому на біомасу припадатиме не 

менше 45 %. Щодо найближчої перспективи, то у 2020 році ЄС забезпечить 

генерацію 24 % загального обсягу теплової енергії за рахунок рослинної 

біомаси (рис. 1.4) [54, 220]. 

 

Рис. 1.4. Прогноз Європейської ради з відновлювальних джерел енергії 

щодо споживання теплової енергії в ЄС до 2050 року (підготовлено на основі 

джерела [220]) 

 

В Україні ситуація із залученням до енергетичного балансу 

відновлювальних джерел енергії не така оптимістична, як в ЄС. Так, за даними 

державної служби статистики України [76, 152] національне споживання 

енергії з рослинної біомаси (у тому числі відходів) становить близько 1,6–

1,7 млн т н.е., а це менше 1,5 % від загального постачання первинної енергії 

(рис. 1.5). 
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 Нині основним енергоносієм в Україні залишається природний газ 

(36,8 % загального постачання первинної енергії (ЗППЕ)), потім – вугілля 

(32,7 % ЗППЕ), хоча за тенденцією останніх кількох років простежується 

зниження споживання газу та збільшення використання вугілля. Так, 

відповідно до енергетичного балансу України 2018 року, частка природного 

газу в ЗППЕ знаходилася на рівні 42 %,  вугілля – 28,2 % [76].  

 

 

Рис. 1.5. Структура загального постачання первинної енергії в Україні 

(підготовлено на основі джерела [76]) 

 

За інформацією фахівців ГО «Біоенергетична асоціація України» натепер 

у країні нарощено значний потенціал біомаси, доступної для виробництва 

енергії, що слугує обнадійливою передумовою для динамічного розвитку 

сектору біоенергетики. За їхніми даними економічно доцільний енергетичний 

потенціал біомаси в Україні змінюється в межах 20–25 млн т у.п.∙рік
-1 

[53, 54].  

У сучасних українських реаліях біоенергетика має стати одним із 

стратегічних напрямів розвитку сектору відновлюваних джерел енергії, 

враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, насамперед 

природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної для виробництва 

енергії.  

Вугілля; 32,7 %

Атомна енергія; 

18,7 %
Нафтопродукт; 

9,7 %

Природний газ; 

36,8 %

Біомаса; 1,3 %
Велика 

гідроенергетика; 

0,8 %



34 

Щорічно в Україні для виробництва енергії використовується близько 

1,6 млн т у.п. генерованого з різних видів біомаси [53]. При цьому основний 

внесок залишається за деревною біомасою – її частка в структурі річного 

споживання біомаси досягає майже 80 % (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3  

Використання біомаси та біопалив для виробництва енергії в Україні 

Вид біомаси (біопалива) 

Річний обсяг споживання Частка в річному 

обсязі 

споживання, % 
натуральні 

одиниці 
тис. т у.п. 

Солома зернових культур та 

ріпаку, тис. т 
84 43 2,0 

Дрова (для населення), млн м
3
 1,7 413 19,0 

Деревна біомаса (крім 

споживання населенням), млн т 
3,8 1296 59,6 

Лушпиння соняшнику, тис. т 627 343 15,8 

Біоетанол, тис. т 52 48 2,2 

Біогаз із с.-г. відходів, млн м
3
 20 12 0,6 

Біогаз із полігонів ТПВ, млн м
3
 26 18 0,8 

Усього - 2173 100 
 

За оцінкою міжнародної групи учених [168], рослинна біомаса 

українських лісів становить близько 1524  1 млн т сухої речовини. У 

середньому це дорівнює 159,1 т сухої органічної речовини на 1 га. Із загальної 

кількості на надземну біомасу лісів припадає 81,8 %. Саме у таких регіонах, як 

Полісся та Українські Карпати, деревна біомаса має стати основою для 

розвитку біоенергетичного напряму регіонального енергетичного комплексу. 

Загалом, рослинна біомаса пріоритетний вид енергоресурсу в 

енергетичних стратегіях країн ЄС та важливою й невід’ємною складовою 

комплексу відновлювальних джерел енергії. В Україні використання біомаси як 

енергетичного ресурсу є питанням національної енергетичної безпеки й 
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потребує невідкладного врегулювання окремих законодавчих, економічних та 

технічних аспектів системи її виробництва, трансформації та споживання.  

На сьогодні використання відновлювальної енергії рослинної біомаси має 

низку важливих екологічних переваг. Насамперед через забезпечення 

замкнутого вуглецевого циклу відбувається пом’якшення наслідків глобальних 

кліматичних змін; за відсутності викидів фосфору в атмосферу, на відміну від 

викопних видів палива, спостерігається зменшення кількості кислотних дощів; 

в умовах реалізації лісорозведення та створення енергетичних плантацій на 

еродованих землях, що піддаються впливу різних видів ерозії, відзначається 

зменшення ерозії ґрунту та забруднення водних екосистем. 

У контексті реалізації принципів сталого суспільного розвитку, 

використання рослинної біомаси для одержання різних видів енергії забезпечує 

гармонійне поєднання екологічної (зменшення забруднення навколишнього 

природного середовища та концентрації СО2 в атмосфері Землі), економічної 

(економія коштів у результаті заміщення викопних видів палива й можливість 

продажу вуглецевих квот) та соціальної (створення додаткових робочих місць, 

забезпечення енергоефективності об’єктів соціальної інфраструктури тощо) 

його складової. 

 

 

1.2. Науковий спадок та сучасний стан досліджень енергетичної 

функції лісових екосистем Україні 

 

Енергія, як один із найважливіших ресурсів для забезпечення існування 

гетеротрофних організмів у природних екосистемах, стала об’єктом 

систематичних досліджень ще у першій половині минулого століття. 

У цей час про неминучість зменшення запасів природних ресурсів і 

необхідність пошуку шляхів розв’язання проблеми ресурсозабезпечення 

розмірковував у свої науковій праці «Автотрофность человечества» академік 

В. І. Вернадський [46]. Аналізуючи згадану роботу, А. В. Прокіп [143] зазначає, 
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що В. І. Вернадський особливу увагу приділяє тому, що існування людини, яка 

за характером акумулювання енергії відноситься до гетеротрофів, у результаті 

залежить від функціонування автотрофних організмів. Далекоглядність 

наукових думок В. І. Вернадського,  який вважав, що наступним етапом 

розвитку людини має стати зміна форми і шляхів забезпечення людства 

харчами та енергією, через перехід до автотрофного існування, тобто 

максимізація використання невичерпних поновлювальних джерел енергії, 

тільки через майже столітній період трансформувалася у загальносуспільне 

розуміння необхідності вирішення питань енергоспоживання для забезпечення 

виживання людства. 

На жаль, зараз проблеми енергоресурсного забезпечення суспільного 

розвитку ще далекі від вирішення. Так, за експертними оцінками запаси 

окремих викопних видів паливно-енергетичних ресурсів, за умови збереження 

існуючої інтенсивності енергоспоживання, будуть вичерпані у найближчі 

125 років: нафти у 2047 р., природного газу – 2068 р., вугілля – 2140 р., урану – 

2144 р. [67].  

У згаданий період активно досліджувалися й природні екосистеми як 

джерело відновлювальної енергії у вигляді рослинної біомаси, зокрема із 

загального масиву лісівничих досліджень виокремився напрям, в межах якого 

лісові екосистеми досліджувалися як природні лабораторії перетворення й 

акумулювання сонячної енергії [26].  

Лісовий біоценоз (біогеоценоз [154] чи екосистема [94]) розглядався як 

складна саморегулююча система із зовнішніми екологічними зв’язками та 

обмінними енергетичними процесами, в якій чітко функціонує внутрішній 

кругообіг речовин. 

Наразі стає очевидним, що забезпечення ефективного функціонування 

будь-якої екосистеми Землі, в тому числі й лісових біогеоценозів, відбувається 

завдяки процесам, пов’язаним із надходженням, трансформацією та 

використанням енергії [26]. При цьому варто зазначити, що поняття енергії, яке 

нині має багатогранне значення, еволюціонувало з початку ХІХ століття від 
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класичного фізичного розуміння [122] до загальнонаукового значення як 

мірило характеристик природних процесів екологічних систем у другій 

половині ХХ століття [122, 121]. 

Базові наукові дослідження природних екосистем, як основи для 

вивчення їх енергетичної функції були здійснені на початку 70-х років 

минулого століття в рамках Міжнародної біологічної програми (МБП) 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера» [206]. У результаті виконання цієї МБП 

сформувалася окремий напрям лісівничих досліджень – біологічна 

продуктивність лісів. Саме в межах  МБП вітчизняні науковці здійснили низку 

фундаментальних досліджень ( Генсірук С. А., Голубець М. А., Мякушко В. К., 

Половніков Л. І., Комендар В. І.,  Тишкевич Г. Л. та ін. [98]), які стали основою 

для оцінювання обсягів деревної біомаси у лісових екосистемах. 

Насьогодні проблематика дослідження різних аспектів виробництва й 

споживання енергії знаходить своє відображення в наукових роботах 

технічного [7, 53, 54, 74, 155], економічного [5, 6, 143, 144, 201, 202, 227], 

екологічного [25, 27, 33, 41, 69, 122, 147, 148] й біологічного [4, 70, 71, 91] 

спрямування. 

Враховуючи, що ліси відіграють важливу роль в акумулюванні сонячної 

енергії та її трансформації на різних трофічних рівнях, із загальної сукупності 

вказаних раніше наукових робіт протягом поточного десятиліття виокремилися 

наукові праці лісівничого спрямування щодо дослідження енергетичної функції 

лісових фітоценозів. Розвиток такого спрямування лісівничих досліджень дуже 

важливий, адже ліси являють собою високоенергетичні системи, що 

забезпечують баланс енергії на планеті в цілому, а їхня структурна частка 

становить 82 % від сумарної енергії біомаси [7, 69]. 

Серед згаданих наукових робіт варто акцентувати увагу на працях, 

підготовлених під керівництвом П. І. Лакиди, а саме на роботах 

Р. Д. Василишина [18, 24–31, 33, 41, 43], А. М. Білоуса [8, 91, 119], С. А. Ситник 

[148, 147] та на роботах П. І. Лакиди із співавторами [96, 99, 107, 201, 202]. 
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У наукових працях Р. Д. Василишина [33, 27, 25, 26, 41], спрямованих на 

дослідження особливостей енергетичних потоків у лісових екосистемах, 

сформульоване загальне визначення, яке повною мірою розкриває поняття 

енергетики лісових екосистем. 

На думку згаданого дослідника, енергетика лісових екосистем 

(біогеоценозів) – це комплекс процесів, пов’язаних з акумулюванням сонячної 

енергії в результаті фотосинтезу, транспортуванням енергії трофічними 

рівнями й каналами, використанням енергії організмами для забезпечення своєї 

життєдіяльної та продукування живої органічної речовини, яка є 

відновлювальним джерелом енергії за межами лісової екосистеми, а також для 

підтримання й відновлення працездатності людського організму через дію 

біополів [26, 27]. У цьому контексті ним було виокремлено три основні 

напрями досліджень енергетики лісових екосистем [27]: екологічний [4, 41, 53, 

69, 70, 71, 106], фітоергономічний [134, 163] і виробничий [25, 33, 53, 54, 106, 

200, 201, 202, 229]. 

 Також Р. Д. Василишиним запропоновано теоретико-методологічні та 

методичні засади оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси у 

лісах, що базуються на засадах сталого лісоуправління [18]. Запропонована 

вченим загальна схема оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси  

передбачає поетапне оцінювання п’яти його видів: теоретично можливого, 

технічно доступного, екологічно безпечного, економічно доцільного та 

соціально зумовленого (рис. 1.6) [18, 26].  

Наукові публікації А. М. Білоуса [8] присвячені оцінюванню 

екосистемних функцій м’яколистяних лісів Українського Полісся, у тому числі 

й енергетичної функції лісів. Зокрема під його керівництвом розроблено 

комплекс нормативно-довідкового забезпечення для оцінювання вмісту енергії 

у компонентах мортмаси лісів Поліського регіону України [91, 119]. 

Наукові дослідження С. А. Ситник направлені у тому числі й на 

оцінювання енергетичного потенціалу насаджень Північного Степу України, 

зокрема робінієвих [147, 148]. Результати цих досліджень, в основному, 
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базуються на оцінюванні вмісту енергії у фітомасі насаджень згаданого регіону, 

без розгляду питань особливостей використання деревної біомаси степових 

лісів з енергетичною метою [18]. 

 

Рис. 1.6. Загальна схема оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів  

 

Під керівництвом П. І. Лакиди та Г. Г. Гелетухи, з української сторони, 

спільно з колегами з Європейського Союзу у період з 2008-го до 2010 рік 

науковцями Національного університету біоресурсів і природокористування 

України й науково-технічному центрі «Біомаса» було реалізовано масштабний 

науковий проект «Біоенергетика в Європі» (BEE – Biomass Energy Europe), 

спрямований на гармонізацію оцінок ресурсів біомаси в Європі та сусідніх 

країнах. Результати цього проекту стали вагомим внеском у розвиток 
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відновлюваної енергетики в Україні та були висвітлені у низці наукових праць 

[107, 200, 201, 202, 227], що стали доступними для наукового співтовариства 

різних країн світу. 

У 2016–2018 рр. на базі відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова 

дослідна станція» під керівництвом Р. Д. Василишина було здійснено 

комплексне фундаментальне дослідження «Теоретико-методичні основи 

оцінювання та сталого використання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси у Поліському регіоні України», за активної участі дисертанта. В 

результаті виконання цієї НДР запропоновано концепцію регіональної 

біоенергетичної програми сталого використання деревної біомаси у межах 

Поліського регіону [174] та комплекс нормативно-інформаційного 

забезпечення для оцінювання енергетичної функції лісів Українського 

Полісся [34].  

Ґрунтовні біоенергетичні дослідження інноваціно-технологічного 

спрямування нині здійснюють науковці науково-технічного центру «Біомаса» 

та інституту технічної теплофізики НАН України у межах діяльності ГО 

«Біоенергетична асоціація України» (БАУ). Так, під керівництвом 

Г. Г. Гелетухи розроблено комплекс заходів, направлених на збільшення частки 

відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі України. Ці 

напрацювання висвітлені у численних наукових працях та аналітичних 

матеріалах БАУ [13, 49, 50, 52, 53, 54, 78, 79, 157, 158]. Варто також зазначити, 

що у одній із згаданих праць [49] дослідниками НТЦ «Біомаса» використано 

некоректні підходи до оцінювання потенціалу деревної біомаси у лісах 

України. Базовим недоліком таких підходів є цілком механічний підхід до 

оцінювання та нехтування особливостями ведення лісового господарства у 

окремих регіонах України й необхідністю самовідновлення лісових екосистем 

через збереження балансу надходження поживних речовин у ґрунт від 

перегнивання деревних залишків. 
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Екоорієнтовані дослідження енергетики природних екосистем нині 

реалізовують науковці Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 

під керівництвом Я. П. Дідуха. Ці дослідження направлені на вивчення 

енергетичного балансу екосистем м. Києва та його зеленої зони, а також на 

оцінку енергетичних запасів екосистем України [70, 71, 82]. 

Інноваційні дослідження у напрямі підтримки переходу українського 

гірського регіону до надійного незалежного енергопостачання в майбутньому 

шляхом оцінки сталого енергетичного потенціалу деревини і пошуку 

можливостей ефективного використання місцевих відновлювальних джерел 

енергії наразі здійснюють дослідники Національного лісотехнічного 

університету України та Агентства сприяння сталому розвитку Карпатського 

регіону «ФОРЗА» із своїми європейськими партнерами [47, 225, 226, 235]. 

Надзвичайна актуальність біоенергетичної тематики та важливість у ній 

складової лісового господарства зумовлює численні наукові праці у різних 

галузях науки як в Україні, так і за її межами [6, 7, 22, 32, 44, 73, 75, 87, 89, 93, 

106, 112, 144, 155, 156, 159, 160, 167, 172, 181, 187, 190, 197, 198, 199, 200, 203, 

209, 221, 234]. Як правило, згадані наукові праці частково розкривають аспекти 

ролі лісових ресурсів, зокрема деревної біомаси, у загальному енергетичному 

потенціалі відновлювальних джерел енергії. При цьому розглядаються питання 

ресурсного забезпечення, у тому числі створення й експлуатації енергетичних 

плантацій, а також наявності технологічних, правових та екологічних бар’єрів 

на шляху широкого впровадження біоенергетичних технологій у енергетичне 

виробництво України та країн ближнього зарубіжжя. 

Загалом, наявні темпи розвитку біоенергетичних технології в Україні 

дають можливість стверджувати, що тематика енергетики природних 

екосистем, у тому числі й лісових, ще далеко не вичерпана, а зростаючі темпи 

становлення лісової біоенергетики потребуватимуть локальних науково 

обґрунтованих матеріалів  щодо енергетичних лісових ресурсів та різних 

аспектів можливості їх використання на засадах сталого лісоуправління. 
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1.3. Світові тенденції дослідження енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів 

 

Дослідження енергетичної ролі лісів нині характерні для науковців майже 

з усіх континентів. Беручи до уваги виснаження існуючих запасів викопних 

видів палива, світові енергетичні тенденції направлені на максимізацію 

використання відновлювальних джерел енергії. При цьому такі тенденції 

притаманні як країнам із розвиненою, так і країнам із перехідною економікою. 

Досить актуальна згадана тематика для країн Європейського Союзу, 

оскільки в більшій кількості випадків розвиток їхньої економіки залежить від 

імпортованого природного газу. Тут дослідження енергетичного потенціалу 

деревної біомаси здійснюється як у межах окремих країн, так і для ЄС загалом.  

Науковці університету країни Басків (University of the Basque Country) 

E. Mateos та L. Ormaetxea [208], досліджуючи просторовий розподіл деревної 

біомаси Бійскайського регіону Іспанії встановили, що загальний енергетичний 

потенціал деревної біомаси там становить близько 12 млн тонн сухої речовини, 

із середнім значенням 147,3 т∙га
-1

. Вони також дослідили біофізичні властивості 

деревини лісових відходів таких деревних видів, як Pinus radiata D. та 

Ecualyptus globulus Labill. За даними дослідників теплотворна здатність  

P. radiate знаходиться на рівні 19,45 МДж∙кг
-1

, E. globulus – 19,48 МДж∙кг
-1 

[208]. 

Згадана тематика також відображена у дослідженнях представників 

Швейцарського федерального інституту лісових, снігових та ландшафтних 

досліджень (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research 

WSL). За їх оцінками [178] щорічний теоретичний потенціал біомаси у 

Швейцарії становить близько 209 ПДж, у тому числі 108 ПДж – за рахунок 

деревної біомаси. В роботі також встановлено обсяги  енергетичного 

потенціалу деревної біомаси, що відповідає критеріям її сталого споживання. 

Цей обсяг наближається до 26 ПДж.  

Використанню сучасних засобів для оцінювання ресурсів деревної 

біомаси присвячена наукова робота дослідників з Політехнічного інституту 

Кастело Бранко, що у Португалії. У цій роботі [217] запропонована система 
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підтримки прийняття рішень на основі ГІС технологій, яка базується на 

багатокритеріальному просторовому аналізі, для оцінки потенціалу залишків 

деревної біомаси в Португалії. Така система слугує важливим інструментарієм 

у системі ведення лісового господарства у вказаному регіоні. 

Для умов Іспанії, з метою оцінювання обсягів біомаси у насадженнях 

Pinus sylvestris L., міжнародною групою науковців було застосовано лідарну 

(LiDAR) зйомку, що дозволило становити обсяги біомаси для семи компонентів 

деревостану: надземну біомасу, підземну біомасу, біомасу стовбурів, біомасу 

хвої, біомасу великих, середніх і малих гілок [192].   

Екологічні наслідки для лісового біогеоценозу від використання деревної 

біомаси з енергетичною метою стали об’єктом дослідження науковців з Швеції 

[179], які відзначають, що збільшення обсягів заготівлі деревної біомаси у лісах 

Швеції може мати негативні наслідки для стану навколишнього середовища, 

родючості та хімічного складу лісових ґрунтів, збереження біорізноманіття. 

При цьому вони визначають межі можливого збільшення обсягів використання 

лісових відходів (у 2,5 раза), які ще будуть відповідати критеріям сталості. 

Подібне дослідження провели польські науковці T. Nurek, A. Gendek та 

K. Roman [212], які здійснили аналіз фізичних та хімічних властивостей 

подрібнених лісових залишків Pinus sylvestris L. Ними на основі статистичного 

аналізу встановлено, що з точки зору вмісту вуглецю, азоту, сірки, кисню та 

золи два порівнюваних типи біомаси (лісові відходи та енергетична тріска) 

утворили дві окремі статистично значущі групи. Ці дані варто враховувати при 

плануванні виробництва на їх основі твердих видів біопалива. 

У поточному році міжнародною групою науковців з Румунії та Франції 

[176] здійснено дослідження системи організації ведення лісового господарства 

у румунських букових лісах. На основі даних національної інвентаризації лісів 

встановлено кількісні параметри обсягів деревної біомаси в них та оцінено 

вплив системи управління на процеси формування букових деревостанів у лісах 

різного функціонального призначення. 

Енергетична модель MESSAGE була використана дослідниками для 

аналізу попиту та пропозиції лісової біомаси у Литві [213]. Інтернаціональною 
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групою науковців встановлено, що враховуючи сучасний стан лісових ресурсів 

у країні, попит на деревну біомасу може бути задоволений до 2050 року. Після 

цього власних деревних ресурсів для повноцінного забезпечення деревною 

біомасою не вистачатиме. Інструментарій такої моделі дозволяє здійснити 

комплексну оцінку екологічної стійкості, може сприяти сталому та 

ефективному використанню лісу як ресурсу біоенергетичної сировини. 

Розробка системи планування довготривалого використання ресурсів 

біомаси виступає важливим інструментарієм забезпечення стабільного 

виробництва відновлювальної енергії. Так, у поточному році на території Сербії 

була випробувана методологія довгострокового планування для поліпшення 

використання деревної біомаси [233]. Вона передбачає застосування 

математичної оптимізації, що використовується як для генерації, так і для 

розгляду техніко-економічних параметрів ланцюга постачання лісової біомаси, 

при цьому враховуючи критерії екологічної та економічної прийнятності й 

надійності. 

Екологічні обмеження у процесі заготівлі лісової біомаси для сталого 

виробництва відновлюваної енергії стали об’єктом дослідження вчених з 

Греції, результати якого можуть сформувати екологічну й сучасну законодавчу 

базу щодо добування лісової біомаси для енергетичних цілей у Греції та 

паралельно підвищувати політику ведення лісового господарства в 

середземноморському регіоні [207].   

Численні дослідження у межах біоенергетичної тематики проводяться 

також за межами ЄС і навіть у регіонах, які наразі повною мірою забезпечені 

викопними енергетичними ресурсами.  

На американських континентах активно досліджують питання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси у США, Канаді, Мексиці, Бразилії 

та ін.  

Дослідження у цьому регіоні в основному пов’язані з оцінкою впливу 

державної політики на виробничі потужності для виробництва різних видів 

енергії з лісової біомаси в США [97], а також з оцінкою життєвого циклу 

біомаси для біоенергії на основі лісів в умовах Британської Колумбії, де на 
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даний час лісосічні залишки спалюються з метою зменшення пожежної 

небезпеки, а приватні та віддалені залишки лісопильних виробництв 

спалюються або залишаються для перегнивання [205].  

Для умов Мексики також розробляється методологія оцінювання 

напрямів впровадження ланцюгів постачання біоенергії на основі деревної 

біомаси [191]. Науковцями на основі запропонованої методології встановлено 

обсяги енергетичного потенціалу деревної біомаси на рівні 6,3 млн м
3
, з яких 

близько 5,7 млн м
3
 можуть бути доступними без шкоди для навколишнього 

природного середовища. Для Бразилії одним з актуальних напрямів досліджень 

визначено механізми встановлення вартості деревної біомаси, яка 

використовується для виробництва енергії [180]. Основою ціноутворення, за 

цим дослідженням, слугує теплотвірна здатність деревної біомаси, а не її вагові 

чи об’ємні характеристики. 

Стабільне та доступне енергопостачання є також незамінною основою 

для успішного розвитку країн Західної Африки, значна частина з яких нині 

потерпає від енергетичної кризи. В цьому контексті енергія з відновлювальних 

джерел може стати вирішальною для забезпечення життєдіяльності місцевого 

населення. Така ситуація спонукає до наукових досліджень щодо оцінювання 

енергетичних потенціалів місцевих видів енергетичних ресурсів, у тому числі й 

деревної біомаси [216].  

Нелісова деревна біомаса виступає також об’єктом досліджень для 

науковців з різних країн світу. Так, для умов Саудівської Аравії досліджується 

можливість використання трьох інвазивних нелісових видів дерев як 

альтернативного джерела виробництва енергії [174]. Пальмова біомаса 

розглядається як один з найважливіших енергетичних ресурсів для 

енергетичної безпеки Малайзії [228]. Цим дослідженням науковцями 

встановлено, що щорічний енергетичний потенціал пальмової біомаси у районі 

малазійських Субах становить близько 263 ПДж. 

В умовах Середземномор’я джерелом стабільної енергетики стали 

короткоротаційні плантації Павловнії [186]. Досліджуючи цей енергетичний 

ресурс, науковцями у Валенсійській громаді (східна Іспанія) були вибрані 
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пробні ділянки для розробки прогностичної моделі кількісного визначення 

біомаси та його енергетичного потенціалу, кількісне значення якого 

змінювалося від 247 до 349 МДж∙га
-1

. 

Для Уругваю актуальним енергетичним ресурсом деревної біомаси 

визначено евкаліптові (Eucalypts Sp.) плантації. Для ефективної експлуатації 

останніх проводяться дослідження щодо встановлення їх продуктивності та 

енергоємності залежно від схем садіння [175].  

Варто зазначити, що у міжнародних інституціях дослідженню підлягають 

не тільки деревна біомаса лісів, енергетичних плантацій чи лісосічних відходів, 

а й біомаси відходів переробки деревини. Для прикладу, в умовах Індонезії 

відходи деревообробних підприємств становлять важливий енергетичний 

ресурс, тому науковці постійно досліджують проблемні, питання пов’язані з 

його ефективним використанням. Зокрема у межах наукової роботи групи 

науковців вивчаються питання формування економічної цінності відходів 

деревини, утворених у процесі її переробки. В результаті оцінювання 

орієнтована вартість згаданого енергетичного ресурсу становить 20–30 дол. 

США за одну тонну [224]. 

Загалом, світові тенденції досліджень енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів характеризуються комплексністю наукових підходів та 

інноваційністю одержаних результатів. Значна частина проаналізованих 

наукових розробок може бути адаптована для українських реалій.   

 

 

1.4. Технологічні та еколого-правові аспекти енергетичного 

використання деревної біомаси 

 

Вітчизняна наука та виробництво уже напрацювати певний досвід 

використання деревної біомаси як палива. У цьому контексті, найпомітніший 

прогрес спостерігається у напрямі розроблення відповідних технологій 

виробництва деревної біомаси, створення спеціальних установок та обладнання 

для її транспортування, підготовки та перетворення на енергію.  
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Аналізуючи технологічні аспекти енергетичного використання деревної 

біомаси варто зазначити, що у сучасних реаліях основними технологіями 

термічної переробки деревної біомаси є пряме спалювання, газифікація та 

піроліз (рис. 1.7). 

Спалювання деревної біомаси – традиційний і найпоширеніший спосіб 

отримання енергії. Існує думка, що це найекономніший спосіб [144, 74, 54]. У 

хімічному розумінні спалювання полягає у конверсії всіх органічних матеріалів 

на діоксид вуглецю та воду за наявності кисню. При цьому, вуглець, водень і 

кисень, що входять до складу деревної біомаси, виступають головними 

компонентами, що беруть участь у реакціях окислення (горіння), які 

перебігають з виділенням теплової енергії та утворенням вуглекислого газу і 

води. Кисень, як складова деревної біомаси, лише частково покриває потребу 

для реакцій окислення, тоді як для реакцій повного горіння використовується 

кисень з атмосфери [5].  

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

Рис. 1.7. Типи технологічної переробки деревної біомаси (підготовлено на 

основі джерела [67]) 

 

Підтримання безперервності процесу спалювання викликає «поглинання» 

частини виробленої теплової енергії біомасою, зокрема на її висушування. При 

цьому, до 80 % паливної речовини перетворюється на газ і спалюється 
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полум’ям. З  іншою частиною відбувається процес перетворення на деревне 

вугілля і потім на попіл. Вологомісткість спалювальної сировини знижує 

теплоту згорання, впливаючи на теплоефективність процесу спалювання 

(рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Вплив вологості деревини на теплоефективність її 

спалювання (підготовлено на основі джерела [74]) 

 

За даними досліджень [5], вологість свіжозрубаної деревини залежить від 

деревного виду, структури деревини і пори року, у межах якої здійснюється її 

заготівля. Згаданий показник змінюється у межах від 30 до 50–60 %. Для 

фактичної вологості деревної біомаси притаманна суттєва мінливість протягом 

зимового і літнього періоду. 

Спалювання деревної біомаси вологістю 55–60 % робить практично 

неможливим не лише одержання теплової енергії, а й підтримування 

безперервності процесу спалювання. Незадовільний перебіг спалювання 

збільшує емісію СО, NOx та інших токсичних речовин, а також кількість 

деревного вугілля в попелі, що не згоріло [74]. 

Застосування тих чи інших технологічних аспектів енергетичного 

використання деревної біомаси варто враховувати такий показник, як зольність 
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деревного палива. Згаданий показник характеризує вміст у паливі негорючих 

елементів, що входять до сполук оксидів алюмінію, кремнію і заліза, карбонатів 

та сульфатів магнію, кальцію й заліза. Вона знижує якість палива, збільшує 

обсяг утворення золи (попелу) та забруднення поверхонь нагріву. Середній 

вміст золи в соломі становить 4–8 %, у деревному паливі 1–3 % [5]. 

Крім традиційного методу отримання енергії з деревної біомаси в процесі 

спалювання, часто застосовують також сучасні технології газифікації та 

піролізу (термолізу), який є різновидом газифікації. За своєю суттю, газифікація 

є хімічний розпад органічних компонентів біомаси в умовах обмеженого 

доступу кисню з повітря у суміші різних газів. При цьому, термічний розпад 

деревини перебігає в межах окремих фаз, що відбуваються послідовно [7, 13, 

74, 144]: 

− виділення води (температура до 170ºС); 

− виділення СО і СО2 (температура 170–270ºС); 

− виділення з вуглеводнів летких речовин (температура 250–350ºС). 

Нині, з метою зменшення забруднення навколишнього природного 

середовища (зменшення виділення значної кількості диму), створені пристрої 

(генератори) для спалювання деревної біомаси, в яких горіння відбувається у 

два прийоми. Спочатку паливо газифікується, а вивільнені внаслідок цього гази 

спалюються з додаванням необхідної кількості повітря в іншій зоні пристрою.  

Ефективність поєднання різних видів технологічної переробки деревини 

(спалювання, газифікація, піроліз) може бути виражена коефіцієнтом корисної 

дії (табл. 1.4) та обсягом викидів парникових газів (рис. 1.9). При цьому 

зауважимо, що деревна біомаса вважається СО2-нейтральним відновлювальним 

енергетичним ресурсом.  

Як засвідчили наведені у табл. 1.4 дані, найвищою ефективністю 

технології отримання енергії з біомаси характеризується пряме спалювання 

деревної біомаси для одержання теплової енергії [144]. 
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Таблиця 1.4 

Коефіцієнти корисної дії отримання енергії з біомаси  

Технологія переробки деревної 

біомаси 

ККД виробництва енергоносіїв, % 

електроенергія теплова енергія разом 

І. Піроліз з газифікацією в 

одному апараті (з отриманням 

електроенергії) 

13 37 50 

ІІ. Піроліз з газифікацією в 

одному апараті (без отримання 

електроенергії) 

− 71 71 

ІІІ. Піроліз з газифікацією з 

охолодженням отриманого 

вугілля 

11 37 48 

ІV. Піроліз із винесенням 

отриманого вугілля у ґрунт 
− 37 37 

V. Спалювання деревини − 90 90 

 

Варто розуміти, що коефіцієнт корисної дії не може бути єдиним 

критерієм для вибору технології енергогенерування. Адже, слід також 

оцінювати екологічну складову процесу отримання енергії, порівнюючи 

показники викидів забруднюючих речовин. Зокрема, до таких показників слід 

віднести обсяг викидів парникових газів у еквіваленті діоксину вуглецю на 

одиницю отримуваної енергії. Таким чином, екологічність технологій 

переробки біомаси, представлених у табл. 1.4, наглядно підтверджує рис. 1.9.  

 

Рис. 1.9. Порівняння екологічної ефективності технологій переробки 

деревини (підготовлено на основі джерела [144]) 
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Екологічність використання деревної біомаси на заміну викопним видам 

палива, у частині зниження викидів парникових газів, спостерігається навіть 

при частковій заміні (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10 Значення питомого зниження викидів парникових газів у 

результаті заміни викопного палива деревною біомасою при генерації теплової 

енергії, гСО2-екв. ∙кг у.п.
-1

 (підготовлено на основі джерела [159]) 

Зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок, що 

найефективніша технологія прямого спалювання деревної біомаси. При цьому 

процес піролізу біомаси в потоці гарячого повітря з погляду екологічної 

ефективності також досить конкурентоспроможний. 

Загалом, використання будь-яких технологій енергетичної переробки 

деревної біомаси (спалювання, газифікація чи піроліз), на заміну викопним 

паливоенергетичним ресурсам, забезпечує позитивний тренд зниження викидів 

парникових газів і являє собою важливу складову в системі заходів сталого 

використання лісових ресурсів України.  

Насьогодні, досить слабкою ланкою в контексті реалізації заходів, щодо 

збільшення частки відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі 

України, виступає державне регулювання та нормативно-правове забезпечення. 
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У європейських країнах це питання вирішується на якісно високому рівні. 

Значна увага приділяється науковим дослідженням та проектним і 

конструкторським роботам щодо технологій та обладнання для біоенергетики. 

Згадані наукові дослідження з 2005-го до 2014 рік фінансувалися у межах 

Рамкових програм Європейського Союзу. Зокрема, п’ятою рамковою 

програмою (FP5) у 2005 році на комплексне дослідження енергетичного 

використання біомаси було виділено 140 млн євро. Такі ж кошти 

спрямовувалися на реалізацію розробок у згаданому напрямі і в межах FP6 та 

FP7 [219, 220, 225, 227]. 

У лісопромислових країнах ЄС прийняті й реалізуються національні 

програми з розвитку біоенергетики, а також затверджено низку нормативно-

правових актів, які обов’язкові для всіх країн Європейського Союзу. Ці 

документи можна класифікувати за двома ознаками: а) такі, що регламентують 

економіко-правові та технічні питання використання відновлювальних джерел 

енергії; б) ті, що визначають цілі Європейського Союзу у запобіганні 

глобальним кліматичним змінам та шляхи їх досягнення [150, 187, 209]. 

До найважливіших нормативно-правових актів ЄС, які визначають 

політику для країн-учасниць щодо використання відновлювальних джерел 

енергії, у тому числі деревної біомаси, можна віднести наступні [11, 68, 120, 

150, 182]:  

− Біла книга – Енергія майбутнього: Відновлювальні джерела енергії. 

Документ, який відображає цілі щодо збільшення частки енергії з 

відновлювальних джерел; 

− Зелена книга – До європейської стратегії безпечного 

енергозабезпечення. Передбачає забезпечення зміни попиту споживачів у бік 

зростання використання відновлювальних джерел енергії. Такі зміни мають 

базуватися на відповідних механізмах тарифної і податкової політики; 

− Директива 2003/30/EU – щодо заохочення використання біопалива й 

іншого відновлювального палива для транспорту; 

− Директива 2009/28/EU – цією Директивою визначаються спільні рамки 
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для заохочення до видобутку енергії з відновлюваних джерел. Нею 

передбачаються обов’язкові національні цілі для частки енергії, що 

видобувається з відновлюваних джерел у сукупному кінцевому споживанні 

енергії, а також частки енергії, що видобувається з відновлюваних джерел для 

споживання енергії у транспортному секторі. Також запроваджуються правила 

щодо статистичних трансфертів між державами-членами, спільних проектів 

між останніми та з третіми країнами, гарантій походження, адміністративних 

процедур, інформації, підготовки кадрів та доступу до електромережі для 

енергії, що була видобута з відновлюваних джерел. Крім цього, визначаються 

критерії стабільності для біопалива та біопаливних рідин. 

В Україні питання використання відновлювальних джерел енергії у 

правовому полі регулюються низкою нормативно-правових актів. До них 

можна віднести Закони України: «Про альтернативні джерела енергії» [138], 

«Про альтернативні види палива» [137], «Про внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних 

джерел енергії» [140], «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» [139]. 

Варто констатувати, що нині на досить низькому рівні залишається 

питання щодо галузевого врегулювання нормативних процедур використання 

деревної біомаси як енергетичного ресурсу. Державне агентство лісових 

ресурсів України, яке є центральним органом виконавчої влади та реалізовує 

державну політику у сфері лісового і мисливського господарства, займає 

пасивне становище щодо прийняття програмних документів та запровадження 

галузевих фінансових механізмів стимулювання використання деревної біомаси 

для енергетичних цілей. Наразі це пояснюється домінантною орієнтацією на 

заготівлю та переробку ліквідної деревини, які не потребують значних 

інвестиційних вливань на відміну від біоенергетичних стратегічних перспектив 

лісової галузі.  

У цьому контексті позитивним аспектом є участь з 2014 року 

представників Держлісагентства у роботі команди фахівців з лісової 
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біоенергетики ЄЕК ООН. Це дасть змогу опрацювати сучасний досвід і 

узагальнити міжнародні ініціативи щодо розвитку біоенергетичних технологій 

у лісовому господарстві, які можуть стати базисом для створення національної 

програми розвитку лісової біоенергетики. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі аналітичного огляду сучасного стану дослідження 

енергетичного потенціалу лісів можна зробити наступні висновки та 

узагальнення: 

1. Відновлювальна рослинна біомаса, яка характеризується 

екологічними перевагами порівняно з викопними видами енергетичних 

ресурсів, має стати ключовою структурною складовою біоенергетичного 

потенціалу України. 

2. Встановлено, що перші дослідження, пов’язані з вивченням 

енергетичної складової природних екосистем, у тому числі й лісових, були 

реалізовані ще на початку минулого століття, однак пік активності дослідження 

енергетичної функції лісових екосистем припадає на початок ХХІ століття, що 

зумовлено значним виснаженням викопних енергетичних ресурсів та 

віднесенням їх до важливих механізмів світового геополітичного впливу. 

3. Найвагоміші наукові результати у напрямі дослідження 

енергетичного потенціалу лісових фітоценозів України належать науковцям 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Національного лісотехнічного університету України, які розуміючи важливу 

екологічну та соціальну роль лісів, розробляють механізми енергетичного 

використання лісових ресурсів на засадах сталого лісоуправління. 

4. Аналізуючи сучасні світові тенденції дослідження енергетичного 

потенціалу деревної біомаси, можна зробити висновок, що тут домінують 

практико орієнтовані дослідження, направлені на максимізацію використання 

різних видів деревного палива. В результаті аналізу встановлено, що згадані 

дослідження актуальні для країн з різним рівнем забезпечення паливно-
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енергетичними ресурсами. 

5. На особливу увагу заслуговують технологічні аспекти 

використання деревної біомаси з енергетичною метою, оскільки безпосередньо 

впливають на еколого-економічні показники генерування енергії. Слід 

зазначити, що у сучасних реаліях основними технологіями термічної переробки 

деревної біомаси є пряме спалювання, газифікація та піроліз. 

6. Деревна біомаса, як енергетичний ресурс, характеризується низкою 

переваг порівняно з викопними видами палива, серед яких ключовими 

виокремлюються екологічні переваги, такі як зниження викидів парникових 

газів та зменшення концентрації важких металів у повітрі. 

7. Як засвідчив аналіз правових аспектів використання деревної 

біомаси, Державному агентству лісових ресурсів України варто активніше 

ініціювати прийняття законодавчих актів, впроваджувати галузеві інструкції й 

фінансові механізми щодо стимулювання використання деревної біомаси для 

енергетичних цілей. 

Матеріали розділу опубліковані у таких наукових працях [21, 36, 37, 40, 

86, 96, 170, 231]. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

2.1. Обґрунтування вибору об’єкту дослідження 

 

Глобальні виклики у розвитку світової цивілізації характеризуються 

зростанням чисельності населення з одного боку та збільшенням обсягів 

споживання продуктів харчування й енергії з іншого, що супроводжується 

інтенсивним використанням природних ресурсів та пошуком відновлювальних 

джерел енергії. В умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів обсяги власних 

енергоресурсів, як природних (викопних), так і відновлювальних, слугує одним із 

ключових критеріїв забезпечення стабільності розвитку та національної безпеки 

країни. Як свідчать історичні аспекти розвитку економіки України протягом 

останніх десятиліть на шляху незалежності та інтеграції у європейське 

співтовариство – ці проблеми актуальні й для нашої країни. 

З іншого боку наприкінці минулого століття із загального масиву 

досліджень біотичної продуктивності лісів за компонентами фітомаси 

виокремився напрям досліджень складових біопродукційного процесу лісових 

біогеоценозів, де ліс розглядався як лабораторія перетворення й акумулювання 

речовини та енергії [51, 88, 101, 125]. Дослідження такого напряму залишаються 

актуальними і на даний час, адже хімічна енергія, що зосереджена в компонентах 

фітомаси, в процесі перетворення легко звільняється і переходить в теплову, яка у 

свою чергу широко використовується для енергетичних потреб суспільства. 

Особливої актуальності такі дослідження набули на початку нового тисячоліття з 

появою низки кліматичних змін, зумовлених надмірним використанням викопних 

видів енергетичних ресурсів, що й спричинило таке явище, як парниковий ефект. 

Крім того, запаси останніх щороку виснажуються і за своєю природою невідновні. 

В цих умовах повернення до відновлюваних енергоресурсів лісу та інших 

природних комплексів і явищ виокремлюються пріоритетним напрямом 

енергетичного розвитку у більшості країн світу. За даними матеріалів 
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Європейської комісії, до 2050 року в Європі планується одержати до 30 % 

відновлювальної енергії [125, 132]. 

Київське Полісся ‒ найбільш лісистий регіон Київської області. 

Незважаючи на підвищений інтерес до енергоносіїв, темпи й обсяги залучення 

біомаси дерев до енергобалансу України не відповідають ні наявним ресурсам, ні 

потребам в енергії. Значна кількість біомаси дерев, як із деревостанів різних 

категорій лісів, так і з деревних відходів, які утворюються на роздрібнених 

лісопромислових підприємствах, а також комунальних, дорожніх, енергетичних 

та інших організаціях, у більшості випадків не використовується. Значна частина 

відходів, що утворюються під час переробки деревини, досить часто вивозиться 

на звалища. В зоні дії лісопильних підприємств накопичується великий обсяг 

деревної біомаси. Частими є випадки безсистемного і бездозвільного складування 

деревних відходів чи безконтрольного їх спалювання. Накопичення біомаси 

спостерігається на просіках ліній електропередач, нафто- і газопроводів, 

придорожніх смугах тощо, де відповідно до технічних вимог відбувається 

періодичне вирубування дерев і кущів [88, 101, 125]. На даний час технології 

використання біомаси для одержання біоенергії знаходяться тільки на початку 

свого розвитку як в Україні, так і в досліджуваному регіоні, проте мають добрі 

перспективи в найближчому майбутньому. Тому дане питання досить актуальне і 

потребує подальшого дослідження. 

Отже, основні аргументи, що сприяли вибору об’єктом дослідження 

енергетичного потенціалу лісів Київського Полісся, такі: 

– недостатнє забезпечення економіки і населення України традиційними 

(викопними) енергетичними ресурсами; 

– негативний вплив використання викопних енергоресурсів на довкілля, 

а саме на збільшення концентрації СО2 в навколоземній атмосфері планети, що 

веде до глобальної зміни клімату; 

– орієнтація світового співтовариства на збільшення використання 

відновлювальних джерел енергії, у тому числі й деревини; 
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– відносно висока забезпеченість регіону Київського Полісся 

лісосировинними ресурсами, у тому числі й енергетичними; 

– відсутність системних оцінок щодо потенціалів енергетичної 

деревини в регіоні досліджень та можливостей їх сталого використання.   

 

 

2.2. Фізико-географічні та кліматичні умови регіону досліджень 

 

Аналізуючи фізико-географічні та кліматичні умови Київського Полісся 

варто коротко зупинитися на їх особливостях і відмінностях для зони 

Українського Полісся в цілому. Загальновідомо, що найбільш лісистим з 

рівнинних регіонів України є саме Українське Полісся. Воно розташоване в 

північній частині країни між 50–52
0
 північної широти та 24–34

0
 східної довготи у 

вигляді смуги, що простягається з півночі на південь на 180 км, а із заходу на схід 

на 750 км, площа якої становить 113,5 тис. км
2
, або 19 % від загальної території 

України. На території аналізованої природної зони зосереджено 36,6 % лісового 

фонду держави [57, 59].  

Географічна і лісорослинна границя Поліської зони досить чітко 

проявляється у рельєфі, рослинності та ґрунтах. Полісся є південно-західним 

закінченням зони мішаних лісів й охоплює Поліську низовину,  яка становить 

південну частину значного пониження Східноєвропейської рівнини. На півночі 

вона обмежена Білоруським підвищенням і прилеглими рівнинами, на сході – 

Середньоруським і Придніпровським підвищеннями та їх відрогами, на півдні – 

Волинсько-Подільським підвищенням. Тут переважають ландшафти моренно-

зандрових, алювіально-зандрових, рівнинно-денудаційних, алювіальних 

терасових рівнин. Помітну роль серед поліських ландшафтів відіграють 

недреновані перезволожені та заболочені природно-територіальні комплекси. 

Рельєф Полісся сформований під дією льодовика й алювіальних відкладів, є 

низинним із високим рівнем ґрунтових вод та густою гідрологічною сіткою. Для 

цієї місцевості характерні велика зволоженість і розвиток процесів заболочування 

(до 70 % заболочених земель території України), широкі заболочені річкові 
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долини, болота та перезволожені землі, на які припадає майже 1,8 млн га [57]. 

Істотна зволоженість земель зумовила розвиток підзолистого і болотного процесів 

ґрунтоутворень та формування лугової, болотної та лісової рослинності. Висока 

частка заболоченості земель, низька природна родючість ґрунтів, розвиток 

процесів інфільтрації і розвіювання незакріплених рослинністю піщаних ґрунтів – 

типові ознаки поліських ландшафтів.  

Українське Полісся характеризується переважаючими дерново-

опідзоленими та болотними типами ґрунтів, під якими знаходяться близько 75 % 

від його площі. Дерново-опідзолені ґрунти слабо ґумусовані (0,5–1,3 %), сильно 

або середньо кислотні, основна частина яких вкрита лісами. Зустрічаються також 

сірі лісові, дерново-слабоопідзолені, моренно-зандрові, торфо-болотні ґрунти. 

Клімат Полісся помірно континентальний, з вологим літом та м’якою 

зимою. В літній період спостерігається висока інтенсивність сонячної радіації з 

незначним переміщенням повітряних мас. Взимку бувають часті відлиги, 

хуртовини та ожеледиці. Середньорічна температура Полісся зменшується із 

заходу на схід від +7 до +5°С, тоді як у зимовий період (січень-лютий) вона 

коливається від –4,5 до –7°С [60]. Літо досить тепле, з високою інтенсивністю 

сонячної радіації та слабким переміщенням повітряних мас. У другій половині 

літа спостерігається переважання областей підвищеного тиску з антициклонічною 

погодою без опадів, внаслідок чого тривалий час панує суха погода з високою 

температурою. Пізньовесняні та ранньоосінні заморозки характерні майже 

щорічно, однак не мають значних негативних наслідків для лісової рослинності.  

У Поліссі, як і на всій території України, виникають несприятливі погодні 

умови. Переважно в літній період можливі сильні дощі, грози,  іноді випадає град. 

Зимою бувають ожеледі та хуртовини. Останнім часом все помітніше у літній, 

весняний та осінній періоди трапляються посухи, котрі завдають чималих 

збитків [135, 151]. 

Київське Полісся, незважаючи на певну неузгодженість та різноманітність 

вживаних назв загального географічного поділу Полісся, виділяється як фізико-

географічна область (Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське та 
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Новгород-Сіверське Полісся), історично-етнографічна область, лісорослинний та 

економічний регіон [113]. Воно розташоване на схід від Житомирського і його 

східною межею слугує р. Дніпро та Київське водосховище. За схемою 

комплексного лісогосподарського районування України, розробленою 

С. А. Генсіруком [56, 57], територія Київського Полісся віднесена до Києво-

Чернігівського Поліського лісогосподарського округу Придніпровсько-

Поліського лісогосподарського району. Вона характеризується найбільш 

однорідністю за геоморфологічними умовами, складом і структурою лісів, 

використанням та відтворенням лісових ресурсів [57]. В адміністративних межах 

Київської області зона Полісся є домінуючою, за винятком лісових масивів 

південних лісогосподарських підприємств – Білоцерківського, Богуславського, 

Бориспільського, Переяслав-Хмельницького та Фастівського районів. 

Область розташована на схилі Українського щита, фундамент якого 

занурений на глибину 300–400 м. На ньому залягають породи крейдового, 

палеогенового, неогенового та антропогенового періодів. За рельєфом – це 

моренно-горбиста рівнина, помережена річковими долинами. Головними річками 

Київського Полісся є Прип’ять, Уж, Тетерів, Здвиж, Ірпінь.  Безморозний період 

триває близько 165 днів. Середньорічна кількість днів із від’ємними значеннями 

температури становить близько 140 днів. За рік у середньому на цій території 

випадає 550–620 мм опадів.  

У ландшафтній структурі території серед основних розрізняють природні 

комплекси піщаних та річкових піщаних рівнин, на яких розвинулися дерново-

підзолисті ґрунти. В південній частині Київського Полісся поширені моренно-

піщані рівнини з дерново-середньо-підзолистими ґрунтами, що охоплені 

сільськогосподарськими угіддями.  

Природні умови Київського Полісся сприятливі для сільськогосподарського 

та лісогосподарського використання. Частину земель Київського Полісся 

вилучено з господарського обігу у зв’язку з радіаційним забрудненням внаслідок 

аварії на Чорнобильській АЕС. 
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Радіаційний режим на досліджуваній території досить нерівномірний 

протягом усього року, адже його ефективне випромінювання істотно залежить від 

хмарності неба і температурного режиму. Річне сумарне значенні сонячної 

радіації знаходиться в межах 100 ккал∙(см
2
)

-1
, тоді амплітуда добових сум 

коливається від 800 ккал∙(см
2
)

-1
 влітку до 50 ккал∙(см

2
)

-1
 взимку. Загальна 

тривалість сонячного випромінювання за рік для цієї території досить помірна, 

зростає з півночі на південь із показником близько 1900 годин, або 43 % від 

максимально можливої. Середньорічне значення температури найтеплішого 

місяця (липня) становить +18,4°С, найхолоднішого (січня) –5,6°С.  

Вегетаційний період триває з другої декади квітня і до третьої декади 

жовтня упрожовж 190–196 днів. Сумарна фотосинтетично активна радіація за 

вегетаційний період знаходиться на рівні 37,8 Ккал∙(см
2
)

-1
, а за рік  

49,6 Ккал∙(см
2
)

-1
. Середній вегетаційний дефіцит вологості повітря змінюється в 

межах 3,3–7,7 мб. Період активної вегетації триває 160 днів із сумою температур 

+2450–2500 
0
С. Сумарна кількість опадів зменшується з північного заходу на 

південний схід і південь. Основна частина опадів (70–85 %) припадає на теплий 

період року [90, 151]. 

У сьогоднішніх умовах усе відчутніших змін клімату особливого значення 

набуває прогностичний аналіз кліматичних показників для досліджуваної 

території. Користуючись середньорічними спостереженнями 1950–2000 років, 

представленими у глобальній кліматичній базі даних (WorldClim) [193], а також 

даними метеостанцій міст Овруч та Чорнобиль (у період з 1990–2010 рр.) та 

сценарної моделі прогнозу змін клімату (HadCM3) центру кліматичних прогнозів 

і досліджень Hadley (Великобританія) [215], ученими для досліджуваного регіону 

отримано прогноз зміни середньої річної температури повітря (рис. 2.1) [102] за 

одним із поширених кліматичних сценаріїв A1B [188].  

Останній свідчить, що для території Київського Полісся зберігається стійка 

тенденція до збільшення середньорічної температури повітря.  
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Рис. 2.1. Динаміка середньорічної температури повітря для території 

Київського Полісся [102] 

 

Детальний аналіз кліматичних показників та результатів прогнозування за 

сценарною моделлю свідчить, що для території досліджень зберігається тенденція 

до збільшення середньорічної температури повітря. За період 2005–2010 рр. вона 

зросла на 1,16 °С порівняно з 1950–2000 рр. У 2020-му та 2040 роках 

прогнозоване її збільшення становитиме ще від 0,5 до 1,5 °С [194]. 

Найпоширеніші у Київському Поліссі дерново-підзолисті та болотні ґрунти. 

Серед них виділяють – дерново-слабопідзолисті, які переважають на піщаних і 

глинисто-піщаних відкладах, а також дерново-середньопідзолисті – на супіщаних 

породах. Дерново-слабопідзолисті ґрунти утворилися під сосновими та мішаними 

лісами на флювіогляціальних відкладах – іноді на морені. Вміст гумусу у 

верхньому горизонті знаходиться в межах 0,5–1,3 %. Вони характеризуються 

низькою місткістю вбирання – від 2–3 до 10–15 мг.екв.∙100
-1

 ґрунту. Такі ґрунти 

слабо насичені основами – до 50 %, у вбирному комплексі багато катіонів водню 

й алюмінію. Реакція ґрунтового розчину кисла [83, 133, 136]. 

На Поліссі наявні значні території з високим заляганням рівня ґрунтових 

вод (1,5–2,0 м від поверхні і вище), де розвиваються дерново-підзолисто-глейові 

ґрунти. Невеликими масивами трапляються сірі лісові ґрунти, а на понижених 

елементах рельєфу переважають дернові ґрунти, які в нижніх горизонтах часто 
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оглеєні. У місцях виходу крейдяних порід зустрічаються перегнійно-карбонатні 

ґрунти різної глибини (від 15 до 70 см), найродючіші на Поліссі. У верхньому 

шарі вони містять від 3–6 до 8–12 % гумусу, мають нейтральну або слаболужну 

реакцію ґрунтового розчину, добре забезпечені поживними речовинами [55, 83, 

136]. 

На півночі та на північному сході (ближче до Київського водосховища) 

Київського Полісся зустрічаються значні площі вологих низин і заболочених 

ділянок. Тут переважають болотні та торфоболотні ґрунти. Вони часто 

зустрічаються у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами.  

Родючість ґрунтів і відповідно продуктивність деревостанів, які на них 

зростають, значною мірою залежить від температури ґрунту, яка може істотно 

відрізнятися місцями в межах кількох метрів. У зимовий період теплові 

властивості ґрунту визначаються станом і висотою снігового покриву. Стійке 

промерзання ґрунту зростає з південного заходу на північний схід і може тривати 

до 150 днів [135]. 

Типологічна характеристика лісів Українського Полісся достатньо глибоко 

досліджена і представлена у фундаментальних роботах класиків українського 

лісівництва (Алексєєв Є. В. [2], Воробйов Д. В. [48], Лавриненко Д. Д. [95], 

Погребняк П. С. [129, 130] та ін.). За їх дослідженнями значна частина (майже 

третина) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок Українського Полісся (у 

тому числі й Київського) характеризується низькою родючістю (бори – 33,4 %), а 

також мають незадовільний водно-гідрологічний режим (сухі і мокрі гігротопи – 

15,1 %). До найпоширеніших типів лісорослинних умов регіону відносяться 

свіжий (23,8 %) та вологий (12,6 %) субір [130, 151]. 

Основними формаціями лісів Київського Полісся є соснові, дубово-соснові, 

грабово-дубово-соснові, широколистяно-грабові і вільхові деревостани [128]. 

Серед деревних видів найбільш поширені сосна звичайна, дуб звичайний, клен 

гостролистий, береза повисла і пухнаста, вільха клейка, осика, граб та ін. 

Деревостанам притаманний відносно бідний підлісок, представлений горобиною, 

крушиною ламкою, бруслиною бородавчастою, ліщиною. 
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Проведений аналіз фізико-географічних, кліматичних, ґрунтових та 

гідрологічних умов району досліджень свідчить, що природні умови Київського 

Полісся позитивно впливають на ріст, розвиток і біологічну продуктивність 

деревостанів основних лісотвірних деревних видів, що дозволяє вести стале 

лісове господарство з оптимальним забезпеченням для суспільства соціальних, 

екологічних та економічних (у тому числі енергетичних) функцій. 

 

2.3. Аналіз лісового фонду  Київського Полісся  

 

Вирішення будь-яких наукових проблем потребує детального аналізу 

досліджуваного об’єкта: його структури, параметричних ознак, взаємозв’язків між 

компонентами, закономірностей його будови тощо. Повним чином це можна 

віднести й до лісів Київського Полісся, адже коректна та об’єктивна інформація 

про стан лісового фонду є основою для прийняття оперативних управлінських і 

господарських рішень щодо ведення лісового господарства на засадах сталого 

багатофункціонального і раціонального використання лісових ресурсів.   

Основним і на даний час єдиним джерелом інформації про переважну 

частину лісових ресурсів України залишається традиційне лісовпорядкування. 

Одержані дані в процесі проведення польових і камеральних робіт зберігаються в 

реляційній базі даних Державного лісового фонду України. Їх поповнення або 

оновлення здійснюється  за результатами  проведення лісовпорядних робіт раз на 

десятиліття в процесі базового лісовпорядкування, а змін, які відбуваються у 

насадженнях в період між ними – в процесі безперервного лісовпорядкування. 

Окрім того, інформація про насадження, які за десятирічний період не 

піддавалися лісогосподарським заходам, актуалізується за допомогою 

математичних моделей прогнозу росту. 

Для отримання таксаційної характеристики насаджень досліджуваного 

регіону сформовано запит до реляційної бази даних «Повидільна таксаційна 

характеристика лісів» (ПТХЛ), наданої для наукових досліджень 

ВО «Укрдержліспроект», актуальної станом на 01.01.2011 р. 
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Як відомо, ліси Київщини розташовані у двох лісорослинних зонах – 

Поліссі та Лісостепу [57]. Початковим етапом роботи з повидільною базою даних 

було відмежування лісових ділянок Поліської та лісостепової зони Київської 

області. Взявши за основу дані «Інструкції з проектування, технічного приймання, 

обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів» [142], встановлено розподіл 

лісових ділянок лісогосподарських підприємств за природними зонами. Кожен 

таксаційний виділ, укритий лісовою рослинністю, характеризувався за такими 

таксаційними ознаками: середні – вік, висота, діаметр; площа насадження, клас 

бонітету, тип лісорослинних умов, тип лісу, відносна повнота, коефіцієнт складу, 

стовбурний запас на 1 га. Одержаний масив даних підлягав статистичній та  

графічній верифікації, задля уникнення грубих помилок та промахів. 

Опрацювання бази даних ПТХЛ здійснювалося з використанням 

програмних засобів Microsoft SQL Server 2005, а статистичні розрахунки 

виконувалися у середовищі табличного процесора Microsoft Excel та 

статистичного пакета StatSoft STATISTICA [146]. 

Загальна площа лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, Державного 

лісового фонду Київської  області та міста Київ, переданих у підпорядкування 

понад 17 міністерствам і відомствам, становить 770564,7 га, локалізованих у 

263401 таксаційних виділах. У зоні Київського Полісся піл вкритими лісовою 

рослинністю ділянками знаходиться 435084,1 га (149109 виділів), або 56,5 % від 

загальної площі лісів області.  

Важливою ознакою лісів регіону виступає видовий склад головних 

лісотвірних видів деревостанів [57]. У Київському Поліссі  природньо домінують 

соснові формації (табл. 2.1). 

Як свідчать наведені у табл. 2.1 дані, на досліджуваній території 70,6 % 

площі та 80,8 % загального запасу припадає на деревостани сосни звичайної. 

Друге місце як за площею (14,8 %), так і за запасом (8,0 %), належить 

деревостанам берези повислої. Вільха клейка також є одним із переважаючих 

видів цієї території, адже домінує у низинних болотистих місцинах із проточною 

вологою (6,2 % за площею та 4,5 % за запасом). Надзвичайно цінні як в 
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економічному, так й екологічному вимірі у лісах Полісся деревостани з дубом 

звичайним як головним лісотвірним видом. У досліджуваному регіоні 

деревостани дуба звичайного зростають на площі 25053,1 га (5,8 %) і знаходяться 

на четвертому місці за поширенням, однак на третьому за запасом (5,1 %). Інші 

деревні види, а їх зростає у деревостанах Київського Полісся понад 50, за площею 

та запасом не перевищують 1,0 %. 

Таблиця 2.1 

Видова структура деревостанів Київського Полісся 

Деревний вид 
Площа 

виділу, га 

Частка за 

площею, 

% 

Сумарний 

запаc, тис. м
3
 

Частка за 

запасом, % 

Сосна звичайна  306987,6 70,6 90906,27 80,8 

Береза повисла  64612,6 14,8 9043,21 8,0 

Вільха клейка 27197,5 6,2 5025,87 4,5 

Дуб звичайний 25053,1 5,8 5705,56 5,1 

Тополя тремтяча  2890,8 0,7 627,47 0,6 

Інші деревні види 8342,5 1,9 1173,53 1,0 

Разом 435084,1 100,0 112481,91 100,0 

 

У дослідженнях енергетичного потенціалу лісів важливе місце належить 

віковій структурі деревостанів, адже від неї практично функціонально залежить 

структура деревної продукції, яка може бути використана для промислових цілей, 

у тому числі й для відновлювальної енергетики. Вікова структура деревостанів 

також визначає екологічні й економічні обмеження щодо використання деревної 

біомаси з енергетичною метою. Наведені у табл. 2.2 дані свідчать, що розподіл 

деревостанів за групами віку практично копіює вікову структуру лісів України, де 

частка стиглих і перестиглих деревостанів мінімальна, тоді як домінують 

середньовікові деревостани.  

Варто зазначити, що висока частка середньовікових насаджень у віковій 

структурі лісів Київського Полісся (55,6 %) вимагатиме пошуку оптимальних 
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моделей лісокористування, які б у майбутньому дозволили вести стале лісове 

господарство з нормалізованою віковою структурою.  

Таблиця 2.2 

Розподіл площі деревостанів Київського Полісся за групами віку 

Група віку Площа, га Частка, % 

Молодняки  78086,0 18,0 

Середньовікові 242032,4 55,6 

Пристиглі 70391,0 16,2 

Стиглі 37477,7 8,6 

Перестиглі 7097,0 1,6 

Разом 435084,1 100,0 

 

Однією з основних таксаційних ознак, якою характеризують продуктивність 

деревостанів, є клас бонітету. Запропонований проф. М. М. Орловим ще у 

1911 році він незмінно використовується як просте й доступне мірило 

продуктивності деревостанів на теренах багатьох країн східної Європи. На 

рис. 2.2 графічно представлено продуктивність лісів досліджуваного регіону.  

Як стає зрозуміло, у лісах Київського Полісся домінують деревостани І, ІІ та 

І
а
 класів бонітету, на які сумарно припадає 86,2 % від загальної площі вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок регіону, у тому числі під деревостанами 

І класу бонітету знаходиться площа понад 178 тис. га, або 41 %, під 

деревостанами ІІ класу бонітету – майже 130 тис. га, або 29,8 %. Частка 

деревостанів І
а
 класу бонітету становить 15,3 %, або 66,8 тис. га. 

Високопродуктивні деревостани (І
b
–І

d
 класів бонітету) охоплюють 3,7 % площі, 

тоді як низькопродуктивні (V–V
a
  класів бонітету) – лише 0,5 %. Частка 

деревостанів ІІІ класу бонітету знаходиться на рівні 8,0 %, або майже 35 тис. га 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. 
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Рис. 2.2. Розподіл площі деревостанів Київського Полісся за класами 

бонітету 

Істотний вплив на продуктивність деревостанів виявляє їх відносна повнота, 

адже характеризує ступінь наближення модального насадження до нормативно 

повного. Аналізуючи цей показник для деревостанів регіону досліджень  варто 

зазначити, що вони високоповнотні, адже частка площ ділянок, вкритих лісовою 

рослинністю з повнотою 0,6 і нижче становить усього 15,7 % (табл. 2.3). 

Найбільшою вичвилася частка деревостанів з повнотою 0,8 (38,0 %). У 

цілому ж на високоповнотні деревостани (0,7 і вище) припадає 84,3 % від 

загальної площі насаджень, що свідчить про досить високий рівень ведення 

лісового господарства у досліджуваному регіоні. 

Таблиця 2.3 

Розподіл площі деревостанів за відносними повнотами 

Відносна повнота  Площа, га Частка, % 

0,3 929,4 0,2 

0,4 5995,5 1,4 

0,5 17693,3 4,1 

0,6 47713,0 11,0 
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Продовження табл. 2.3 

Відносна повнота Площа, га Частка, % 

0,7 120172,9 27,6 

0,8 165673,4 38,0 

0,9 68851,7 15,8 

1,0 7785,2 1,8 

Понад 1,0 269,7 0,1 

Разом 435084,1 100,0 

 

Загальновідомо, що на продуктивність деревостанів впливає низка 

біотичних, абіотичних і технологічних факторів. Якщо останні залежать від 

уміння лісівника вести господарство, спрямоване на отримання оптимальної 

структури деревостанів, то біотичні фактори формуються комплексом параметрів, 

у яких зростають деревостани. Лісівнича наука і практика опрацювала систему 

показників, таких як тип лісу і тип лісорослинних умов (ТЛУ), що 

характеризують ґрунти, їх родючість і вологість, трав’яну й деревну рослинність 

тощо [1, 48, 129, 130]. Проведений пошук у базі даних ПТХЛ засвідчив, що з 

32 типів лісу, в яких зростають деревостани основних лісотвірних видів у 

Київському Полісся, домінують свіжий сосново-дубовий субір (В2ДС), вологий 

сосново-дубовий субір (В3ДС), свіжий сосновий бір (А2С) та свіжий грабово-

дубово-сосновий сугрудок (С2ГДС),  які за площею поширення охоплюють 71,1 % 

лісів досліджуваного регіону.  

Типолігічна характеристика лісів слугує основою для проектування 

кількісних показників лісових деревних відходів у вигляді порубкових залишків, 

які необхілно залишати на перегнивання на лісовій ділянці для забезпечення 

кругообігу елементів живлення у лісових фітоценозах. 

 Розподіл площ і запасів деревостанів за ТЛУ представлено у табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Розподіл площі та запасу деревостанів за типами лісорослинних умов 

Тип 

лісорислинних 

умов 

Площа, га Запас, тис. м
3
 Частка за площею, % 

Бори 

А0  327,9 28,17 0,1  

А1  8791 1385,02 2,0  

А2  58723,3 13838,14 13,4  

А3  3300,4 474,09 0,8  

А4  284,4 21,09 0,1  

А5  22,1 1,86 0  

Усього 71449,1 15748,37 16,4  

Субори 

В1  2011,6 436,1 0,5  

В2  174354,2 50906,63 40,0  

В3  60962,7 13584,17 14,0  

В4  7350,8 913,48 1,7  

В5  696,1 47,53 0,2  

Усього 245375,4 65887,91 56,4  

Сугруди 

С1  94 5,45 0  

С2  50274,5 17115,64 11,5  

С3  37684,4 8219,34 8,7  

С4  26528,6 4686,6 6,1  
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Продовження табл. 2.4 

Тип 

лісорислинних 

умов 

Площа, га Запас, тис. м
3
 Частка за площею, % 

С5  1375,3 217,41 0,3  

Усього 115956,8 30244,44 26,6  

Груди 

D1  7,6 0,52 0  

D2  1276,3 341,21 0,3  

D3  736,8 203,42 0,2  

D4  253,3 52,06 0,1  

D5  28,8 3,98 0  

Усього 2302,8 601,19 0,6  

Разом 435084,1 112481,91 100,0  

 

За навединими даними, розподіл площ і запасів деревостанів за типами 

лісорослинних умов у лісах Київського Полісся підтверджує й типологічну 

структуру, де домінують суборові типи (56,4 %) із широким діапазоном вологості 

ґрунтів від 1 до 5 за шкалою Є. В. Алексеєва – П. С. Погребняка [2, 129]. 

Як уже зазначалося, за об’єкт проведених досліджень слугує енергетичний 

потенціал і перспективи його сталого використання лісів Київського Полісся. 

Проаналізована раніше база даних ПТХЛ дає загальну оцінку лісів регіону, куди 

увійшли дані більше ніж 17 державних лісокористувачів. Усі ці дані (станом на 

01.01.2011 р.)  узагальнені, не завжди верифіковані належним чином, адже 

лісовпорядкування виконувалося у різні періоди до 2011 року і моделі основних 

таксаційних показників деревостанів іноді не актуалізовані. Практично єдиним 

сталим лісокористувачем у досліджуваному регіоні виявилися ліси державних 

лісогосподарських підприємств Київського обласного та м. Києву управління 

лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів 
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України, у структурі якого знаходиться понад 82,0 % лісів області. 

Лісовпорядкування цих лісів має давню історію і рівень довіри до таких даних 

досить високий. 

За даними лісовпорядкування станом на 2011 рік до зони Полісся 

відносяться 9 Держлісгоспів із загальною площею 210,27 тис. га, що становить 

48,3 % від загальної площі лісів Поліської зони. 

Структура площі лісів за групами лісотвірних видів деревостанів для 

підприємств Поліської зони Київщини наведена у табл. 2.5.  

Таблиця 2.5 

Розподіл площі лісів за групами лісотвірних порід державних 

лісогосподарських підприємств Київського Полісся 

№ 

з.п. 
Підприємство 

Площа, га 

усього хвойні твердол. м’якол. інші 

1. Дніпровсько-Тетерівське 

ДЛМГ 
18327,7 13916,6 577,1 3834,0      – 

2. ДП «Вищедубечанський 

лісгосп» 
26560,7 18256,7 1727,5 6575,9 0,6 

3. 
ДП «Димерський лісгосп» 27302,2 21221,3 1569,4 4511 0,5 

4. 
ДП «Іванківський лісгосп» 39281,3 31677,9 2216,2 5387,2      – 

5. 
ДП «Клавдієвський лісгосп» 19120,3 14935,4 1376,4 2808,1 0,4 

6. 
ДП «Макарівський лісгосп» 23737,0 16619,9 3080,6 4030,9 5,6 

7. 
ДП «Поліський лісгосп»  14667,9 10062,7 552,4 4052,8      – 

8. ДП «Тетерівський ДВ 

лісгосп»  
32341,8 28738 1158,9 2444,9      – 

9. 
Київська лісова НДС 8932,1 8069,8 418,3 444   – 

       Разом, га 210271,0 163498,3 12676,8 34088,8 7,1 

      У тому числі від загального, % 100,0 77,8 6,0 16,2 0 
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Як засвідчили наведені дані, у підприємствах регіону за площею 

переважають хвойні деревостани (77,8 %), де головним лісотвірним видом 

виступає сосна звичайна. Істотно меншу частку становлять м’яколистяні 

насадження (16,2  %), із головними лісотвірними видами: береза повисла, вільха 

клейка та тополя тремтяча (осика). Твердолистяні деревостани представлені 

переважно дубом звичайним та його супутниками (ясен звичайний, граб 

звичайний тощо), однак частка цієї групи лісостанів найменша (6,0 %).  

 

 

2.4. Ліси Боярської ЛДС та їх таксаційна структура 

 

Тільки глибоке пізнання біолого-екологічних, економічних та соціальних 

процесів, які відбуваються у тому чи іншому досліджуваному лісовому об’єкті дає 

можливість правильно оцінити його енергетичний потенціал. При цьому, чим 

повніша, всебічна й динамічна інформація, що використовується, тим вищого 

рівня коректності та прогнозованості буде отримано кінцевий результат. 

Досліджуючи деревостани Київського Полісся та орієнтуючись, насамперед, на 

державні лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному агентству 

лісових ресурсів України, було сформульоване завдання розглянути хоча б одне 

лісогосподарське підприємство, як пілотну територію, що не входить в систему 

управління зазначеного Держлісагентства. Таким підприємством було обрано 

Відокремлений підрозділ  Національного університет біоресурсів і 

природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» (Боярська 

ЛДС) Міністерства освіти і науки України. 

Боярська ЛДС знаходиться у центральній частині Київської області на 

території Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського 

адміністративних районів і Голосіївського району м. Києва на площі 17934 га. 

Лісові масиви станції розташовані на корінних плато, заплавах і терасах річок. 

Поверхня Київського Полісся має незначний ухил на північ та північний схід. 

Територія станції характеризується як південна частина Київського Полісся на 
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межі Лісостепу, де зустрічаються ділянки, що являють собою типові зандрові 

рівнини Полісся і чітко виражені еродовані форми рельєфу лісостепу [58]. 

Боярська ЛДС, будучи майже століття базою для практичного навчання 

студентів-лісівників університету та здійснення експериментальних наукових 

досліджень у галузі лісівництва, зорієнтована на ведення сталого, наближеного до 

природи лісівництва, серед основних напрямів якого розрізняють: 

- посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, оздоровчих та 

інших корисних природних властивостей лісу в інтересах охорони здоров’я дітей, 

дорослих, поліпшення навколишнього середовища та розвитку народного 

господарства; 

- безперервне невиснажливе й раціональне користування лісом для 

планомірного задоволення потреб народного господарства і населення в деревині 

та іншій лісовій продукції; 

- розширене виробництво, поліпшення породного складу та якості 

деревостанів, підвищення їх продуктивності; 

- збереження лісів, охорона їх від пожеж, захист від шкідників та хвороб; 

- раціональне використання земель лісового фонду; 

- підвищення ефективності лісогосподарського виробництва на основі 

єдиної технічної політики, досягнень науки та техніки. 

За даними останнього лісовпорядкування (2017 р.) загальна площа ділянок, 

вкритих лісовою рослинністю становить 16127,0 га із загальним запасом 

4631,98 тис. м
3
 (табл. 2.6). 

Головним лісотвірним видом у цьому підприємстві виступає сосна 

звичайна, яка зростає на 81,8 % загальної площі з накопиченням 84,7 % 

загального запасу. Дуб звичайний становить 13,4 % площі і є другим за 

поширенням деревним видом. На березу повислу, вільху клейку, граб звичайний 

та ще понад 20 деревних видів припадає лише 4,8 % площі ділянок, вкритих 

лісовою рослинністю. 
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Таблиця 2.6 

Розподіл площ та запасів деревостанів Боярської ЛДС за головними 

лісотвірними видами у динаміці 

Деревний вид 

Рік обліку 

2007  2017  

площа, га 

запас, 

тис. м
3 

площа, га 

запас, 

тис. м
3 

Сосна звичайна 13709,7 5162,84 13192,8 3922,71 

Дуб звичайний 1814,8 485,5 2157,6 545,18 

Вільха клейка 308,0 63,72 317,5 65,70 

Береза повисла 124,2 22,76 96,8 12,49 

Інші деревні види 301,3 66,83 362,3 85,9 

Разом 16258,1 5801,65 16127,0 4631,98 

 

Якщо коротко аналізувати динамічні процеси, які відбулися протягом 

останніх 10-ти років у деревостанах Боярської ЛДС, то слід відзначити істотне 

зниження площі соснових деревостанів (відчуження земель, рубання старовікових 

перестиглих лісостанів, потужні сніголами тощо) та збільшення площі дубових 

деревостанів, що варто розглядати як позитивну тенденцію для досліджуваного 

регіону в умовах глобальної зміни клімату [188]. 

Вікова структура лісів дослідної станції певним чином копіює відповідні 

тенденції розподілу деревостанів Київського Полісся за групами віку (див. 

табл. 2.2.) з тією лише різницею, що у Боярській ЛДС відсутня категорія 

експлуатаційних лісів, а отже середній вік деревостанів і вік рубки істотно вищий 

(для соснових деревостанів з обмеженим режимом користування він становить 

101–110, з особливим режимом користування – 121–130 р., і відповідно для дуба 

високостовбурного – 131–140 р. та 161–170 р.) (табл. 2.7). 

Ліси досліджуваної дослідної станції високопродуктивні, адже частка 

деревостанів І і вище класів бонітету досягає 85,7 % (рис. 2.3). 
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Таблиця 2.7 

Розподіл площі деревостанів Боярської ЛДС за групами віку 

№ 

з.п. Група віку  Площа, га 
Відсоток за 

площею, % 

1. Молодняки 2895,5 18,0 

2. Середньовікові 8241,1 51,1 

3. Пристиглі 3530,5 21,9 

4. Стиглі 1146,4 7,1 

5.        Перестиглі 313,6 1,9 

 Разом 16127,0 100,0 

 

Це свідчить про сприятливі умови зростання для головних лісотвірних видів 

та науково обґрунтоване ведення сталого лісового господарства.  

 

Рис. 2.3. Розподіл площі деревостанів за класами бонітету 

 

На теренах дослідної станції до найпоширеніших типів лісу відносяться 

С2ГДС – свіжа грабово-дубова судіброва (46,9 %), В2ДС – свіжа дубово-соснова 

субір (40,8 %) та С2ГД – свіжа грабова судіброва (2,6 %). Під іншими типами лісу 

знаходяться незначні площі вкритих лісовою рослинністю ділянок. 
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Середній вік насадження Боярської ЛДС станом на 2017 рік становить 

74 роки. Середній сумарний приріст насаджень дорівнює 63,4 тис. м
3
∙рік

-1
, 

середня відносна повнота деревостанів – 0,63. 

Одержані дані стали інформаційною основою для моделювання 

продуктивності деревостанів з подальшою оцінкою їх енергетичного потенціалу 

як на рівні досліджуваного регіону – Київського Полісся в цілому і його 

державних лісогосподарських підприємств, так і пілотного підприємства ‒  

Боярської лісової дослідної станції. 

 

Висновки до другого розділу  

За результатами аналізу географічного положення, природно-кліматичних 

умов та лісівничо-таксаційної характеристики деревостанів Київського Полісся 

можна зробити наступні висновки та узагальнення: 

1. Клімат регіону досліджень сприятливий для росту і розвитку основних 

лісотвірних видів деревних рослин. 

2. Панівними лісотвірними деревними видами у регіоні досліджень є сосна 

звичайна (70,6 % за площею), береза повисла (14,8 %), вільха клейка (6,2 %), дуб 

звичайний (5,8 %).  

3. У віковій структурі лісів спостерігається домінування середньовікових 

насаджень, на які припадає 55,6 % загальної площі (242032,4 га). 

4. У лісах Київського Полісся переважають деревостани І, ІІ та І
а
 класів 

бонітету, які сумарно становлять 86,2 % від загальної площі вкритих лісовою 

рослинністю ділянок регіону. 

5. У регіоні досліджень найбільша частка деревостанів з відносною 

повнотою 0,8 (38,0 %), у цілому ж під високоповнотними деревостанами (0,7 і 

вище) знаходиться 84,3 % від загальної площі насаджень. 

6. У Київському Поліссі домінують свіжий сосново-дубовий субір (В2ДС), 

вологий сосново-дубовий субір (В3ДС), свіжий сосновий бір (А2С) та свіжий 

грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2ГДС), які за площею поширення 

охоплюють 71,1 % лісів досліджуваного регіону. 
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7. Найбільш об’єктивна і коректна таксаційна інформація представлена для 

9 Державних лісогосподарських підприємств Поліської зони Київщини, за даними 

яких можливе коректне подальше проведення досліджень. 

8. Матеріали таксаційної структури лісів Боярської лісової дослідної станції, 

як пілотної території, яка знаходиться у південній частині Київського Полісся, 

будуть використані для детальної оцінки та моделювання енергетичного 

потенціалу лісів на рівні підприємства. 

Матеріали другого розділу опубліковані у таких наукових працях [38, 104, 

108, 117, 118, 171]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДНИХ 

ДАНИХ  

 

3.1. Методика збору дослідних даних 

 

Наукове дослідження являє собою найбільш розвинену форму раціональної 

діяльності людини, яка може здійснюватися лише за чітко сформульованими 

правилами. Складність будь-якої наукової проблеми призводять до необхідності її 

дослідження у системі координат, що задається різними рівнями методології 

науки [12, 103]. 

Саме визначення поняття методології досить складне, оскільки тлумачиться 

по-різному. Вчені багатьох зарубіжних наукових шкіл не розмежовують 

методологію і методику дослідження. Українські вчені  розглядають методологію 

як учення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на 

основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних 

засобів, методів, прийомів. Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів 

дослідження, створення концепцій, як систему знань про теорію науки або 

систему методів дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів 

дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним 

матеріалом [103]. 

За основу будь-яких лісівничих досліджень, пов’язаних із польовим 

експериментом, слугують лісові біогеоценози – це стійкі, складні, динамічні, 

саморегульовані системи взаємозв’язаних і взаємозумовлених компонентів живої 

та неживої природи. Усі рослинні, тваринні й мікробні організми, які населяють 

певну ділянку Землі, відзначаються характерною структурою, тісно пов’язані між 

собою матеріально-енергетичним обміном і балансом речовини та енергії. Адже 

основне енергетичне навантаження у ньому належить рослинному блокові, який у 

процесі фотосинтезу продукує первинну органічну масу. Для кожного з цих 
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компонентів характерний ріст і розвиток, де безперервно відбуваються 

фізіологічні процеси [111, 114]. 

Ключові природні фактори, які істотно впливають на ріст і розвиток лісових 

насаджень (рельєф, клімат, ґрунти, гідрологічні умови, типи рослинності тощо), 

розлянуті в попередньому розділі, в умовах різних регонів України, у тому числі у 

Київському Поліссі, істотно різняться. З огляду на це, методикою виконання 

польвих робіт має бути передбачене проведення досліджень зі всебічним і 

ретельним урахуванням тих конкретних лісорослинних умов, в яких зростають 

деревостани, і факторів, що впливають на особливості їх таксаційної структури, 

росту та розвитку [164]. 

Дослідження енергетичного потенціалу деревостанів являє собою 

прикладну задачу оцінки біологічної продуктивності лісів, де останній присвячена 

ціла низка робіт колишніх радянських і вітчизняних [45, 100, 131, 161, 162] та 

зарубіжних [203, 204, 214] авторів. Унаслідок загострення проблеми глобальної 

зміни клімату – з одного боку, енергетичної кризи на світовому й регіональному 

рівнях та пошуку відновлювальних джерел енергії – з ішого, де деревина 

розглядається як одне з історично традиційних, толерантних до довкілля та 

найбільш доступних ресурсів, з’явилися дослідження, які розкривають методичні 

підходи та шляхи вирішення цієї проблеми [16, 97, 189, 223]. 

У межах виконуваної дисертаційної роботи за основу використана методика 

збору та обробки дослідного матеріалу, опрацьована й запропонована 

П. І. Лакидою [98], яка зорієнтована на дослідження фітомаси дерев і деревостанів 

та ґрунтується на поєднанні класичних таксаційних, статистичних і математичних 

методів. 

Польовий збір дослідних даних з оцінки біопродуктивності деревостанів 

проводився на тимчасових пробних площах, які закладалися за 

загальноприйнятою лісотаксаційною методикою (Площі пробні лісовпорядні. 

Метод закладання: СОУ 02.02-37-476: 2006) [127]. Використовуючи таксаційні 

описи і плани лісонасаджень у натурі вибиралися виділи з таксаційними 

показниками деревостанів, які відповідали заданому середньому віку, складу, 
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походженню, відносній повноті, продуктивності тощо. У таких ділянках, які 

відповідали заданим вимогам, приймалося рішення про закладання в них 

дослідних тимчасових пробних площ. 

Відомо, що від коректності проведення польових досліджень залежить 

репрезентативність одержаної інформації, а також вірогідність і точність 

зроблених на їхній основі аналітичних висновків та прогнозів [62]. 

Згідно з прийнятою методикою дослідження проводилися в два етапи – 

польові лісотаксаційні та камеральні й лабораторні роботи. Польові дослідження 

на тимчасових пробних площах зводилися до наступного: 

1. Тимчасові пробні площі закладалися в деревостанах, сформованих у 

переважаючих типах лісорослинних умов і класів бонітету за умови 

забезпеченням максимально можливого діапазону віку та повноти. Пробні площі 

закладалися прямокутної форми зі співвідношенням сторін, як правило, 1:2 і 

площею, кратною 0,05 га. 

2. Розмір пробної площі регламентувався кількістю дерев головної породи, 

що підлягала обліку, яка в молодняках становила не менше 300 шт., 

середньовікових – 250 шт., пристиглих і стиглих деревостанах – 200 шт. 

3. Перелік дерев на тимчасовій пробній площі проводився за породами, у 

межах породи дерева розподілялися за категоріями технічної придатності, також 

окремо враховувався сухостій та категорія дерев «вирубуваної частини» (за умови 

проведення доглядових рубань). Залежно від середнього діаметра деревостану, 

перелік дерев проводили за ступеннями товщини: 1 см – при середньому діаметрі 

до 5,9 см; 2 см – від 6,0 до 16,9 см; 4 см – понад 16,9 см. 

4. Відбір модельних дерев здійснювався відповідно до вимог методу 

пропорційно-ступінчастого представництва за кількістю стовбурів або класів 

товщини (при обмежених можливостях відбору й оцінки достатньої кількості 

модельних дерев), з їх наступним рубанням та детальною секційною оцінкою 

параметрів стовбура та крони, при цьому: 

– на ростучому модельному дереві вимірювали проекцію двох взаємно 

перпендикулярних поперечників крони (Пн.–Пд., Зх.–Сх.) та робили позначку на 
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висоті 1,3 м від поверхні ґрунту; 

– на зрубаному модельному дереві відокремлювали фракції фітомаси 

(деревна зелень, живі гілки) та мортмаси (мертві гілки) крони, вимірювали 

довжину стовбура від пня до вершини, висоту пня, протяжність безсучкової 

частини стовбура, висоту прикріплення першої живої та мертвої гілки на 

стовбурі, вік дерева (кількість річних кілець на пні з урахуванням поправки); 

– на очищеному від гілок крони стовбурі МД вимірювали приріст за 

висотою за останні 5 або 10 років; діаметр стовбура у корі, товщину кори та 

приріст за діаметром (останні 5–10 років) на пні, висоті 1,3 м та на серединах 

секцій. При цьому довжину секцій приймали рівною: 0,5 м – за середньої висоти 

модельних дерев на ТПП до 6 м; 1 м – при висоті дерев від 6 до 12 м та 2 м – у 

дерев понад 12 м; 

– для кожного МД ваговим методом визначали масу деревної зелені, живих 

та мертвих гілок завдовжки до 3 м. Для гілок завдовжки від 3 до 8 м вимірювали 

довжину, діаметр у корі та товщину кори у верхньому і нижньому відрубі та на 

середині довжини. Щодо двійчаток, пасинків і гілок завдовжки понад 8 м, то їх 

умовно розділяли на 2-метрові секції, де вимірювали їхню загальну довжину, 

діаметр у корі та товщину кори в нижньому відрубі і на серединах секцій; 

– для оцінки показників щільності деревини та кори стовбурів на МД 

випилювали дослідні зрізи деревини в корі завтовшки 1–3 см: на пні, висоті 1,3 м 

та на відносних висотах стовбура – 0,1h; 0,25h; 0,50h і 0,75h. Оцінка цих же 

параметрів для живих гілок здійснювалася відбором із середньої частини гілок 

різної довжини з нижнього, середнього та верхнього шарів крони та 

випилюванням дослідних зрізів у корі завтовшки 2–4 см. Відбір їх проводився 

випадковим способом у кількості 3–5 шт. Відібрані зразки підписували, складали 

у поліетиленові пакети, щоб запобігти їх висиханню, й відправляли у лабораторію 

для подальших досліджень; 

– для визначення частки листя (хвої) у деревній зелені та вмісту абсолютно 

сухої речовини в листі (хвої) на кожному МД відбирали випадковим способом 

дрібні модельні гілки (фракція деревної зелені) з нижньої, середньої та 
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верхівкової частин крони. Модельні гілки з листям (хвоєю) (до 10 шт.) у 

свіжозрубаному стані зважували, потім відокремлювали листя (хвою), проводили 

повторне зважування безлистих пагонів та визначали частку листя (хвої) у фракції 

деревної зелені. З відокремленого свіжого листя (хвої) відбирали 3–5 наважок 

масою 10 г для визначення вмісту абсолютно сухої речовини. 

5. Результати проведених польових досліджень записувалися в спеціальні 

бланки з подальшим їх опрацюванням у камеральних умовах на персональному 

комп’ютері з використанням пакетів стандартних та спеціальних прикладних 

програм.  

 

 

3.2. Камеральне та лабораторне опрацювання дослідних даних 

 

Польові матеріали оцінки тимчасових пробних площ, модельних дерев і 

дослідні зразки деревини, кори та листя (хвої) були доправлені у лабораторію для 

подальших досліджень. 

Для визначення природної й базисної щільності зрізів стовбура і гілок крони 

потрібно визначити об’єм фракцій (деревина, кора) та їх масу у свіжозрубаному 

та абсолютно сухому стані. Об’єм зрізів стовбура і гілок крон розраховували з 

використанням спеціальної палетки за відповідною методикою [98]. При цьому, 

об’єм дослідного зрізу розглядався як сума об’ємів секторів. Зрізи за допомогою 

палетки умовно поділяли на 18 секторів, де вимірювали довжину радіуса зрізу в 

корі та без кори. Товщину зрізу визначали у чотирьох фіксованих точках 

периметра зрізу – на лініях секторів 1, 5, 9 і 14 (за необхідності – заміри 

проводили на кожній лінії 18 секторів). Для решти секторів товщину зрізу 

визначали інтерполюванням між найближчими. Для вершинних зрізів стовбура і 

зрізів гілок крони, коли дослідний зріз за формою наближався до циліндра та мав 

діаметр до 3 см, на ньому вимірювали два взаємно перпендикулярні діаметри у 

корі, без кори і товщину зрізу. Отримані результати вимірювань записували у 

спеціальні бланки для подальшої обробки на ПК. 
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На дослідних зрізах стовбура та гілок крони після їх параметричної оцінки 

відділяли кору та проводили пофракційне зважування деревини і кори на 

аналітичних вагах. Зразки деревини і кори зрізів висушували в сушильній шафі 

при температурі ≈ +105º С до абсолютно сухого стану і виконували повторне 

зважування з точністю до 0,1 г. 

Для визначення вмісту абсолютно сухої речовини у листі (хвої) – після 

зважування в свіжозрубаному стані, також висушували в сушильній шафі при 

температурі ≈ +105º С до абсолютно сухого стану. Після чого здійснювали 

повторне зважування з точністю до 0,1 г. Результати вимірювань записували у 

спеціальні бланки для подальшої обробки на ПК. 

Результати польових і лабораторних досліджень було опрацьовано на ПК з 

використанням пакетів стандартних (Excel, STATISTICA тощо) та спеціальних 

прикладних програм (ПЕРТА та інші). Повну таксаційну характеристику 

досліджуваних насаджень на тимчасових пробних площах отримали за 

результатами перелікової таксації стовбурів дерев та обміру модельних дерев за 

спеціальною програмою ПЕРТА, розробленою співробітниками кафедри таксації 

лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Швиденко А.З., Юдицький Я.А., 1984) [145]. 

Кількісна та якісна оцінка параметрів фітомаси дерев і деревостанів 

здійснювалася з використанням пакета прикладних програм, розроблених 

П. І. Лакидою [98], а саме: 

1. ZRIZ, ZRIZ-K – програми для визначення об’єму у корі та без кори 

дослідних зрізів стовбурів і гілок крони дерев; 

2.  PLOT – програма розрахунку середньої природної та базисної щільності 

деревини і кори деревного стовбура на основі локальних даних; 

3.  KRON – програма обчислення бічної поверхні та об’єму простору, який 

займає крона дерева, залежно від величини поперечників, протяжності й габітусу 

крони; 

4.  GIL – програма встановлення об’єму гілок крони завдовжки від 3 до 8 м 

у корі та без кори за простою формулою Симпсона (Ньютона-Рікке);  
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5.  PAS – програма визначення об’єму у корі та без кори пасинків, двійчаток, 

довжина яких перевищує 8 м, за складною формулою Симпсона; 

6.  FITO – програма розрахунку обсягу (маси) компонентів фітомаси живої 

крони (деревна зелень та живі гілки) на 1 га насадження за результатами вимірів 

цих показників на модельних деревах та переліком дерев за ступенями товщини 

на ТПП;  

7. RATIO – програма розрахунку конверсійних коефіцієнтів відношення 

основних компонентів надземної фітомаси деревостанів в абсолютно сухому стані 

до запасів стовбурної деревини за резульаьами їх таксаційної оцінки на ТПП. 

У результаті проведених польових та камеральних досліджень було зібрано 

значну кількість експериментальних даних, за якими узагальнено наявну 

сукупність таксаційних показників для кожного модельного дерева, а саме: вік (а), 

діаметр (d), висоту (h), об’єм стовбура у корі (vст), об’єм кори (vк), приріст за 

об’ємом (zv), приріст за радіусом на висоті 1,3 м (zr), відсоток приросту за об’ємом 

(рv), частка кори за об’ємом (р
V

к ), масу гілок (qгіл), масу деревної зелені (qдз), 

діаметр крони (dкр), довжину крони (lкр), ознаку дерева у випадку проведення 

рубки догляду (1 або 2 – залишається або вибирається під час проведення 

вибіркових рубань), а також середні таксаційні показники деревостанів, у яких 

були закладені ТПП: вік (А), середню висоту (Н), середній діаметр (D), суму площ 

поперечних перерізів (G), відносну повноту (Р) і клас бонітету (Б).  

 

 

3.3. Загальна характеристика дослідних даних 

 

Дослідження енергетичного потенціалу лісів Київського Полісся та 

моделювання оптимального потенціалу їх використання передбачає опрацювання 

системи наукових знань з перевіркою одержаних результатів на практиці. Адже 

будь-яке наукове дослідження розпочинається з вивчення теоретичного стану 

проблеми, її опрацьованості та необхідності в зборі (доборі) науково-технічної 

інформації. В цій роботі для опрацювання лісівничо-таксаційних передумов 
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оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси й енергоємності фітомаси 

деревостанів панівних лісотвірних видів, як основи дослідження їх енергетичної 

функції, було використано 42 тимчасові пробні площі, 25 з яких закладено за 

участю здобувача у деревостанах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна 

станція» (18 – сосна звичайна, 4 – дуб звичайний, 3 – береза повисла), 17 ТПП 

закладені науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України у 

насадженнях досліджуваного регіону (додаток Б). Загальна кількість 

опрацьованих модельних дерев становила 155 шт. (додаток В). Використані ТПП 

було закладено у Київській області (переважно в зоні Полісся). Усі пробні площі 

підібрано й закладено за єдиною методикою згідно з лісівничими та 

лісотаксаційними вимогами у домінуючих типах лісорослинних умов 

досліджуваного регіону (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл кількості ТПП за породами та типами лісорослинних умов, шт. 

Порода 
Тип лісорослинних умов 

Усього 
А2 В2 В3 С2 С3 D2 

Сосна 1 10 - 14 - - 25 

Дуб - 1 - 1 - 5 7 

Береза - 5 4 - 1 - 10 

Разом 1 16 4 15 1 5 42 

 

Як свідчать наведені дані, усі закладені ТПП об’єктивно відображають 

лісорослинні умови досліджуваного регіону (див. Розділ 2). 

Важливою лісотаксаційною ознакою під час оцінцки й аналізу енергетичної 

функції лісових фітоценозів виступає продуктивність деревостанів, яка 

описується відповідним класом бонітету (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за породами та бонітетами, шт. 

Порода 
Бонітет 

Усього 
1

d
 І

с
 І

в
 І

а
 І ІІ ІІІ 

Сосна 1 9 11 1 - 2 1 25 

Дуб - 1 1 - 4 1 - 7 

Береза 1 3 2 1 1 2 - 10 

Разом 2 13 14 2 5 5 1 42 

 

За вказаною ознакою досліджувані деревостани коливаються в межах І
d
–

ІІІ класів бонітету. При цьому діапазон продуктивності соснових деревостанів 

найширший І
d
–ІІІ, оскільки вони зростають у типах лісорослинних умов від А2 до 

С2, звідси відповідно формують насадження різної продуктивності.  

Вікова структура досліджуваних деревостанів коливається в межах від 8 до 

89 років (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Розподіл кількості ТПП за породами та класами віку, шт. 

Порода 
Клас віку 

Усього 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX 

Сосна 1 2 2 4 4 3 5 3 1 25 

Дуб 1 1 1 - 1 - 1 1 1 7 

Береза - 1 3 4 1 - 1 - - 10 

Разом 1 29 40 35 21 30 12 9 8 42 

 

Соснові та дубові деревостани представлені від І до IX класів віку, березові 

відповідно обмежені віком рубки – VII класом віку, що певним чином відображає 

вікову структуру деревостанів головних лісотвірних видів Київського Полісся. 
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Істотний вплив на продуктивність деревостанів виявляє їх повнота 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за породами та повнотами, шт. 

Порода 
Повнота 

Усього 
0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0  

Сосна - - 3 3 12 6 1 25 

Дуб - - - 1 4 1 1 7 

Береза 1 1 1 - 2 2 3 10 

Разом 1 1 4 4 18 9 1 42 

 

За наведеними даними, діапазон відносних повнот деревостанів коливається 

від 0,33 у березових деревостанах до 1,58 – у дубових. Висока відносна повнота 

на одній з ТПП дубових деревостанів свідчить лише про невідповідність 

нормативів повноти для оціньовання цього показника у складних за формою 

насаджень. Щодо середніх значень відносної повноти, то варто відзначити 

переважання їх значень у межах 0,8–0,9 для всіх досліджуваних деревних видів. 

Провівши аналіз основних таксаційних показників зібраного 

експериментального матеріалу можна констатувати, що тимчасові пробні площі 

репрезентують штучні високобонітетні соснові (особливо на теренах Боярської 

ЛДС), дубові та березові деревостани насадження головних лісотвірних порід 

згаданого регіону.  

Під час збору дослідних даних для визначення фітомаси насаджень було 

проведено рубку та пофракційну оцінку компонентів надземної фітомаси у 

155 модельних дерев: сосни – 89 шт.; дуба – 24 шт.; берези – 42 шт. (таксаційні 

показники модельних дерев наведені в додатку Г).  

Дослідження якісних параметрів компонентів фітомаси стовбурів дерев та 

компонентів крони виконано на 25 модельних деревах (додатки Г, Ж), де 
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опрацьовано 119 зрізів стовбура та гілок крони. Оцінку параметрів  

фотосинтезуючої фракції, які відображають їх якісний та кількісний склад, 

проведено на 110 модельних гілках в облистненому (охвоєному) стані та 

відібрано 33 наважки свіжого листя (хвої) для визначення в них абсолютно сухої 

речовини. Усі ці дані були використані для оцінки та моделювання якісних 

параметрів основних компонентів надземної фітомаси дерев сосни звичайної й 

дуба звичайного та берези повислої. 

Опрацьовані дослідні дані для деревостанів і дерев сосни звичайної, дуба 

звичайного та берези повислої будуть використані для оцінки, моделювання та 

контролю параметрів енергетичного потенціалу лісів досліджуваного регіону. 

 

 

3.4. Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу 

деревної біомаси в лісах регіону 

 

За методичний базис для оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів Київського Полісся слугували теоретико-методичні підходи, 

запропоновані Р. Д. Василишиним [18, 26]. За цією методикою оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів повинно базуватися на основних 

засадах сталого розвитку, тобто мінімізація впливу лісозаготівель на навколишнє 

природне середовище та врахування соціально-економічних особливостей 

життєдіяльності місцевих громад [18, 26]. Умова сталого використання лісових 

ресурсів може бути виражена наступною залежністю [17]: 

,0...

,,

1

,,,

лофр

jаі

n

i

ргк

jаіjа ОРОРПП

                                 (3.1)
 

де jаПП , – поточний приріст a-го року на території j, м
3
; 

ргк

jаіОР ,,  – обсяг рубок 

головного користування і-ої породи, a-го року на території j, м
3
; 

лофр

jаіОР ...

,, – обсяг 

рубок формування й оздоровлення лісів і-ої породи, a-го року на території j, м
3
. 
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 Використана методика передбачає, що загальний енергетичний потенціал 

деревної біомаси лісів структурно об’єднує потенціали трьох основних складових 

(видів): дров’яна стовбурова деревина, лісові деревні відходи та лісопромислові 

деревні відходи [17, 18]. 

Таким чином, у дисертаційній роботі загальний енергетичний потенціал 

дров’яної стовбурової деревини оцінювався за наступною залежністю [17, 18]:   

,,

_

,,,

ірфол

jа

прхпрж

jа

ргк

jа

заг

jа ПДСДПДСДПДСДПДСД        (3.2) 

де 
заг

jаПДСД , – загальний потенціал дров’яної стовбурової деревини a-го року на 

території j, м
3
; 

ргк

jаПДСД ,  – потенціал дров’яної стовбурової деревини від рубок 

головного користування, a-го року на території j, м
3
; 

прхпрж

jаПДСД _

, – потенціал 

дров’яної стовбурової деревини від перших комерційних рубок догляду 

(прорідження, прохідна) a-го року на території j, м
3
; 

ірфол

jаПДСД , – потенціал 

дров’яної стовбурової деревини від інших рубок формування і оздоровлення лісів 

a-го року на території j, м
3
. 

У свою чергу загальний енергетичний потенціал лісових деревних відходів 

оцінювався з використанням наступної формули [17, 18]: 

,_ ,,,, jаjаjа

заг

jа ПСЗППЛВрдПЛППЛДВ                      (3.3) 

де 
заг

jаПЛДВ , – загальний енергетичний потенціал лісових деревних відходів a-го 

року на території j, м
3
; jардПЛП ,_  – потенціал лісопродукції, заготовленої в 

процесі рубок догляду в молодняках (освітлення, прочищення), a-го року на 

території j, м
3
; jаПЛВ , – потенціал лісосічних відходів (частини стовбура, гілля, 

вершини дерев тощо) a-го року на території j, м
3
; jаПСЗП ,  – потенціал 

стовбурових залишків та пнів a-го року на території j, м
3
. 

Наступним базовим компонентом загального потенціалу деревної біомаси 

лісів стали лісопромислові відходи, оцінювання потенціалу яких було здійснено 

на основі наступного виразу [17, 18]: 



91 

,
1

..

..__

..__

,

n

i
вуірфол

і

чзв

і

ірфол

і

вупрхпрж

і

сз

і

прхпрж

і

вуперст

і

перст

і

заг

jа

КЧДДКСТЗ

КЧДДКСТЗ

КЧДДСТЗ

ПЛПДВ                   (3.4) 

де 
заг

jаПЛПДВ ,  – загальний енергетичний потенціал лісопромислових деревних 

відходів a-го року на території j, м
3
; іСТЗ – стовбуровий запас і-ої деревної 

породи, призначений для вирубування в поточному році в межах рубок головного 

користування (
перст

іСТЗ _
), проріджування і прохідної рубки (

прхпрж

іСТЗ _
), а 

також інших рубок формування й оздоровлення лісів (РФОЛ) (окрім рубок 

догляду в молодняках) (
ірфол

іСТЗ ), м
3
; іЧДД – частка ділової деревини і-ої 

деревної породи; 
сз

іК – коефіцієнт, який відображає ступінь зрідження 

деревостану (визначається на основі співвідношення відносних повнот до і після 

рубки, відповідно до затверджених правил); 
чзв

іК – коефіцієнт, який відображає 

частку запасу, що вибирається в процесі інших РФОЛ;  
..вуК – коефіцієнт 

утворення відходів, який розраховується на основі нормативних галузевих 

документів. 

Наступне оцінювання п’яти типів енергетичного потенціалу (теоретично 

можливого, технічно доступного, екологічно безпечного, економічно доцільного 

та соціально зумовленого) у межах згаданих структурних складових деревної 

біомаси здійснювалося на основі методики, яка детально описана у таких 

наукових працях [17, 18, 19, 22, 32, 43]. 

Згадана методика також була удосконалена в частині оцінювання 

екологічно безпечного енергетичного потенціалу лісових деревних відходів. 

Зокрема, запропоновано кількісні значення частки лісосічних залишків, які 

необхідно залишати на лісовій ділянці для забезпечення підтримання стабільності 

системи обміну органічними речовинами між ґрунтом та зеленими автотрофними 

рослинами. Згадані норми диференційовані залежно від пріоритетної мети 

використання лісосічних залишків: середовищетвірна, що відображає необхідну їх 

частку перегнивання на ділянці, та енергетична, яка регламентує можливу їх 
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частку для енергетичного використання. Запропоноване у дисертаційній роботі 

доповнення до згаданої методики базується на узагальненні наукового й 

виробничого досвіду та наглядно відображено у табл. 3.4 і 3.5. 

  Таблиця 3.4 

Норма використання лісосічних залишків під час проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів у деревостанах панівних лісотвірних  

видів Київського Полісся 

Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Соснові деревостани 

Гілки з хвоєю,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 100 

енергетична всі – 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

А0, А1, В1 30 

С1, D1 40 

А2–А5, В2–В5 70 

C2–C5, D3 60 

енергетична 

А0, А1, В1 70 

С1, D1 60 

А2–А5, В2–В5 30 

C2–C5, D3 40 

Дубові деревостани 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 100 

енергетична всі – 

 

 

 

Продовж. табл. 3.4 
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Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

В1, С1, D1 40 

А2–А3, В2–В4 60 

C2–C4, D2–D4 50 

енергетична 

В1, С1, D1 60 

А2–А3, В2–В4 40 

C2–C4, D2–D4 50 

Березові деревостани 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 100 

енергетична всі – 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

А1, В1 30 

С1, D1 40 

А2–А4, В2–В4 70 

C2–C5, D2–D4 50 

енергетична 

А1, В1 70 

С1, D1 60 

А2–А4, В2–В4 30 

C2–C5, D2–D4 50 

Примітка: Гілки з фракції деревної зелені. 

 

Запропоновані норми використання лісосічних залишків (див. табл. 3.4) 

враховують насамперед ступінь зволоження, оскільки від цього показника 

залежатиме інтенсивність деструкції порубкових залишків та вплив їх скупчення 

на пожежну небезпеку у лісах. 

У процесі проведення рубок головного користування значення норм 

використання лісосічних залишків вищі порівняно з рубками формування та 

оздоровлення лісів, що пов’язано не тільки з особливостями формування 

належного запасу елементів мінерального живлення у процесів росту й розвитку 

рослин, а й з необхідністю забезпечення ефективного відновлення лісів на 

ділянках, пройдених рубками.  
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Таблиця 3.5 

Норма використання лісосічних залишків під час проведення рубок 

головного користування у деревостанах панівних лісотвірних видів 

Київського Полісся 

Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Соснові деревостани 

Гілки з хвоєю,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 80 

енергетична всі 20 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

А0, А1, В1 20 

С1, D1 30 

А2–А5, В2–В5 60 

C2–C5, D3 50 

енергетична 

А0, А1, В1 80 

С1, D1 70 

А2–А5, В2–В5 40 

C2–C5, D3 50 

Дубові деревостани 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 60 

енергетична всі 40 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

В1, С1, D1 30 

А2–А3, В2–В4 50 

C2–C4, D2–D4 40 

енергетична 

В1, С1, D1 70 

А2–А3, В2–В4 50 

C2–C4, D2–D4 60 

 

Продовж. табл. 3.5 
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Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Березові деревостани 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 70 

енергетична всі 30 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

А1, В1 20 

С1, D1 30 

А2–А4, В2–В4 60 

C2–C5, D2–D4 40 

енергетична 

А1, В1 80 

С1, D1 70 

А2–А4, В2–В4 40 

C2–C5, D2–D4 60 

 

Використана у роботі методика із запропонованими доповненнями 

дозволить здійснити кількісну оцінку показників різних типів енергетичного 

потенціалу згаданих структурних складових деревної біомаси лісів Київського 

Полісся, забезпечуючи базові засади сталого розвитку лісогосподарського 

виробництва у частині його екологізації. 

Щодо методичних підходів до оцінювання показників енергоємності та 

енергопродуктивності лісів досліджуваного регіону, то варто зазначити, що зо 

інформаційну основу слугувала повидільна таксаційна характеристика лісу, 

система математичних моделей для кількісного оцінювання фітомаси й мормаси 

лісів регіону (для панівних лісотвірних видів: сосна звичайна, дуб звичайний та 

береза повисла) з наукових джерел [8, 9, 91, 98], та кількісні параметри 

енергоємності однієї тони вуглецю, депонованого у фітомасі чи мормасі дерев 

[223]. Для інших деревних видів згадані показники енергоємності 

встановлюватися на основі середньозважених значень вказаних видів. 
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Висновки до третього розділу  

За результатами використаної методики досліджень, зібраного та 

опрацьованого експериментального матеріалу, який характеризує деревостани 

панівних лісотвірних видів Київського Полісся, можна зробити наступні висновки 

та узагальнення: 

1. Дослідні дані, необхідні для оцінки, моделювання та достовірної 

інтерпретації результатів дослідження енергетичного потенціалу лісів Київського 

Полісся, були отримані в результаті виконання польових лісотаксаційних робіт на 

тимчасових пробних площах (рубка, обмір дерев та пофракційна оцінка 

компонентів надземної фітомаси) і лабораторних науково-дослідних робіт 

(встановлення щільності, вмісту абсолютно сухої речовини, моделювання) із 

застосуванням стандартних та спеціальних лісотаксаційних програм (EXCEL, 

STATISTICA, PERTA, ZRIZ, PLOT тощо). 

2. У процесі експериментальних та лабораторних досліджень використано 

показники 42 ТПП з рубкою та фракційною оцінкою 155 модельних дерев. 

Переважна більшість ТПП (Боярська ЛДС) закладено за участю дисертанта, решта 

запозичених з дослідної бази даних кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету  біоресурсів і природокористування 

України. 

3. Зібрані дослідні дані тимчасових пробних площ охоплюють широкий 

діапазон соснових, дубових та березових деревостанів Київського Полісся і 

репрезентативно описують їх у генеральній сукупності. 

4. За методичну основу для оцінювання енергоємності й 

енергопродуктивності лісів Київського Полісся, а також енергетичного 

потенціалу деревної біомаси у них слугували теоретико-методичні засади, які 

відображають сучасні наукові досягнення у цьому напрямі лісівничих досліджень. 

5. У процесі роботи удосконалено методичні підходи у частині оцінювання 

екологічно безпечного енергетичного потенціалу лісових деревних відходів через 
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введення норм використання лісосічних залишків під час проведення рубок у 

деревостанах панівних лісотвірних видів Київського Полісся. 

Матеріали третього розділу опубліковані у наступних наукових працях [22, 

34, 39, 43, 61, 110, 232]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСІВ ТА ЙОГО СТАЛЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

В сучасних українських реаліях питання енергетичного забезпечення 

позиціонується, насамперед, як фактор національної безпеки країни, а вже потім 

розглядається у контексті розвитку конкурентоздатної вітчизняної економіки. 

Беручи до уваги значну частку імпортованих енергоресурсів у загальному балансі 

енергоспоживання, стратегічні рішення для забезпечення енергонезалежності 

країни та енергоефективності національної економіки повинні базуватися на 

максимізації використання місцевих видів відновлювальних джерел енергії, серед 

яких важливе місце належить деревній біомасі лісів. Загалом її енергетичний 

потенціал поступається за обсягом перед потенціалом сільськогосподарської 

біомаси, однак у багатолісних регіонах України вона виступає вагомою 

складовою у структурі енергозабезпечення населення, об’єктів соціальної 

інфраструктури та підприємств лісової й деревообробної галузі [22].  

 

 

4.1. Лісівничо-таксаційні передумови оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісів 

 

Лісовий біогеоценоз являє собою складну систему, що поєднує сукупність 

різноманітних природних елементів (рослинних, тваринних тощо), які пов'язані 

між собою та навколишнім природним середовищем і функціонують як єдине 

ціле. Подібно до функціонування механічних систем, лісовому біогеоценозу 

також притаманні принципи, згідно з якими енергія замкненої системи 

(екосистеми) зберігається впродовж певного часу. У цьому контексті цілком 

справедливо стверджувати, що Закон збереження енергії [77], відкритий для 

кінетичної, внутрішньої та електромагнітної енергії, повною мірою працює і в 
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лісових біогеоценозах, оскільки саме тут сонячна енергія перетворюється у 

біопродукційну енергію, що акумулюється у вигляді органічної речовини. 

Збереження балансу між базовими потоками енергії є важливою 

передумовою для забезпечення ефективного функціонування лісового біоценозу, 

а система лісівничих заходів щодо енергетичного використання деревної біомаси 

лісів повинна не порушувати їх здатність до самовідтворення (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Базові потоки енергії у лісових біогеоценозах (підготовлено на 

основі джерела [94]) 

 

Разом із тим, процес та обсяги використання енергетичної деревної біомаси 

повинні бути зорієнтовані на залишковий принцип споживання, забезпечивши у 

повному обсязі енергетичні потреби (харчові ланцюги) гетеротрофних організмів, 

що становлять невід’ємну складову лісових біогеоценозів. 

Важливою лісівничою передумовою у системі заходів сталого використання 

енергетичного потенціалу лісових ресурсів виокремлюється врахування 

необхідності підтримання стабільності системи обміну органічними речовинами 

між ґрунтом та зеленими автотрофними рослинами. Оскільки саме рослинний 

відпад та опад формують належний запас елементів мінерального живлення (азот, 

калій, фосфор, кальцій, магній тощо) у лісових ґрунтах, необхідних для росту й 

розвитку рослин. 

Сонце 

Автотрофні зелені 
рослини 

Гетеротрофні 
організми 

Теплова енергія 
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Згаданий аспект базується на циклічності кругообігу рослинної органічної 

речовини у лісових фітоценозах. Так, на думку білоруських учених, які 

досліджували частки участі залишених на ділянці лісосічних залишків у 

підвищенні родючості ґрунтів, у соснових насадження частка згаданих залишків у 

структурі елементів живлення лісових ґрунтів становить: для азоту – 50,9 %; 

фосфору – 9,3; калію – 18,1; кальцію – 9,2 та магнію – 15,8 % [165, 166].  

Також на переконання вказаних науковців, у соснових та ялинових 

насадженнях після рубок догляду необхідно залишати на перегнивання 100 % 

обсягу гілок діаметром до 3 см, а після рубок головного користування – від 50 до 

100 % залежно від типів лісу [165, 166]. У цьому контексті представники 

Української біоенергетичної асоціації [49], посилаючись на шведських 

дослідників [210, 211], пропонують залишати на перегнивали лише 20 % 

лісосічних залишків незалежно від виду рубок та типів лісорослинних умов. 

Досить важливо з позиції практичного лісівництва забезпечити мінімізацію 

запасів лісових горючих матеріалів у дуже сухих та сухих гігротопах, що 

особливо актуально для місць із регулярним рекреаційним навантаженням. Це 

пов’язано насамперед з підвищеним рівнем пожежної небезпеки у таких лісових 

ділянках. Звідси варто у повному обсязі забезпечити використання лісосічних 

залишків, у тому числі й з енергетичною метою. Адже уповільнений процес 

розкладання останніх призводить до значного нагромадження їх обсягів й 

відповідно до підвищення ризиків виникнення лісових пожеж [66, 80, 81, 173].  

Значний вплив на підвищення родючості лісових ґрунтів виявляє 

гуміфікація кореневих систем видалених дерев, які з позиції пожежної безпеки в 

лісі та збереження кругообігу поживних речовин мають бути виключені з 

енергетичного потенціалу деревної біомаси досліджуваного регіону.   

У межах дисертаційної роботи згадані лісівничі передумови слугували за 

базис для удосконалення методичних підходів, запропонованих 

Р. Д. Василишиним [26] щодо оцінювання еколого безпечного енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісових деревних відходів та її адаптації до об’єктів 

регіону дослідження (див. розділ 3).  
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Загалом кількісні значення енергетичного потенціалу деревної біомаси 

залежать від значної кількості лісівничо-таксаційних характеристик деревостанів 

та окремих дерев. 

Таксаційною основою для оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів є їхня видова та вікова структури, які вливають на біометричні 

характеристики дерев й деревостанів, а також від них залежить система 

проектування лісогосподарських заходів, пов’язаних із заготівлею деревної 

біомаси.  

Зокрема, чітко простежується видова мінливість у показниках базисної 

щільності компонентів фітомаси дерев, які становлять основу для оцінювання 

параметрів їх питомої енергоємності. Використані у дисертаційній роботі 

показники базисної щільності панівних лісотвірних видів Київського Полісся  

узагальнено на основі матеріалів тимчасових пробних площ з літературних 

наукових джерел [105, 109] (табл. 4.1).   

Таблиця 4.1 

Базисна середня щільність компонентів фітомаси дерев панівних лісотвірних 

видів Київського Полісся 

Деревний вид 
Базисна щільність за компонентами, кг∙(м

3
)

-1
 

деревина кора деревина+кора 

Компоненти фітомаси стовбура 

Сосна звичайна  

(природні насадження) 
429 311 419 

Сосна звичайна         

(штучні насадження) 
402 294 392 

Дуб звичайний 496 452 499 

Береза повисла 505 495 502 

Компоненти фітомаси крони (гілки) 

Сосна звичайна  

(природні насадження) 
462 361 441 

Сосна звичайна         

(штучні насадження) 
397 424 402 

Дуб звичайний 636 480 592 

Береза повисла 487 571 501 
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Враховуючи, що на згадані деревні види у видовій структурі насаджень 

досліджуваного регіону припадає понад 80 %, вони стали основою для 

подальшого формування відповідних нормативно-довідкових матеріалів для 

оцінювання їх енергоємності, а також для встановлення узагальнених факторів 

впливу під час оцінювання загальних обсягів деревної біомаси у лісах Київського 

Полісся. 

За інформаційний базис для оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси у лісах слугують значення питомої енергоємності компонентів фітомаси 

дерев відповідних деревних видів. Згадані показники у межах дисертаційної 

роботи встановлено (табл. 4.2) на основі значень базисної щільності, наведеної у 

табл. 4.1. 

Таблиця 4.2 

Середня питома енергоємність компонентів фітомаси дерев панівних 

лісотвірних видів Київського Полісся 

Деревний вид 

Вміст енергії в абсолютно сухій речовині 

компонентів фітомаси, ГДж∙(м
3
)

-1
 

деревина кора деревина+кора 

Компоненти фітомаси стовбура 

Сосна звичайна  

(природні насадження) 
7,68 5,56 7,49 

Сосна звичайна         

(штучні насадження) 
7,18 5,25 7,02 

Дуб звичайний 8,87 8,08 8,92 

Береза повисла 9,02 8,84 8,97 

Компоненти фітомаси крони (гілки) 

Сосна звичайна  

(природні насадження) 
8,25 6,45 7,88 

Сосна звичайна         

(штучні насадження) 
7,10 7,59 7,19 

Дуб звичайний 11,37 8,59 10,58 

Береза повисла 8,71 10,21 8,96 

 

Наведені параметри середньої питомої енергоємності (див. табл. 4.2) 

вказують на значну їх диференціацію як для різних деревних видів, так і в межах 
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компонентів фітомаси одного деревного виду. Наприклад, найвищий показник 

енергоємності характерний для деревини гілок дуба звичайного (у абсолютно 

сухому стані), один кубічний метр якої за цим показником еквівалентний 358 м
3
 

природного газу. Тоді як для стовбура найвищі показники у Київському Поліссі 

притаманні для деревини – 9,02 ГДж∙(м
3
)

-1
 та кори берези повислої – 

8,84 ГДж∙(м
3
)

-1
. При цьому найнижчим вмістом енергії в 1 м

3
 відзначаються 

компоненти фітомаси стовбурів дерев сосни звичайної штучного походження. 

Важливим лісотаксаційним фактором, який необхідний для встановлення 

частки енергетичної продукції у зальному обсязі заготовленої деревини та 

виступає складовою методичних підходів прогнозування обсягів енергетичного 

потенціалу деревної біомаси, слугує розмірно-якісна структура деревостанів. Для 

реалізації методики оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів 

Київського Полісся, що наведена у третьому розділі дисертаційної роботи, 

здійснено аналіз співвідношень формування ділової та дров’яної деревини у 

деревостанах панівних лісотвірних видів регіону на основі виробничої інформації 

щодо проведених лісогосподарських заходів у межах державних підприємств 

Київського обласного управління лісового та мисливського господарства 

(ОУЛМГ) й ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». Середні 

значення згаданих показників за період 2016–2018 рр. представлено у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Розмірно-якісна структура лісопродукції заготовленої державними 

підприємствами Київського ОУЛМГ  

Лісогосподарський захід/панівний 

деревний вид 

Частка у межах категорій технічної 

придатності, % 

ділова дрова  

Деревостани сосни звичайної 

Рубки головного користування 70,0 30,0 

Санітарні рубки 16,0 84,0 

Прорідження 8,5 91,5 

Прохідна рубка 20,5 79,5 

Інші рубки формування і оздоровлення 

лісів 
21,5 78,5 
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Продовж. табл. 4.3 

Лісогосподарський захід/панівний 

деревний вид 

Частка у межах категорій технічної 

придатності, % 

ділова дрова  

Деревостани дуба звичайного 

Рубки головного користування 38,0 62,0 

Санітарні рубки 4,5 95,5 

Прорідження 15,5 84,5 

Прохідна рубка 15,0 85,0 

Інші рубки формування і оздоровлення 

лісів 
16,0 84,0 

Деревостани берези повислої 

Рубки головного користування 31,0 69,0 

Санітарні рубки 3,5 97,5 

Прорідження 14,0 68,0 

Прохідна рубка 22,5 77,5 

Інші рубки формування і оздоровлення 

лісів 
20,0 80,0 

деревостани інших деревних видів 

Рубки головного користування 17,5 82,5 

Санітарні рубки 3,5 97,5 

Прорідження 2,0 98,0 

Прохідна рубка 3,0 97,0 

Інші рубки формування і оздоровлення 

лісів 
5,5 94,5 

 

Аналіз представленої розмірно-якісної структури деревостанів 

досліджуваного регіону дозволяє стверджувати про наявні значні обсяги 

формування енергетичної лісосировини у вигляді дров’яної деревини. 

Ще одною важливою складовою у структурі загального енергетичного 

потенціалу деревної біомаси слугують лісові деревні відходи, що містять у тому 

числі й лісосічні залишки у вигляді гілок (грубих та дрібних (до 1 см)) крон дерев. 

Передумовою об’єктивного оцінювання обсягів біомаси згаданої структурної 

складової виокремлено встановлення частки гілок у загальному обсязі деревної 

біомаси деревостану. З цією метою у дисертаційній роботі здійснено 
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моделювання співвідношення біомаси гілок від загальної біомаси стовбурової 

деревини залежно від віку та відносної повноти насадження. Результати 

моделювання представлено у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Математичні залежності для оцінювання співвідношення біомаси гілок з 

біомасою стовбурової деревини в умовах Київського Полісся 

№ 

рівняння 
Математична залежність 

Коефіцієнт 

детермінації 

Соснові деревостани 

4.1 Phгіл/Phдст =4,7329 ∙ А
-0,9763 

∙ Р
-0,0455

 0,97 

Дубові деревостани 

4.2 Phгіл/Phдст =0,6742 ∙ А
-0,2751 

∙ Р
-0,0366

 0,74 

Березові деревостани 

4.3 Phгіл/Phдст =2,5111 ∙ А
-0,6589 

∙ Р
-0,0206

 0,79 

 

У процесі моделювання не виявлено статистично значущої різниці між 

співвідношенням біомаси гілок та загальної біомаси стовбурової деревини у 

соснових деревостанах природного та штучного проходження, тому у табл. 4.4 

згадана залежність представлена для соснових деревостанів загалом. Однак у ході 

моделювання встановлено чітко виражену обернену залежність модельованого 

показника від віку деревостану та незначну обернену залежність від відносної 

повноти. 

Запропоновані математичні моделі забезпечують рівень апроксимації 

вихідних даних у діапазоні від 74 до 97 %, що вказує на статистичну значущість 

на 5 %-му рівні. На адекватність моделей вказує також наближений до 

нормального розподіл їх залишків.  

Візуалізація кількісних параметрів досліджуваних співвідношень 

одержаних на основі застосування рівнянь 4.1, 4.2 та 4.3 наглядно представлено у 

табл. 4.5, де відображено фрагментарні дані у межах відносних повнот 

деревостанів 0,6–0,9. Повна інформація про згадані кількісні параметри для 
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ширшого діапазону віку та відносної повноти соснових, дубових і березових 

деревостанів наведено у додатку З. 

Таблиця 4.5 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини в умовах 

Київського Полісся 

Вік, років 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у 

межах відносної повноти деревостанів 

0,6 0,7 0,8 0,9 

Соснові деревостани 

20 0,260 0,258 0,257 0,255 

40 0,132 0,131 0,130 0,130 

60 0,089 0,088 0,088 0,087 

80 0,067 0,067 0,066 0,066 

100 0,054 0,054 0,053 0,053 

Дубові деревостани 

20 0,301 0,300 0,298 0,297 

40 0,249 0,248 0,246 0,245 

60 0,223 0,221 0,220 0,219 

80 0,206 0,205 0,204 0,203 

100 0,194 0,192 0,191 0,191 

Березові деревостани 

20 0,353 0,351 0,350 0,350 

40 0,223 0,223 0,222 0,221 

60 0,171 0,170 0,170 0,170 

80 0,141 0,141 0,141 0,140 

100 0,122 0,122 0,121 0,121 

 

Для умов регіону дослідження також встановлено середні значення частки 

біомаси грубих гілок (товщина більше 1 см) у загальній структурі біомаси гілок 

деревостану. Ці показники встановлено на основі інформації з бази даних 

тимчасових пробних площ [105, 109] та узагальнено для окремих 
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лісогосподарських заходів, пов’язаних із заготівлею деревної біомаси. Одержані 

результати представлено у табл. 4.6.  

Таблиця 4.6 

Частка грубих гілок у загальній структурі їх біомаси 

Лісогосподарський 

захід 

Масова частка грубих гілок у межах деревостанів панівних 

лісотвірних видів, % 

соснові 

деревостани 

дубові 

деревостани 

березові 

деревостани 

Освітлення 40 25 20 

Прочищення 50 40 40 

Прорідження 60 60 70 

Прохідна рубка 70 70 70 

Санітарна рубка 70 75 65 

Рубки головного 

користування 
85 90 85 

Інші рубки 

формування та 

оздоровлення лісів 

65 70 60 

 

Наведені у табл. 4.6 дані становлять підґрунтя для врахування екологічних 

аспектів збереження родючості ґрунтів через збагачення їх елементами 

мінерального живлення шляхом залишення на перегнивання біомаси дрібних 

гілок у повному обсязі та частково (залежно від типів лісорослинних умов) 

біомаси грубих гілок. Ці лісівничі аспекти використання лісових ресурсів 

слугують важливою складовою системи оцінювання енергетичного потенціалу 

деревної біомаси на засадах сталого лісоуправління. 

Загалом, представлені у підрозділі передумови оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси у лісах досліджуваного регіону в поєднанні з 

представленими раніше методичними підходами дозволяють здійснити кількісну 

оцінку екозблансованого обсягу деревних ресурсів, які можуть бути використані з 

енергетичною метою у межах Київської області.  
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4.2. Загальна енергоємність рослинної біомаси та енергопродуктивність 

лісів Київського Полісся 

 

У процесі дослідження енергетичної функції лісових фітоценозів, окрім 

оцінювання кількісних показників енергетичного потенціалу деревної біомаси, 

важливе місце належить оцінюванню загального вмісту енергії, акумульованої в 

біомасі рослин – загальної енергоємності. Оскільки ключовими процесами, що 

забезпечують ефективне функціонування будь-якої екосистеми Землі, в тому 

числі й лісових біогеоценозів виступаєть процеси, пов’язані з надходженням, 

трансформацією та використанням енергії [30, 42, 222]. 

Проведена в межах дисертаційної роботи оцінка загальних обсягів енергії, 

акумульованої у рослинній біомасі лісів Київського Полісся (124,07 млн т 

абсолютно сухої речовини, у тому числі 111,01 – фітомаса; 13,06 – мортмаса) 

показала, що загальний вміст акумульованої в ній енергії досягає 2210,6 ПДж 

(2210,6∙10
15 

Дж), у тому числі у фітомасі – 1976,95 ПДж (табл. 4.7). За своїм 

еквівалентом це орієнтовно відповідає 75,2 млн тон умовного палива (т у.п.), у 

тому числі для хвойних деревостанів відповідно 1455,6 ПДж, або 49,5 млн т у.п., 

твердолистяних – 447,3 ПДж, або 15,2 млн т у.п., м’яколистяних – 306,3 ПДж, або 

10,4 млн т у.п. Енергетична частка інших деревних видів становить менше 0,1 %, 

або 1,4 ПДж та 46,3 тис. т у.п.  

Таблиця 4.7 

Загальний вміст енергії у рослинній біомасі лісів Київського Полісся 

Група порід 
Енергоємність рослинної біомаси, ПДж 

фітомаса мортмаса 

Хвойні 1308,55 147,04 

Твердолистяні 392,43 54,83 

М’яколистяні 274,95 31,38 

Інші деревні види 1,02 0,34 

Разом 1976,95 233,60 
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Частка загальної енергоємності мортмаси у загальній структурі енергії 

акумульованої у рослинній біомасі лісів Київського Полісся становить 10,5 %. 

Видовий розподіл енергоємності рослинної біомаси представлено на 

рис. 4.1 та 4.2. 

 

Рис. 4.1. Енергоємність фітомаси лісів у межах деревних видів 

 

 

Рис. 4.2. Енергоємність мортмаси лісів у межах деревних видів 
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У загальній структурі енергоємності рослинної біомаси досліджуваного 

регіону домінантні позиції займають соснові деревостани, в яких акумульовано 

понад 62 % обсягів енергії лісів Київщини (рис. 4.3). Друга і третя позиції 

належать дубовим і березовим деревостанам із показником 16 та 8 % відповідно. 

Частка вільхових насаджень становить близько 5 %, тоді як частка робінієвих, 

грабових та ясеневих деревостанів не перевищує 1 %. 

 

Рис. 4.3. Видова структура енергоємності рослинної біомаси лісів 

Київського Полісся 

 

Варто зазначити, що найвищою щільністю акумульованої енергії на одиниці 

площі характеризуються дубові та ясеневі насадження (табл. 4.8). Кількісні 

значення показника щільності енергії фітомаси для цих насаджень досягають 

354,78 та 360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 відповідно. Загалом згаданий показник у межах 

насаджень панівних лісотвірних видів змінюється від 233,86 МДж∙(м
2
)

-1
 для 

робінієвих насаджень до 360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 для ясеневих насаджень. Середнє 

значення показника щільності енергії фітомаси у межах насаджень 

досліджуваного регіону знаходиться на рівні 315,43 МДж∙(м
2
)

-1
.  

Для мортмаси згаданий показник на порядок нижчий і становить близько 

38 МДж∙(м
2
)

-1
, тоді як домінантні позиції за щільністю енергії, акумульованої у 
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мортмасі, належать грабовим і дубовим деревостанам. 

Таблиця 4.8 

Видова диференціація якісних показників енергоємності біомаси лісів 

Київського Полісся  

Панівний деревний вид у 

насадженні 

Якісний показник енергоємності 

щільність енергії 

фітомаси, МДж∙(м
2
)

-1
 

щільність енергії 

мортмаси, МДж∙(м
2
)

-1
 

Робінія псевдоакація 233,86 17,76 

Береза повисла 237,87 19,79 

Вільха клейка 233,32 34,27 

Граб звичайний 304,40 48,76 

Дуб звичайний 354,78 48,21 

Сосна звичайна 334,65 42,82 

Ясен звичайний 360,48 44,52 

Середнє у межах регіону 315,43 37,99 

 

Щодо середнього приросту енергії у фітомасі стовбурів дерев, то варто 

зазначити, що найвищі його значення характерні для ясеневих і березових 

насаджень – 65,96 та 61,99 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 відповідно. Загалом в умовах Київського 

Полісся у середньому приростає 55,92 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 енергії (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Приріст енергії у фітомасі стовбурів дерев, ГДж∙га
-1

∙рік
-1
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Для панівних лісотвірних видів досліджуваного регіону та для груп порід 

загалом, у дисертаційній роботі розраховано також параметри загальної 

енергопродуктивності, що базуються на кількісних значеннях чистої первинної 

продукції лісів регіону, які оцінені під керівництвом А. З. Швиденка у 2014 році 

[168]. У результаті встановлено, що найвища енергопродуктивність характерна 

саме твердолистяним деревостанам і досягає  235 ГДж га
-1

рік
-1

, тоді як 
 
хвойні 

насадження досліджуваного регіону продукують лише 153 ГДж га
-1

рік
-1 

[22]. 

Загалом, деревостани твердолистяних деревних видів забезпечують понад 

32 % річного приросту енергії у лісах регіону дослідження, що становить 

36 ПДж рік
-1

, в той же час близько половини запасів енергії продукують хвойні 

деревостани (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Загальна енергопродуктивність лісів  Київського Полісся за панівними 

деревними видами та компонентами фітомаси  

Група порід, 

деревний вид  

Енергопродуктивність за компонентами, ПДж рік
-1
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Хвойні 19,23 3,55 11,95 17,10 1,54 10,02 63,41 

у тому числі 

сосна звичайна 
19,16 3,54 11,88 17,02 1,54 10,02 63,16 

Твердолистяні 5,51 1,88 9,83 12,73 2,00 4,14 36,09 

у тому числі 

дуб звичайний 
4,25 1,46 8,05 10,42 1,61 3,33 29,13 

М’яколистяні 2,81 0,70 4,44 2,97 0,57 1,55 13,04 

у тому числі 

береза повисла 
1,84 0,44 2,28 1,83 0,26 0,77 7,41 

Інші деревні 

види 
0,03 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,16 

Усього 27,59 6,15 26,25 32,84 4,12 15,75 112,70 
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Варто також зазначити, що у регіоні дослідження понад 40 % енергії 

акумульовано у рослинній біомасі деревостанів І класу бонітету (табл. 4.10). Ще 

близько третини у деревостанах ІІ класу бонітету, що цілком закономірно 

враховуючи регіональний розподіл площі та бонітетну структуру деревостанів у 

межах вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок Київського Полісся. 

Таблиця 4.10 

Розподіл запасів енергії рослинної біомаси лісів Київського Полісся у межах 

класів бонітету 

Клас бонітету 
Енергоємність рослинної біомаси, ПДж 

фітомаса мортмаса 

І
а
 і вище 476,50 55,53 

І 836,02 94,64 

ІІ 538,63 64,18 

ІІІ 104,23 14,88 

IV 15,21 2,94 

V і нижче 6,36 1,42 

Разом 1976,95 233,60 

 

Разом із тим, аналізуючи якісні показники енергоємності, що представлені у 

табл. 4.11, варто звернути увагу на різницю у трендах їх зміни для фітомаси та 

мортмаси лісів регіону. Для фітомаси притаманна пряма залежність щільності 

енергії з продуктивністю деревостанів, яка у тому числі характеризується й 

класом бонітету. Кількісні значення згаданого показника змінюються від 

343,17 МДж∙(м
2
)

-1
, для деревостанів І

а
 і вище класів бонітету, до 144,17 МДж∙(м

2
)

-1
 

для деревостанів V і нижче класів бонітету. Аналогічні тенденції притаманні й 

для зміни показника приросту енергії у фітомасі стовбурів дерев, зокрема у 

деревостанах І
b
 класу бонітету спостерігається значення 89,3 ГДж∙га

-1
∙рік

-1
, яке 

поступово знижується до 30,5 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 у деревостанах V
 b
 класу бонітету. 

Стосовно енергоємності мормаси лісів регіону, то тут найвищий показник 

щільності енергії характерний для деревостанів V і нижче класів бонітету, що 



114 
 

становить 43,21 МДж∙(м
2
)

-1
. У таких деревостанах спостерігається значна 

кількість деревної ламані та гілок. У деревостанах високих класів бонітету 

щільність енергії мормаси формується в основному за рахунок сухостою та 

лісової підстилки. 

Таблиця 4.11 

Кількісні значення якісних показників енергоємності біомаси лісів 

Київського Полісся у межах класів бонітету 

Клас бонітету 

Якісний показник енергоємності 

щільність енергії 

фітомаси, МДж∙(м
2
)

-1
 

щільність енергії 

мортмаси, МДж∙(м
2
)

-1
 

І
а
 і вище 343,17 39,43 

І 321,53 37,39 

ІІ 287,68 35,41 

ІІІ 218,40 31,52 

IV 171,17 36,02 

V і нижче 144,17 43,21 

Середнє  315,43 37,99 

 

Інтенсивність продукування енергії значною мірою залежить і від типів 

лісорослинних умов у яких зростають деревостани. У процесі дослідження 

встановлено, що найвищі значення показника приросту енергії у фітомасі 

стовбурів дерев характерні для насаджень у вологих грудах (D3) та свіжих 

сугрудах (С2), де його значення становлять близько 60 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

. Цілком 

логічно, що мінімальні значення цього показника притаманні для дуже сухих 

борів (А0) – 22,8 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

. 

Загалом у борах Київського Полісся акумульовано близько 10 % енергії 

рослинної біомаси (табл. 4.12). При цьому понад 40 % енергії зосереджено в 

біомасі насаджень у суборах, де домінують деревостани сосни звичайної. 

Щодо щільності енергії мормаси, то тут найвищі значення характерні для 

деревостанів у свіжих сугрудах (С2) та свіжих і вологих грудах (D2, D3) – близько 
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45 МДж∙(м
2
)

-1
.  

Таблиця 4.12 

Розподіл запасів енергії рослинної біомаси лісів Київського Полісся у межах 

трофотопів 

Трофотоп 
Енергоємність рослинної біомаси, ПДж 

фітомаса мортмаса 

Бори (А) 213,68 25,15 

Субори (В) 917,27 102,05 

Сугруди (С) 641,28 79,23 

Груди (D) 204,72 27,16 

Разом 1976,95 233,60 

 

Загальна оцінка вмісту енергії у компонентах фітомаси та мормаси лісових 

фітоценозів дає можливість спрогнозувати енергетичний баланс зазначених 

природних екосистем і лише частка із згаданого обсягу може бути використана 

для суспільних потреб, як відновлювальний енергетичний ресурс. 

 

 

4.3. Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Київського 

Полісся 

 

У межах реалізації дисертаційного дослідження із залученням матеріалів 

реляційної бази даних «Повидільна таксаційна характеристика лісу» (яка містить 

детальну таксаційну характеристику деревостанів головних лісотвірних видів 

Українського Полісся), використанням основних теоретико-методичних підходів 

та методики, запропонованої Р. Д. Василишиним [30], що враховує застосування 

діючих нормативних документів у галузі лісового господарства та деревообробної 

промисловості (лісовпорядні інструкції, правила здійснення різних 

лісогосподарських заходів, нормативи утворення відходів у результаті обробки 

деревини тощо), галузеву лісогосподарську статистику та еколого-економічні 
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особливості розвитку місцевих громад у Київського Полісся, було розраховано 

кількісні показники п’яти типів енергетичного потенціалу. В окремих випадках, за 

умови відсутності достовірних даних, в оціночних розрахунках використовуються 

експертні оцінки на основі інформації з наукових літературних джерел.  

Запропоновані Р. Д. Василишиним теоретично можливий, технічно 

доступний, екологічно безпечний, економічно доцільний та соціально зумовлений 

типи енергетичного потенціалу базуються на основних концептуальних засадах 

сталого розвитку, враховуючи необхідність гармонійного поєднання питань 

екологічної безпеки, економічного розвитку регіону та соціальних особливостей 

життя місцевих громад [30].  

У дисертаційній роботі здійснено оцінку п’яти типів енергетичного 

потенціалу у межах трьох структурних складових деревної біомаси (дров’яна 

стовбурова деревина, лісові деревні відходи та лісопромислові деревні відходи).  

Загальні кількісні параметри зазначених типів енергетичного потенціалу 

деревної біомаси наведені у табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 

Щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у насадженнях 

Київського Полісся 

Вид деревної біомаси 
Кількісний показник потенціалу 

тис. м
3
  тис. т* ПДж тис. т у.п. 

Теоретично можливий 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
1446,9 593,2 10,61 361,7 

Лісові деревні відходи  876,1 335,5 6,00 204,6 

Лісопромислові деревні 

відходи 
232,4 99,2 1,77 60,5 

Разом  2555,3 1028,0 18,38 626,8 

Технічно доступний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
1156,1 474,0 8,47 289,0 

Лісові деревні відходи  700,0 268,1 4,79 163,5 
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Продовження табл. 4.13 

Вид деревної біомаси 
Кількісний показник потенціалу 

тис. м
3
  тис. т* ПДж тис. т у.п. 

Лісопромислові деревні 

відходи 
139,3 59,5 1,06 36,3 

Разом  1995,3 801,6 14,33 488,7 

Екологічно безпечний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
924,8 379,2 6,78 231,2 

Лісові деревні відходи  372,5 142,7 2,55 87,0 

Лісопромислові деревні 

відходи 
139,3 59,5 1,06 36,3 

Разом  1436,6 581,3 10,39 354,4 

Економічно доцільний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
878,6 360,2 6,44 219,6 

Лісові деревні відходи  245,6 94,1 1,68 57,4 

Лісопромислові деревні 

відходи 
139,3 59,5 1,06 36,3 

Разом  1263,5 513,8 9,19 313,2 

Соціально зумовлений 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
775,1 317,8 5,68 193,8 

Лісові деревні відходи  240,7 92,2 1,65 56,2 

Лісопромислові деревні 

відходи 
139,3 59,5 1,06 36,3 

Разом  1155,0 469,4 8,39 286,2 

Примітка: У абсолютно сухому стані. 

 

Таким чином, кількісне значення щорічного енергетичного потенціалу 

деревної біомаси у лісах Київської області змінюється від 18,4 до 8,4 ПДж, 

залежно від типу потенціалу. Соціально зумовлений енергетичний потенціал 

деревної біомаси характеризується такими абсолютними значеннями та їх 

еквівалентами: 1154,7 тис. м
3
; 469,3 тис. т (у абсолютно сухому стані); 8,39 ПДж; 
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286,1 тис. тон умовного палива, або близько 265 млн м
3
 природного газу.  

Аналізуючи структурні складові деревної біомаси, варто зазначити, що 

частка дров’яної стовбурової деревини у загальному обсязі соціально зумовленого 

потенціалу досягає майже 68 %. На інші складові припадає відповідно 19,6 %  – 

лісові деревні відходи та  12,6 % – лісопромислові деревні відходи. При цьому, 

понад 80 % потенціалу дров’яної стовбурової деревини й потенціалу 

лісопромислових деревних відходів щороку споживається для суспільних потреб. 

Реальний незадіяний потенціал становить близько 3 ПДж, або 420 тис. м
3
.  

Щільність енергетичної деревної біомаси у межах соціально-зумовленого 

потенціалу змінюється від 910 КДж∙(м
2
)

-1
 для дров’яної стовбурової деревини, до 

170 КДж∙(м
2
)

-1
 для лісопромислових деревних відходів (рис. 4.5). Однак для 

останніх цей показник досить умовний, оскільки згадана енергетична біомаса 

утворюється у місцях переробки деревини, а тому там її щільність значно вища. 

 

Рис. 4.5. Щільність деревної біомаси у лісах Київського Полісся в одиницях 

первинної енергії 
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Вид потенціалу 

Дров'яна стовбурова деревина 
Лісові деревні відходи 
Лісопромислові деревні відходи 
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Враховуючи реальний санітарний стан лісів досліджуваного регіону 

розрахований енергетичний потенціал може значно зрости за рахунок сухостою та 

збільшення обсягів заготівлі низькоякісної деревини у процесі здійснення 

санітарних оздоровчих заходів. 

Аналізуючи запаси сухостою у лісах досліджуваного регіону, встановлено, 

що основна його частка зосереджена у соснових насадженнях, де акумульовано 

понад 740 тис. т мормаси сухостою (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Запаси мормаси та енергоємність сухостою у насадженнях панівних 

лісотвірних видів Київського Полісся 

Лісотвірний вид 
Мормаса сухостою,  

тис. т 

Енергоємність мормаси 

сухостою, ПДж 

Береза повисла 156,3 2,79 

Вільха клейка 150,9 2,70 

Граб звичайний 16,9 0,30 

Дуб звичайний 192,6 3,44 

Осика 46,4 0,83 

Сосна звичайна 747,4 13,36 

Ясен звичайний 15,8 0,28 

 

Загалом у лісах Київського Полісся запаси сухостою нараховують понад 

1,4 млн т, що в середньому становить близько 5–6 м
3
 на 1 гектар вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок. До 50 % згаданих запасів уже враховані в оцінці 

енергетичного потенціалу деревної біомаси як лісопродукція, що може бути 

заготовлена у процесі здійснення рубок формування та оздоровлення лісів і рубок 

головного користування. Деревний детрит, у тому числі й сухостій, являє собою 

невід’ємну складову системи збереження біорізноманіття в лісах регіону, а тому 

має бути наявним у межах лісових екосистем. Враховуючи наведені чинники, 

реальний енергетичний потенціал сухостою, який у найближчі 3–5 років можна 

залучити додатково до енергетичного потенціалу біомаси лісів регіону 
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досягає 280 тис. т, або 5,1 ПДж, що еквівалентно майже 160 млн м
3
 природного 

газу. Разом із тим, за умови погіршення ситуації із всиханням сосняків у регіоні 

дослідження та за відсутності дієвих нормативних механізмів для швидкого 

реагування на таку ситуацію, кількість енергетичної дров’яної біомаси у 

Київському Поліссі може зрости у десятки разів в основному за рахунок 

сухостійної деревини. 

 

 

4.4. Сучасні рішення для забезпечення сталого використання 

енергетичної деревної біомаси (на прикладі деревостанів ВП НУБіП України 

«Боярська лісова дослідна станція») 

 

Стале екозбалансоване використання деревної біомаси для енергетичних 

цілей слугує невід’ємною складовою системи сталого лісоуправління, що 

направлене на багатоцільове, безперервне і невиснажливе використання лісових 

ресурсів, забезпечуючи баланс екологічних, економічних і соціальних аспектів 

лісокористування, максимізуючи збереження природного біорізноманіття й 

екосистемних функцій лісів для потреб нинішніх і майбутніх поколінь. У цьому 

контексті відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», яка створена 

ще у 1925 році, активно впроваджує новітні підходи екосистемного менеджменту 

для реалізації стратегічних завдань сталого розвитку лісового господарства. 

Сертифікувавши систему лісоуправління, Боярська ЛДС задекларувала системне 

дотримання принципів та критеріїв FSC («Лісова управлінська рада» - «Forest 

Stewardship Council»), забезпечуючи ефективне багатоцільове використання 

продуктів та функцій лісу.  

Однією з ключових функцій лісових фітоценозів виокремлюється 

енергетична, яка поєднує екологічне та виробниче спрямування використання 

енергії акумульованого у компонентах фітомаси лісових насаджень [27]. 

У напрямі використання лісових ресурсів (деревної біомаси) з виробничою 
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енергетичною метою, управлінські рішення повинні забезпечувати мінімізацію 

негативного впливу лісокористування на навколишнє природне середовище, 

сприяти задоволенню потреб місцевих громад у енергетичній лісосировині, а 

також базуватися на науково обґрунтованому інформаційному інструментарії. 

Ефективним інформаційним базисом для прийняття управлінських рішень у 

системі лісового господарства нині слугують ГІС технології. Вдале поєднання 

картографічної інформації з атрибутивними даними щодо тих чи інших 

лісогосподарських заходів дозволяє значно оптимізувати витрати часу й ресурсів 

на їх реалізацію.  

З метою забезпечення прийняття обґрунтованих рішень щодо сталого 

використання деревної біомаси лісів для енергетичних цілей, у межах ВП НУБіП 

України «Боярська ЛДС» апробовано програмний продукт «Лісовпорядник». На 

противагу існуючим аналогам, де основну становить картографічна інформація, у 

згаданому програмному продукті розробники вирішальне місце відвели 

атрибутивній інформації окремих виділів (рис. 4.6) [3]. Принципова його перевага 

у можливості уникнення обмежень, пов’язаних із використанням картографічної 

інформації, яка в програмі «Лісовпорядник» зберігається разом з атрибутивною, а 

її зв’язок з базою даних «Повидільна таксаційна характеристика лісу» дає змогу 

швидко отримати необхідну просторову й біометричну таксаційну інформацію 

для оперативного управління [3, 84]. 

 

Рис. 4.6. Картографічний апарат програми «Лісовпорядник» [84] 
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Базовою атрибутивною інформацією, у межах згаданого програмного 

продукту, для оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах 

досліджуваного підприємства слугують дані щодо запланованих 

лісогосподарських заходів, пов’язаних із заготівлею деревини (рубки формування 

й оздоровлення лісів та рубки головного користування). Поєднання згаданих 

даних з просторовою картографічною інформацією дозволяє оперативно 

оцінювати кількісні значення технічно доступного, екологічно безпечного та 

економічно доцільного енергетичного потенціалу таких структурних складових 

деревної біомаси, як дров’яна стовбурова деревина та лісові деревні відходи. 

Приклад відображення лісових ділянок, відведених у рубку за щільністю деревної 

енергетичної біомаси наведено на рис. 4.7. 

 
 

Рис. 4.7. Просторова інформація про щільність деревної біомаси у межах 

лісових ділянок ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 
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Представлений інструментарій, розроблений І. Л. Алексіюком за участю 

дисертанта, дозволяє точно враховувати технічну доступність деревної біомаси, у 

тому числі й через наявність лісових доріг, дозволяє виокремлювати особливо 

цінні для збереження лісові ділянки, оцінювати віддалі транспортування біомаси і 

відповідно встановлювати показники економічної доцільності заготівлі лісових 

деревних відходів на тій чи іншій лісовій ділянці. 

Зокрема, така інформаційна система дає змогу здійснити оптимізацію 

шляхів транспортування деревної біомаси до найближчих мобільних складів 

приймання лісопродукції. Згадана оптимізація дозволяє забезпечити відстані 

вивезення біомаси, що не перевищують 2,5 км, як одного з критеріїв економічної 

доцільності використання цього ресурсу (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Просторове розташування складів лісопродукції у межах лісового 

фонду ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 
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Технологічні аспекти використання деревної біомаси значно залежать від 

виду лісогосподарських заходів, під час яких запроектована заготівля 

енергетичної лісосировини (рис. 4.9). Такий розподіл виступає також 

передумовою для застосування загаданих раніше методичних підходів до 

оцінювання енергетичного потенціалу. 

 
 

Рис. 4.9. Просторова представленість лісових ділянок із запроектованими 

лісогосподарськими заходами у межах ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 

 

Застосування цієї інформаційної системи дозволяє на екосистемному рівні 

враховувати екологічні обмеження щодо обсягів заготівлі деревної біомаси, 

зокрема лісових деревних відходів.  
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У досліджуваному році загальний обсяг енергетичної деревної біомаси у ВП 

НУБіП України «Боярська ЛДС» становив близько 40 тис. м
3 

(табл. 4.15 та 

рис. 4.10), з яких понад 70 % – дров’яна стовбурова деревина. 

Таблиця 4.15 

Розподіл обсягу деревної біомаси у межах лісових ділянок за групами 

щільності її утворення, м
3
 

Група щільності 

деревної біомаси, 

м
3
∙га

-1
 

Вид деревної біомаси 

дров’яна стовбурова 

деревина 
лісові деревні відходи 

до 20 10889 2128 

21–40 8049 1920 

41–60 3245 1161 

61–80 1926 1159 

81–100 1932 1112 

101 і більше 3591 1094 

Разом 29632 8574 

 

 

Рис. 4.10. Розподіл обсягу лісопромислових деревних відходів за видами 

 

Згаданий обсяг деревної біомаси, наведений в абсолютних одиницях, 

повною мірою відповідає технічно доступному енергетичному потенціалу. 
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Екологічні аспекти сталого використання деревної біомаси у межах 

діяльності досліджуваного підприємства відображаються у максимізації 

використання відходів переробки деревини, забезпеченні процесів збереження 

біорізноманіття через залишення частини сухостійних дерев у лісі та сприянні 

поліпшенні мінерального складу ґрунтів при перегниванні частини лісових 

деревних відходів у вигляді порубкових залишків. У цьому контексті варто 

зазначити, що із загального обсягу лісових деревних відходів 8574 м
3
 екологічно 

безпечному потенціалу відповідає обсяг близько 4,5 тис. м
3
. 

 Економічні аспекти сталого використання деревної біомаси нині значною 

мірою залежать від ситуації на ринку лісопродукції, яка у досліджуваному році 

виявилася досить несприятливою для інтенсивного провадження й розвитку 

перспективних напрямів біоенергетичного використання деревної біомаси лісів. В 

умовах значного накопичення запасів дров’яної стовбурової деревини у 

Київському регіоні й досить помірної ціни на природний газ економічна 

доцільність використання лісових деревних відходів, заготовлених під час рубок 

формування та оздоровлення лісів, близька до нуля, оскільки вимагає певних 

витрат за їх заготівлю та транспортування. Щодо рубок головного користування, 

то враховуючи значну щільність біомаси лісових відходів на одиниці площі, 

рентабельність їх використання з енергетичною метою може сягати 2–10 %. У 

майбутньому ситуація може значно змінитися, враховуючи бажання підприємства 

відкрити власне виробництво з переробки лісових деревних відходів на тверді 

види біопалива.  

Складно переоцінити соціальну роль лісів ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС», зокрема й важливе їх значення для задоволення потреб місцевих громад у 

енергетичній сировині. Щороку понад 20 % дров’яної стовбурової деревини (дров 

паливних) реалізується місцевому населенню, близько 40 % – для забезпечення 

енергетичною сировиною об’єктів соціальної інфраструктури досліджуваного 

регіону. Крім того, понад 70 % лісопромислових деревних відходів, утворених 

підприємством під час переробки деревини, також реалізується жителям місцевих 

громад (табл. 4.16). 
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Таблиця 4.16 

Розподіл обсягу лісопромислових деревних відходів за видами, м
3
 

Ціль використання 
Вид лісопромислових деревних відходів 

тирса горбиль кускові відходи 

Власні потреби 355 24 524 

Реалізація населенню 833 166 1264 

Разом 1188 190 1788 

 

Загалом, використовуючи сучасні інформаційні технології (програмний 

продукт «Лісовпорядник») і концептуальні принципи сталого використання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси, що гармонійно поєднують питання 

його екологічної безпеки та економічного розвитку, а також враховують соціальні 

особливості життя місцевих громад [26], розраховано кількісні показники 

енергетичного потенціалу деревної біомаси ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», 

зокрема згадані показники для соціально зумовленого енергетичного потенціалу 

представлено у табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Щорічний соціально зумовлений енергетичний потенціал деревної біомаси у 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 

Вид деревної біомаси 
Кількісний показник потенціалу 

тис. м
3
  тис. т

*
 ТДж тис. т у.п. 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
8,8 3,6 64,53 2,2 

Лісові деревні відходи  0,7 0,3 4,79 0,2 

Лісопромислові деревні 

відходи 
0,9 0,4 6,85 0,2 

Разом  10,4 4,2 74,81 2,6 

Примітка: У абсолютно сухому стані. 

Таким чином, щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», використання якого відповідає принципам 

сталого ведення лісового господарства, становить близько 75 ТДж, або 10 тис. м
3
. 
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Не задіяним при цьому залишається тільки потенціал лісових деревних відходів – 

близько 700 м
3
. Залучивши до енергосектору понад 30 тис. м

3
 деревної біомаси, у 

тому числі й реалізованої місцевим громадам, ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» забезпечує щорічне зниження викидів вуглецю на рівні 4,5 тис. тон, через 

заміну викопних видів палива. 

 

Висновки до четвертого розділу 

На основі реалізації оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси 

у лісах Київського Полісся можна зробити наступні висновки та узагальнення: 

1. Лісовий біогеоценоз являє собою складну систему, яка чутлива до 

антропічних змін, звідси процес використання деревної біомаси з енергетичною 

метою повинен відбуватися із забезпеченням мінімізації негативного впливу на 

окремі елементи цієї екосистеми. 

2. Встановлено, що до базових лісівничо-таксаційних чинників, які 

впливають на оцінювання кількісних показників енергетичного потенціалу 

деревної біомаси, зокрема на певні екологічні обмеження щодо її використання, 

слід віднести такі, як типологічна, вікова й видова структура лісів, питома 

енергоємність компонентів фітомаси дерев, розмірно-якісна структура 

заготовленої лісопродукції, співвідношення біомаси гілок з загальною біомасою 

стовбурової деревини, частка грубих гілок у структурі загальної біомаси та ін. 

3. Загальний обсяг енергії, акумульований у рослинній біомасі лісів 

Київського Полісся досягає 2210,6 ПДж (2210,6∙10
15 

Дж), що за своїм 

еквівалентом орієнтовно відповідає 75,2 млн тон умовного палива. Разом із тим, 

частка загальної енергоємності мормаси у загальній структурі енергії 

акумульованої у рослинній біомасі лісів Київського Полісся становить 10,5 %.  

4. Домінантні позиції у загальній структурі енергоємності рослинної 

біомаси досліджуваного регіону належать сосновим деревостанам, у яких 

акумульовано понад 62 % обсягів енергії лісів Київщини. Однак найвищою 

щільністю акумульованої енергії на одиниці площі характеризуються дубові та 

ясеневі насадження – 354,78 і 360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 відповідно. При цьому, середній 
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приріст енергії у фітомасі стовбурів дерев найвищий у ясеневих та березових 

насадженнях – 65,96 та 61,99 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 відповідно. 

5. Щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Київської 

області змінюється від 18,4 до 8,4 ПДж, залежно від типу потенціалу. Соціально 

зумовлений енергетичний потенціал деревної біомаси становить 8,39 ПДж, що 

еквівалентно 1154,7 тис. м
3
, 469,3 тис. т абсолютно сухої рослинної речовини, 

286,1 тис. тон умовного палива, або близько 265 млн м
3
 природного газу. 

6. Використовуючи сучасні інформаційні технології (програмний продукт 

«Лісовпорядник») та концептуальні принципи сталого використання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси, оцінено кількісні показники 

енергетичного потенціалу деревної біомаси ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», 

що становить близько 75 ТДж, або 10 тис. м
3
. 

7. Збалансоване використання енергетичного потенціалу лісів Київського 

Полісся на засадах сталого лісоуправління слугуватиме рушійною силою 

розвитку регіональної «зеленої» економіки та низьковуглецевого виробництва. 

Матеріали четвертого розділу опубліковані у наступних наукових працях 

[20, 35, 42, 85, 149, 169, 229, 230]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, з використанням основних засад системного підходу, 

одержано комплексні результати, які відображають лісівничо-таксаційну 

оцінку енергетичного потенціалу лісів Київського Полісся. 

За результатами дисертаційного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

1. В українських реаліях відновлювальна рослинна біомаса виступає 

стратегічним енергетичним ресурсом, який, порівняно з викопними видами 

палива, має такі екологічні переваги як зниження викидів парникових газів та 

зменшення концентрації важких металів у повітрі. За проведеним аналізом, 

сучасні світові наукові тенденції спрямовані на дослідження економічних, 

екологічних і соціальних передумов максимізації використання різних видів 

деревного палива, у тому числі й деревної біомаси лісів. 

2. Лісівничо-таксаційні характеристики лісів Київського Полісся 

слугували за інформаційну основу для оцінювання кількісних показників їх 

енергетичної функції. У цьому контексті встановлено, що у регіоні 

дослідження домінують середньовікові, високопродуктивні та 

високоповнотні соснові, березові й дубові деревостани. Згадані лісівничо-

таксаційні характеристики також притаманні й для лісів Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярська лісова дослідна станція». 

3. Як дослідний матеріал, у процесі виконання завдань дисертаційного 

дослідження, використано показники 42 тимчасових пробних площ, 25 з яких 

закладені за участю здобувача у Боярській лісовій дослідній станції (18 – 

сосна звичайна, 4 – дуб звичайний, 3 – береза повисла) та 17 науковцями 

кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Дослідні дані охоплюють і 

репрезентативно описують соснові, дубові та березові деревостанів 

Київського Полісся. 
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4. За методичну основу оцінювання енергоємності й енерго-

продуктивності лісів Київського Полісся та енергетичного потенціалу 

деревної біомаси у них слугували наявні у вітчизняній науковій літературі 

теоретико-методичні підходи, які удосконалено здобувачем у частині 

оцінювання екологічно безпечного енергетичного потенціалу лісових 

деревних відходів через введення норм використання лісосічних залишків під 

час проведення відповідних рубок у деревостанах панівних лісотвірних 

видів. 

5. Встановлено, що загальна енергоємність рослинної біомаси лісів 

Київського Полісся становить 2210,6 ПДж, або 75,2 млн т умовного палива. 

Водночас, майже 90 % акумульованої енергії зосереджено у компонентах 

фітомаси лісів, решта – у компонентах мортмаси. Частка соснових 

деревостанів у загальній структурі енергоємності рослинної біомаси 

досліджуваного регіону перевищує 62 %. Найвищою щільністю 

акумульованої енергії характеризуються дубові та ясеневі насадження – 

354,78 і 360,48 МДж∙(м
2
)

-1
 відповідно. Середній приріст енергії у фітомасі 

стовбурів дерев найвищий у ясеневих та березових насадженнях – 65,96 і 

61,99 ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 відповідно. 

6. Щорічні показники теоретично можливого, технічно доступного, 

екологічно безпечного, економічно доцільного та соціально зумовленого 

типів енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах досліджуваного 

регіону змінюються від 18,4 до 8,4 ПДж. Кількісні значення соціально 

зумовленого енергетичного потенціалу деревної біомаси знаходяться на рівні 

8,39 ПДж, що еквівалентно 1154,7 тис. м
3
, у тому числі 775,1 тис. м

3
 – 

дров’яна стовбурова деревина, 240,7 тис. м
3
 – лісові деревні відходи, 

139,3 тис. м
3
 – лісопромислові деревні відходи. 

7. Використання функціональних можливостей програмного продукту 

«Лісовпорядник» у поєднанні з методичними підходами, що базуються на 

концептуальних принципах сталого лісоуправління, дозволило адекватно 

оцінити кількісні показники енергетичного потенціалу деревної біомаси у 
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лісах Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України «Боярська лісова дослідна станція» і 

врахувати технічні, екологічні, економічні й соціальні обмеження стосовно її 

сталого використання. Щорічний соціально зумовлений енергетичний 

потенціал у лісах підприємства становить близько 75 ТДж, або 10 тис. м
3
, що 

виступає важливою складовою забезпечення низьковуглецевого розвитку 

Київської області. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

За результатами дисертаційного дослідження для вирішення еколого-

енергетичних задач щодо збільшення частки відновлювальних джерел  

у структурі енергоспоживання Київської області та розвитку у регіоні 

низьковуглецевого виробництва, сформульовано наступні матеріали для 

провадження у виробничий процес зацікавленими суб’єктами регіону: 

– кількісні показники питомої й загальної енергоємності дерев та 

деревостанів панівних лісотвірних видів досліджуваного регіону; 

– удосконалені методичні підходи до оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісових деревних відходів з урахуванням 

типологічних категорій ділянок, вкритих лісовою рослинністю; 

– кількісні значення п’яти типів (теоретично можливого, технічно 

доступного, екологічно безпечного, економічно доцільного та соціально 

зумовленого) енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах Київського 

Полісся; 

– інноваційні рішення використання програмного продукту 

«Лісовпорядник» для оцінювання на засадах сталого розвитку енергетичного 

потенціалу деревної біомаси у лісах Поліського регіону. 

 



133 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Адаменко О., Височанський В., Льотко В., Михайлів М. Альтернативні 

палива та інші нетрадиційні джерела енергії. Івано-Франківськ: Полум’я, 2000. 

257 с. 

2. Алексеев Е. В. Типы Украинского леса. Правобережье. Киев: Изд-во 

Книгосоюза, 1925. 64 с. 

3. Алексіюк І. Л., Лакида П. І., Гриник Г. Г. Програма «Лісовпорядник» як 

система опрацювання бази даних лісового фонду України. Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. 2013. Вип. 23.15. С. 308–316. 

4. Альошкіна У. М. Емергетичний аналіз функціонування екосистем 

м. Києва. Екологія та ноосфера. 2008. Т. 19. Вип. 1–2. С. 78–85. 

5. Антоненко В., Зубенко В., Олійник Є., Радченко С. Практичний 

посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі 

України (для представників державних та комунальних установ). Київ: Програма 

розвитку Організації Об’єднаних Націй, 2017. 63 с. 

6.  Бедернічек Т. Ю. Енергетична ціна антропогенної трансформації 

лісових екосистем на основі оцінки змін вмісту карбону органічних сполук в 

едатопі. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2008. Вип. 3 (11). [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-3/08 btjcsc.pdf. 

7. Биомасса как источник энергии. Под ред. С. Соуфера, О. Заборски. 

Москва: Мир, 1985. 368 с. 

8.  Білоус А. М. Біопродуктивність та екосистемні функції м’яколистяних 

лісів Українського Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 

спец. 06.03.02. «Лісовпорядкування і лісова таксація». Київ, 2016. 47 с. 

9. Білоус А. М. Деревний детрит лісів Українського Полісся: [монографія]. 

Київ: НУБіП України, 2018. 170 с. 

10. Білоус А. М., Голяка Д. М., Кавбаса Я. В. та ін. Нормативно-довідкові 

матеріали для оцінювання екосистемних послуг м’яколистяних лісів Українського 

http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-3/08%20btjcsc.pdf


134 
 

Полісся. Нормативно-виробничий довідник. Київ: НУБіП України, 2018. 190 с. 

11. Білоцький С. Д. Правове регулювання використання відновлюваних 

джерел енергії в рамках Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних 

відносин. 2012. Вип. 105. С. 58–66. 

12. Блауберг И. В.,   Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования 

и общая теория систем. Системные исследования. 1969. Вып. 2. С. 20–38. 

13. Блюм Я. Б., Гелетуха Г. Г., Григорюк І. П. та ін. Новітні технології 

біоенергоконверсії: [монографія]. Київ: Аграр Медіа Груп, 2010. 326 с. 

14. Букша І. Ф.,  Бутрим О. В., Пастернак В. П. Інвентаризація парникових 

газів у секторі землекористування та лісового господарства: [монографія]. Харків: 

ХНАУ, 2008. 232 с. 

15. Василишин Р. Д.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

науковий твір № 68380 від 28.10.2016 р. «Термінологічна основа та методичний 

підхід до оцінювання загального енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів». 

Заявник та власник Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. № 68897; заявл. 31.08.2016. 

16. Василишин Р. Д. Продуктивність та надземна фітомаса лісостанів ялиці 

білої в Українських Карпатах: дис. …канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Василишин Роман 

Дмитрович. Київ, 2007. 235 с. 

17. Василишин Р. Д. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

науковий твір № 68381 від 28.10.2016 р. «Методика оцінювання загального 

енергетичного потенціалу різних видів деревної біомаси лісів». Заявник та власник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. № 68898; 

заявл. 31.08.2016. 

18. Василишин Р. Д. Теоретико-методологічні основи оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого 

лісоуправління. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2017. Вип. 15. 

С. 82–89.  



135 
 

19. Василишин Р. Д., Білоус А. М., Домашовець Г. С., Мельник О. М., 

Василишин О. М. Кількісна оцінка енергетичного потенціалу деревної біомаси 

лісів Українського Полісся: [науково-методичні рекомендації]. Київ, 2018. 18 с. 

20. Василишин Р. Д., Білоус А. М., Лакида П. І., Шевчук О. В., 

Василишин О. М. Нормативно-інформаційне забезпечення для таксаційної оцінки 

енергоємності компонентів фітомаси деревостанів та енергопродуктивності лісових 

насаджень Українського Полісся:  [науково-методичні рекомендації]. Київ, 2018. 

30 с. 

21. Василишин Р. Д., Лакида П. І., Карпук А. І., Мельник О. М., 

Василишин О. М., Шестак М. Л., Одарченко І. С., Смолін В.О., Шевчук О. В., 

Юрчук Ю. М. Концепція регіональної біоенергетичної програми сталого 

використання деревної біомаси лісів Українського Полісся:  науково-методичні 

рекомендації. Київ, 2018. 14 с. 

22. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. 

Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу біомаси 

лісопромислових деревних відходів. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2017. Вип. 266. С. 38–45. 

23. Василишин Р. Д. Біоенергетика лісів Українських Карпат як складова 

еколого-економічної безпеки західного регіону України. Екологічна безпека та 

збалансоване ресурсокористування: матер. міжн. наук.-практ. конф. Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2012. С. 24. 

24. Василишин Р. Д. Біотична та енергетична продуктивність природних 

букових насаджень Українських Карпат. Біоресурси і природокористування. 2013. 

Т. 5. Вип. 3–4. С. 117–126. 

25.  Василишин Р. Д. Біофізичні основи лісової біоенергетики. Науковий 

вісник Національного лісотехнічного університету України. 2013. Вип. 23.4. 

С. 29–34. 

26. Василишин Р. Д. Еколого-енергетичний потенціал лісів Українських 

Карпат та його стале використання: [монографія]. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 

2018. 303 с. 



136 
 

27.  Василишин Р. Д. Енергетика лісових екосистем: основні напрями та 

тенденції наукових досліджень. Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України. 2013. Вип. 23.2. С. 31–36. 

28. Василишин Р. Д. Ліси Українських Карпат: особливості росту, 

біологічна та енергетична продуктивність: [монографія]. Київ: ТОВ «ЦП 

«Компринт», 2016. 418 с.  

29. Василишин Р. Д. Оцінка вмісту енергії у фітомасі дерев головних 

лісотвірних порід Українських Карпат. Біоресурси і природокористування. 2013. 

Т. 5. Вип. 1–2. С. 102–110. 

30.  Василишин Р. Д. Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал 

лісів Українських Карпат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 

спец. 06.03.02. «Лісовпорядкування і лісова таксація». Київ, 2014. 46 с. 

31. Василишин Р. Д. Роль лісів Українських Карпат у стабілізації 

навколишнього природного середовища західного регіону України. Україні ХХІ 

сторіччя – інтелект і творчість молоді: Міжнародний науковий форум, 

м. Дніпропетровськ, 24–25 квітня 2013 року: тези доповідей. Дніпропетровськ, 

2013. С. 211–212. 

32. Василишин Р. Д.,  Слюсарчук В. В., Василишин О. М. Структура та 

методичні особливості оцінювання загального енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів. Ліси Східної Європи у світі, що змінюється: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 27–30 вересня 2017 року: тези доповідей. К., 2017. 

С. 38–39. 

33. Василишин Р. Д., Білоус А. М. Еколого-економічна оцінка використання 

енергетичного потенціалу лісів України. Актуальні проблеми наук про життя та 

природокористування: Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених, м. Київ, 27 жовтня 2011 року: тези доповідей. К., 2011. С. 59–60. 

34. Василишин Р. Д., Білоус А.М., Лакида П. І., Зібцев С. В., Шевчук О. В., 

Терентьєв А. Ю., Василишин О. М. Нормативно-довідкові матеріали для 

оцінювання енергетичної функції лісів Українського Полісся: науково-

виробничий довідник. К.: ЦП «Компринт», 2018. 80 с. 



137 
 

35. Василишин Р. Д., Лакида П. І.,  Шевчук О. В., Мельник О. М., 

Василишин О. М., Юрчук Ю. М. Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах 

Українського Полісся. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2018. Вип. 288. С. 27–34. 

36. Василишин Р. Д., Лакида П. І., Шевчук О. В., МельникО. М., 

Юрчук Ю. М. Базові засади концепції регіональної біоенергетичної програми 

сталого використання деревної біомаси в умовах Українського Полісся. Проблеми 

розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 06–08 грудня 2018 року: тези доповідей. 

К., 2018. С. 40–41. 

37. Василишин Р. Д., Слива О. А., Шевчук О. В. Динаміка 

біопродуктивності модальних соснових насаджень зони відчуження у свіжому 

дубово-сосновому суборі. Наукові основи підвищення продуктивності та 

біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: 65-та науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників, 

докторантів та аспірантів, м. Львів, 24 листопада 2015 року: тези доповідей. Львів, 

2015. С. 23–24. 

38. Василишин Р. Д., Цибулько В. А., Шевчук О. В. Енергетичний потенціал 

деревної біомаси у соснових лісах ДП «Київське лісове господарство». Наукові 

основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та 

урбанізованих екосистем: 65-та науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів, м. Львів, 

25 листопада 2016 року: тези доповідей. Львів, 2016. С. 20–22. 

39. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. До 

питання методики оцінювання енергетичного потенціалу біомаси лісопромислових 

деревних відходів. Стале управління лісовим комплексом та збалансований 

розвиток урболандшафтів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 

27 березня 2018 року: тези доповідей. К., 2018. С. 26–27.  

40. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Юрчук Ю. М. Лісова біоенергетика як 

складова сталого розвитку Поліського регіону. Цілі сталого розвитку третього 



138 
 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 23–25 травня 2018 року: тези доповідей. К., 2018. 

Т. 2. С. 27. 

41. Василишин Р. Д., Білоус А. М., Макарчук Я. І., Лакида П. І. 

Біоенергетична перспектива використання лісової біомаси в Україні. Наукові 

основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та 

урбанізованих екосистем: 65-та науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів, м. Львів, 

24 листопада 2015 року: тези доповідей. Львів, 2011. С. 8–10. 

42. Василишин Р. Д., Лакида П. И., Домашовец Г. С., Слива А. А., 

Шевчук А. В., Лакида М. А. Биологическая и энергетическая продуктивность 

хвойных насаждений в Украинском Полесье. Проблемы лесоведения и 

лесоводства: Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. 2016. Вып. 76. С. 20–29. 

43. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В. До питання методики 

оцінювання енергетичного потенціалу різних видів деревної біомаси лісів. Ліси 

Східної Європи у світі, що змінюється: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 27–30 вересня 2017 року: тези доповідей. К., 2017. С. 40–41. 

44.  Васильев Ю. С., Хрисанов Н. И. Экология использования 

возобновляющихся энергоисточников. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та., 

1991. 343 с. 

45. Ватковский О. С. Методы определения фитомассы ствола и кроны дуба. 

Лесоведение. 1968. Вып. 6. С. 58–64. 

46. Вернадский В. И. Автотрофность человечества. [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive 

/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_ Chelovechestva.html. 

47. Визначення можливостей зеленої енергії в Українських Карпатах. ГО 

Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА». 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.forza.org.ua/uk/viznachennya-

mozhlivostey-zelenoyi-energiyi-v-ukrayinskih-karpatah/krashchi-praktiki-vikoristannya. 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive%20/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_%20Chelovechestva.html
http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive%20/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_%20Chelovechestva.html
http://www.forza.org.ua/uk/viznachennya-mozhlivostey-zelenoyi-energiyi-v-ukrayinskih-karpatah/krashchi-praktiki-vikoristannya
http://www.forza.org.ua/uk/viznachennya-mozhlivostey-zelenoyi-energiyi-v-ukrayinskih-karpatah/krashchi-praktiki-vikoristannya


139 
 

48. Воробьев Д. В. Типы лесов европейской части СССР. Киев: АН УССР, 

1953. 450 с. 

49. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Пастух А. В., Драгнєв С. В.   Можливості 

заготівлі деревного палива в лісах України.  Аналітична записка БАУ № 19. К.: 

БАУ, 2018. 29 с. 

50. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Трибой О. В., Баштовий А. І.   Аналіз 

критеріїв сталого розвитку біоенергетики.  Аналітична записка БАУ № 17. К.: 

БАУ, 2016. 33 с. 

51. Гелетуха Г. Г., Железная Т. А., Марценюк З. А. Концепция развития 

биоэнергетики в Украине. Пром. теплотехника. 1999. Т. 21. Вип. 6. С. 94–102. 

52. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Місце біоенергетики в проекті оновленої 

енергетичної стратегії України до 2030 року. Аналітична записка БАУ № 1. К.: 

БАУ, 2012. 11 с. 

53. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Кучерук П. П., Олійник Є. М. Сучасний 

стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Аналітична записка БАУ 

№ 9. К.: БАУ, 2014. 32 с. 

54. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Олійник Є. М. Перспективи виробництва 

теплової енергії з біомаси в Україні. Аналітична записка БАУ № 6. К.: БАУ, 2013. 

23 с. 

55. Генсірук С. А. Кучерявий В. О., Гайдурова Л. Й., Бондаренко В. Д. 

Зелені скарби України. К.: Урожай, 1991. 192 с. 

56. Генсірук С. А. Ліси України: [монографія]. К.: Наукова думка, 1992. 

408 с.  

57.  Генсірук С. А. Ліси України: [монографія]. Львів: УДЛТУ, 2002. 496 с. 

58. Генсірук С. А., Ніжник М. С. Географія лісових ресурсів України.  

[монографія]. Львів: Світ, 1995. 241 с. 

59. Генсірук С. А. Ліси – багатство і окраса землі: [монографія]. К.: Наукова 

думка, 1980. 211 с. 

60. Географічна енциклопедія України: у 3-х т. К.: «Українська 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989–1993. Т. 3. 480 с. 



140 
 

61. Гілітуха Д. В.,  Терентьєв А. Ю., Шевчук О. В. Розроблення моделей 

оцінки надземної фітомаси за даними ДЗЗ. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 2012. Вип. 171. Ч. 2. 

С. 33–40. 

62. Голубець М. А., Половніков Л. І. Загальні закономірності 

нагромадження фітомаси в смерекових лісах. Біологічна продуктивність 

смерекових лісів Карпат. К.: Наукова думка, 1975. С. 4–64. 

63. ГОСТ 16128–70. Площади пробные лесоустроительные. Метод 

закладки. Москва: Изд-во стандартов, 1970. 23 с. 

64. Гриник Г. Г., Задорожний А. І. Моделі компонентів надземної фітомаси 

дерев бука лісового залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих 

типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат. Науковий 

вісник Національгого лісотехнічного університету України. 2017. Вип. 27 (10). 

С. 16–25. 

65. Гриник Г. Г., Задорожний А. І. Моделі динаміки надземної фітомаси 

дерев ялини європейської залежно від їхніх таксаційних показників у 

переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських 

Карпат. Науковий вісник Національгого лісотехнічного університету України. 

2018. Вип. 28 (2). С. 9–19. 

66. Гуменюк В. В.,  Зібцев С. В., Борсук А. А. Вплив низової пожежі на 

деревостан та наземні лісові горючі матеріали в соснових лісах Центрального 

Полісся України. Лісове і садово-паркове господарство. 2015. № 6. [Електронний 

ресурс]: Режим доступу: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-6/ukr/humenyuk_ 

zibtsev_borsuk/. 

67.  Диверсифікаційні проекти в енергетичній сфері України: стан, проблеми 

і шляхи реалізації. Аналітична доповідь Центру Разумкова. 2009. Вип. 6 (110). 

С. 2–53. 

68. Директива 2009/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради                    

від 23 квітня 2009 року про стимулювання використання енергії з 

відновлювальних джерел. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-6/ukr/humenyuk_%20zibtsev_borsuk/
http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-6/ukr/humenyuk_%20zibtsev_borsuk/


141 
 

http://saee.gov.ua /documents/dyrektyva_2009_28.pdf. 

69. Дідух Я. П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого 

розвитку України. Вісник національної академії наук України. 2007. Вип. 4. С. 3–

12. 

70. Дідух Я. П. Порівняльна оцінка енергетичних запасів екосистем 

України. Український ботанічний журнал. 2007. Т. 64. Вип. 2. С. 177–194. 

71. Дідух Я. П.,   Альошкіна У. М. Оцінка енергетичного балансу екосистем 

м. Києва та його зеленої зони. Український фітоценологічний збірник. 2007. 

Вип. 25. С. 48–56. 

72. Довідник лісового фонду України укладений спеціалістами виробничо-

технологічного відділу ВО «Укрдержліспроект» за матеріалами державного 

обліку лісів станом на 01.01.2011 р. Ірпінь : ВО «Укрдержліспроект», 2012. 130 с.  

73.  Дрозд К. Впровадження котелень, що працюють на деревині. К.: М+Т. 

2007. Вип. 2. С. 54–56. 

74.  Дубровін В. О., Корчемний М. О., Масло І. П. Біопалива (Технології, 

машини і обладнання): [монографія]. К.: ЦТІ «Енергетика і елекрофікація», 2004. 

256 с. 

75. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних 

екологічних загроз: [монографія]. За наук. ред. д-ра екон. наук, 

проф. І. М. Синякевича. Львів: Камула, 2014. 592 с. 

76. Енергетичний баланс України. Державна служба статистики України. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ 

2018/energ/pve/arh_pve_u.htm.  

77. Євтушенко О. В. Процеси трансформації та дисипації механічної і 

теплової енергії в складних термодинамічних системах: дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. тех. наук: спец. 05.14.06. «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика». Київ, 2017. 243 с. 

78. Желєзна Т. А., Баштовий А. І.   Аналіз основних тенденцій розвитку 

біоенергетики у Європейському Союзі. Промислова теплотехніка. 2018. № 3. 

С. 70–75. 



142 
 

79.  Желєзна Т. А., Баштовий А. І., Гелетуха Г. Г.  Аналіз додаткових джерел 

деревного палива в Україні. Аналітична записка БАУ № 15. К.: БАУ, 2016. 29 с. 

80. Зібцев С. В. Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану 

протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення. Наукові доповіді 

Національного аграрного університету. 2006. Вип. 4(5). [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2006-4/06zsvcbr.pdf. 

81. Зібцев С. В., Борсук О. А. Охорона лісів від пожеж у світі та в Україні – 

виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитк. Лісове і садово-паркове 

господарство. 2012. Вип. 1. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://nbuv. 

gov.ua/UJRN/ licgoc_2012_1_7. 

82. Золотарьова О. К. Термодинамічна оцінка ефективності 

фотосинтетичної трансформації сонячної енергії. Український фітоценологічний 

збірник. 2007. Вип. 25. С. 64–78. 

83. Іваницький С. М., Щирба Г. Р. Ґрунтознавство. Підручник. Тернопіль: 

Збруч, 2005. 228 с.  

84. Карпук А. І., Морозюк О. В., Миронюк В. В., Алексіюк І. Л. Методичні 

рекомендації щодо виділення особливо цінних для збереження лісів із 

застосуванням ГІС-технологій: [науково-методичні рекомендації]. К.: НУБіП 

України, 2015. 16 с. 

85. Карпук А. І., Шевчук О. В. Енергетичний потенціал лісів Боярської ЛДС 

та перспективи його використання. Міжнародна науково-практична конференція 

науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та молодих учених, 

м. Київ, 05–06 квітня 2011 року: тези доповідей. К., 2011. С. 36–37.  

86.  Карпук А. І., Кравець П. В., Розвод С. В., Кременецька Є. О., 

Тищенко В. М., Морозюк О. В., Шевчук О. В., Чорнобров О. Ю. Методичні 

рекомендації з удосконалення системи ведення лісового господарства на основі 

запровадження лісової сертифікації:  науково-методичні рекомендації. К., 2012. 

30 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000002
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000002


143 
 

87. Клюс С. В. Визначення та прогнозування енергетичного потенціалу 

деревини та її відходів. Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України. 2012. Вип. 22.7. С. 84–91. 

88. Козирацький Л.А. Відтворення та раціональне використання не деревної 

рослинності лісів. К.: Урожай, 1975. 88 с. 

89.  Кокин А. В., Кокин В. Н. Природные ресурсы мировой экономики. 

Состояние, тенденции, правовые аспекты. М.: Изд-во Минэкономики и торговли 

РФ, 2001. 360 с. 

90. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. 

Под ред. С. А. Генсирука. К.: Наук. думка, 1981. 358 с. 

91. Котляревська У. М., Білоус А. М. Депонований вуглець та запас енергії у 

грубому деревному детриті вільхових лісів Українського Полісся. Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. 2017. Вип. 27.4. С. 39–43. 

92. Котляревська У. М., Білоус А. М. Запас енергії в грубому деревному 

детриті вільхових лісів Українського Полісся. Здоров’я лісів, екосистемні послуги 

та лісові продукти для суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Київ, 6−7 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 39–40. 

93.  Кухар В., Кузьмінський Є., Голуб Н. Екобіотехнологія та біоенергетика: 

проблеми становлення та розвитку. Вісник НАН України. 2005. Вип. 9. С. 3–18. 

94.  Кучерявий В. П. Екологія: [підручник]. Львів: Світ, 2001. 500 с.   

95. Лавриненко Д. Д. Наукові основи підвищення продуктивності лісів 

Полісся. К.: УАСГН, 1960. 196 с. 

96. Лакида П. И., Шевчук А. В., Василишин Р. Д. Особенности 

использования энергетического потенциала лесов в Киевском Полесье Украины.  

Наука – инновационному развитию лесного хозяйства: Международная научно-

практическая конференция,  г. Гомель, 11–13 ноября 2015 года: тезисы докладов. 

Гомель, 2015. С. 340–342. 

97. Лакида П. І. Василишин Р. Д., Василишин О. М. Надземна фітомаса та 

вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: 

[монографія]. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2010. 240 с. 



144 
 

98. Лакида П. І. Фітомаса лісів України: [монографія]. Тернопіль: Збруч, 

2002. 256 с. 

99.  Лакида П. І., Білоус А. М., Василишин Р. Д., Матушевич Л. М. Оцінка 

вмісту енергії у фітомасі дерев м’яколистяних порід Українського Полісся. 

Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2011. Вип. 9. С. 121–124. 

100. Лакида П. І., Василишин Р. Д., Лащенко А. Г., Терентьєв А. Ю. 

Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних 

порід України. Довідник. К.: Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. 192 с. 

101. Лакида П. І., Василишин Р. Д. Перспективи використання біомаси лісів 

України для біоенергії. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна 

промисловість. 2006. Вип. 30. С. 225–228. 

102. Лакида П. І., Гілітуха Д. В. Надземна фітомаса сосняків Київського 

Полісся за даними дистанційного зондування Землі: [монографія]. Корсунь-

Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2016. 138 с. 

103. Лакида П. І., Домашовець Г. С. Біопродуктивність лісів Львівщини  та її 

динаміка. Монографія. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2009. 

235 с.  

104. Лакида П. І., Шевчук О. В., Смолін В. О. Типологічна структура лісів 

Київського Полісся як основа іх продуктивності. Лісова типологія як основа 

наближеного до природи лісівництва: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 09–12 жовтня 2019 року: тези доповідей. К., 2019. С. 48–49. 

105. Лакида П. І. , Василишин Р. Д. , Блищик В. І., Білоус А. М. , 

Матушевич Л. М., Лащенко А. Г., Бала О. П., Матейко І. М. , Морозюк О. В., 

Ковалевський С. С.,  Хань Э. Ю., Ситник С.А. , Бокоч В. В., Блищик І. В., 

Приліпко І. С., Мельник О. М., Дубровець Б. В. Листяні деревостани України: 

фітомаса та експериментальні дані: [монографія]. Корсунь-Шевченськівський: 

ФОП Гавришенко В. М., 2017. 483 с. 

106.  Лакида П. І., Білоус А. М., Василишин Р. Д., Матушевич Л. М., 

Макарчук Я. І. Біопродуктивність та енергетичний потенціал м’яколистяних 

деревостанів Українського Полісся: [монографія]. Корсунь-Шевченськівський: 



145 
 

ФОП Гавришенко В.М., 2012. 454 с. 

107.  Лакида П. І., Гелетуха Г. Г., Василишин Р. Д., Желєзна Т. А., 

Зібцев С. В., Ботчер Х., Лакида І. П. Енергетичний потенціал біомаси в Україні. 

К.: ВЦ НУБіП України, 2011. 28 с. 

108. Лакида П. І., Карпук А. І., Морозюк О. В., Шевчук О. В. Динамічні 

процеси у лісах Боярської ЛДС: ретроспектива та перспектива. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011.  

Вип. 164. Ч. 3. С. 49–55. 

109. Лакида П. І., Василишин Р. Д., Блищик В. І., Терентьєв А. Ю., 

Лакида І. П., Домашовець Г. С., Білоус А. М., Володимиренко В. М., 

Матушевич Л. М., Мельник О. М., Лакида М. О., Олексіюк І. Л., Ловинська В. М., 

Стратій Н. В. Хвойні деревостани України: фітомаса та експериментальні дані. 

Монографія. Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко В. М., 2016. 480 с. 

110. Лакида П. І., Василишин Р. Д., Зібцев С. В., Терентьєв А. Ю., 

Слива О. А., Шевчук О. В., Лакида М. О. Науково-методичні рекомендації для 

оцінювання вуглецедепонувальної функції лісів зони відчуження та їх радіаційно-

безпечного енергетичного потенціалу. К., 2015. 22 с. 

111. Лесная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1986. Т. 1. 563 с.  

112. Максимів Л. І., Климович В. П., Загвойська Л. Д. Використання 

енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір. Наукові праці 

Лісівничої академії наук України. 2016. Вип. 14. С. 244–251. 

113. Матушевич Л. М. Продуктивність та надземна фітомаса берези в 

насадженнях Українського Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук: спец. 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація. К., 2004. 22 с. 

114. Мелехов И. С. Лесоведение. М.: Лесн. пром-сть, 1980. 408 с. 

115. Методичні рекомендації щодо визначення критеріїв сталості 

виробництва біомаси /UNIDO/ GEF «Підвищення енергоефективності та 

стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших 

малих та середніх підприємствах (МСП) України». К., 2015. 68 с. 

116. Миклуш С. І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та 

http://www.reee.org.ua/
http://www.reee.org.ua/
http://www.reee.org.ua/


146 
 

організація сталого господарства: [монографія]. Львів: ЗУКЦ, 2011. 220 с. 

117. Морозюк О. В.,  Шевчук О. В. Вікова структура лісів Боярської ЛДС. 

Ліс, довкілля, технології: наука та інновації: Міжнародна науково-практична 

конференція,  м. Київ, 29 березезня 2012 року: тези доповідей. К., 2012. С. 155–

156. 

118. Невмержицький В. І., Шевчук О. В., Морозюк О. В. Сучасний стан 

лісів Київського Полісся. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти 

для суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 06–

07 квітня 2017 року: тези доповідей. К., 2017. С. 82–83. 

119. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів 

головних лісотвірних порід України: [довідник (науково-виробниче видання)] 

Лакида П. І. та ін. Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко В. М., 2013. 

457 с. 

120. Оберкович С. Зеленая энергия. Юридическая практика. 2011. Вып. 35. 

(714). С. 16–17. 

121.  Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с 

122.  Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986.Т. 2. 376 с. 

123.  Олійник Є., Антоненко В., Чаплигін С., Зубенко В. Підготовка та 

впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві 

теплової енергії в Україні. К.: Поліграф плюс. 2016. 104 с. 

124. Олійник Є., Антоненко В., Чаплигін С., Зубенко В. Підготовка та 

впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві 

теплової енергії в Україні. К.: Поліграф плюс. 2016. 104 с. 

125. Парпан В., Коржов К. Ліс як джерело енергетичної маси. Лісовий та 

мисливський журнал. 2009. Вип. 1. С. 12–14. 

126. Пастернак В. П. Біопродуктивність лісів північного сходу України в 

контексті змін клімату: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 

спец. 06.03.02 «Лісовпорядкування і лісова таксація». К., 2011. 47 с. 

127. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання: СОУ 02.02-37-476:2006. 

К.: Мінагрополітики України, 2006. 32 с. 



147 
 

128. Поварніцин В. О. Ліси Українського Полісся: [монографія]. К.:         Вид-

во УАН УРСР, 1959. 208 с.  

129. Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. К.: Наук. думка, 1993. 

С. 413–424. 

130. Погребняк П. С. Основы лесной типологии. К.: АН УССР, 1955. 456 с. 

131. Поздняков Л. К., Протопопов В. В., Горбатенко В. М. Биологическая 

продуктивность лесов Средней Сибири и Якутии. Красноярск: Краснояр. кн. изд-

во, 1969. 156 с. 

132. Поздняков Л. К. Лесное ресурсоведение. Новосибирск: Наука, 1973. 

120 с. 

133. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів             

України. За ред. М. І. Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. 300 с. 

134. Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их 

экологическая роль. Харьков: Новое слово, 2009. 405 с. 

135. Природа Украинской ССР. Климат. К.: Наук. думка, 1984. 232 с. 

136. Природа Украинской ССР. Почвы. К.: Наук. думка, 1986. 216 с. 

137.  Про альтернативні види палива : Закон України від 14 січня 2000 р. 

№ 1391-14. Відомості Верховної Ради України.  2000. № 12.  С. 94. [Електронний 

ресурс]: Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 1391-14. 

138.  Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20 лютого 

2003 р. № 555-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. С. 155. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/555-15. 

139. Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння 

виробництву та використанню біологічних видів палива : Закон України від 21 

травня 2009 р. № 1391-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2009.  № 40. С. 577. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1391-17. 

140.  Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо 

стимулювання використання альтернативних джерел енергії: Закон України від 01 

квітня 2009 р. № 1220-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2009. № 32–33. 

С. 496. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/%201391-14


148 
 

/laws/show/1220-17. 

141. Про встановлення зелених тарифів на електроенергію: Постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 

31 липня 2014 р. № 1072. НКРЕ, 2014. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www3.nerc.gov.ua/?id=11585. 

142. Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, 

обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів: від 19 серпня 2010 р. : Наказ 

Державного комітету лісового господарства України. [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-instrukciyi-z-proektuvannja-

tehnichnogo-p-doc38701.html. 

143. Прокіп А.  В. Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлювальних 

енергоресурсів біологічно: [монографія]. Л.: ЗУКЦ, 2010. 212 с. 

144. Прокіп А. В. Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, 

майбутнє: [монографія]. Львів: ЗУКЦ, 2011. 154 с. 

145. Разработать комплекс алгоритмов и программ обработки 

лесоводственных данных на ЭВМ серии ЕС путем модернизации существующих 

программ и создания новых. УСХА. № 14/22.  К., 1984. 128 с. 

146. Система STATISTICA. Руководство пользователя. Copyright © StatSoft. 

2001. 225 c.  

147. Ситник С. А. Енергетичний потенціал робінієвих насаджень Північного 

Степу України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету 

України. 2017. Т. 27. Вип. 1. С. 79–82. 

148. Ситник С. А., Ловинська В. М.  Енергетичний потенціал насаджень 

головних лісоутворювальних порід Північного Степу України. Лісівництво і 

агролісомеліорація. 2016. Вип. 129. С. 146–152. 

149. Слива О. А., Шевчук О. В. Динаміка депонованого вуглецю та 

енергоємності фітомаси модальних соснових насаджень зони відчуження. 

Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14–15 квітня 2016 року: 

тези доповідей. К., 2017. С. 66. 

http://www3.nerc.gov.ua/?id=11585
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-instrukciyi-z-proektuvannja-tehnichnogo-p-doc38701.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-instrukciyi-z-proektuvannja-tehnichnogo-p-doc38701.html


149 
 

150. Солнцев А. М., Симонян А. С. Международное сотрудничество в сфере 

использования возобновляемых источников энергии. Энергетическое право. 2011. 

Вип. 1 (16). С. 43–46. 

151. Справочник лесовода / под редакцией П. С. Пастернака. К.: Урожай, 

1990. 296 с.  

152. Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. І. Є. Вернера. К.: 

Державна служба статистики України, 2018. 552 с. 

153. Статистичні дані Міжнародного Енергетичного Агентства 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iea.org/stats/index.asp. 

154. Сукачёв В. Н. Биогеоценоз как выражение взаимодействия живой и 

неживой природы на поверхности Земли: соотношение понятий «биогеоценоз», 

«екосистема», «географический ландшафт» и «фация». Основы лесной 

биогеоценологии. М.: Наука, 1964. С. 5–49. 

155. Трайдел Дж. Возобновляемые источники энергии. М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 392 с. 

156. Третьяк П. Біоенергетика лісового ландшафту: концепція, метризація та 

раціональне природокористування. Вісник Львівського університету. 2014. Вип. 45. 

С. 11–19. 

157.  Трибой О. В. Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії  з 

тріски біомаси Salix Viminalis L. в Україні. Промислова теплотехніка. 2018. 

Вип. 40. Вип. 2. С. 56–64. 

158. Трибой О. В., Драгнєв С. В.   Як використати малопродуктивні землі для 

вирощування сталої біосировини для енергетики? Екологія підприємства. 2018. 

Вип. 7. С. 55–63. 

159.  Усенко А. Ю. Удосконалення процесу окислювального піролізу 

біомаси з метою зниження емісії парникових газів: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня к-та. тех. наук: спец. 05.14.06. «Технічна теплофізика та промислова 

теплотехніка». Дніпропетровськ, 2006. 21 с. 

160. Усольцев В. А. Рост и структура фитомассы древостоев. Новосибирск: 

Наука, 1988. 253 с. 

http://www.iea.org/stats/index.asp


150 
 

161. Усольцев В. А., Нагимов З. Я. Методы таксации фитомассы. Метод. 

указ. Свердловск: УЛТИ, 1988. 43 с. 

162. Уткин А. И. Методика исследований первичной биологической 

продуктивности лесов. Биологическая продуктивность лесов Поволожья. М.: 

Наука, 1982. С. 59–72. 

163. Фурдичко О. І., Плугатар Ю. В. Екологічні основи збалансованого 

використання лісів Криму. К.: ДІА, 2010. 352 с. 

164. Цурик Є. І. Таксація динаміки деревостанів: [навчальний посібник]. 

Львів: НЛТУ України, 2008. 345 с. 

165. Шатравко В. Г. Исследования минеральных элементов в порубочных 

остатках насаждений основных лесообразующих пород Беларуси. Труды БГТУ. 

2013. Вып. XXI. С. 117–119. 

166. Шатравко В. Г., Толкачева Н. В. Исследование объемов порубочных 

остатков при рубках главного и промежуточного пользования в хвойных и 

широколиственных лесах. Труды БГТУ. 2011. Вып. IX. С.119–122. 

167. Швиденко А. З. О моделировании нормативов динамики 

производительности горных древостоев. Лесной журнал. 1981. Вып. 3. С. 40–42.  

168.  Швиденко А. З., Лакида П. І., Щепащенко Д. Г., Василишин Р. Д., 

Марчук Ю. М. Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор: 

[монографія]. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2014. 283 с. 

169. Шевчук О. В. Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах 

Київської області. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2017. Вип. 278. С. 76–83. 

170. Шевчук О. В. Ліси Київського Полісся у вирішенні енергетичних 

проблем регіону. Ліси, парки, технології: сьогодення та майбутнє: Міжнародна 

науково-практична конференція,  м. Київ, 28–29 березня 2013 року: тези доповіді. 

К., 2013. С. 67–68. 

171.  Шевчук О. В. Соснові деревостани Київського Полісся як енергетичний 

базис регіону. Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, 

збереження і раціональне використання: Міжнародна науково-практична 



151 
 

конференція, м. Київ, 23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 68–69. 

172. Щепащенко Д. Г., Швиденко А. З., Шелаев В. С. Биологическая 

продуктивность и бюджет углерода лиственничных лесов северо-востока России: 

[монография]. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. 296 с. 

173. Яворовський П. П. Вплив змін клімату на лісові екосистеми. Лісове і 

садово-паркове господарство. 2015. Вип. 6. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua /UJRN/licgoc_2015_6_14. 

174. Aref I. M., Salem M. Z., Shetta N. D., Alshahrani T. S., Nasser R. A. 

Possibility of using three invasive non-forest tree species as an alternative source for 

energy. Journal of Wood Science. 2017. Vol. 63. Iss. 1. P. 104–114. 

175. Bentancor L., Hernandez J., del Pino A., Califra A., Resquin F., Gonzalez-

Barrios P. Evaluation of the biomass production, energy yield and nutrient removal of 

Eucalyptus dunnii Maiden grown in short rotation coppice under two initial planting 

densities and harvest systems. Biomass and Bioenergy. 2019. Vol. 122. P. 165–174. 

176. Bouriaud O., Don A., Janssens I. A., Marin G., Schulze E. D. Effects of forest 

management on biomass stocks in Romanian beech forests. Forest Ecosystems. 2019. 

Vol. 6. P. 15–24. 

177. Broughel A. E. Impact of state policies on generating capacity for production 

of electricity and combined heat and power from forest biomass in the United States. 

Renewable Energy. 2019. Vol. 134. P. 1163–1172. 

178.  Burg V., Bowman G., Erni M., Lemm R., Thees O. Analyzing the potential 

of domestic biomass resources for the energy transition in Switzerland. Biomass and 

Bioenergy. 2018. Vol. 111. P. 60–69. 

179. De Jong J., Akselsson C., Egnell G., Lofgren S., Olsson B. A. Realizing the 

energy potential of forest biomass in Sweden – How much is environmentally 

sustainable? Forest Ecology and Management. 2017. Vol. 383. P. 3–16. 

180. Deboni T. L., Simioni F. J., Brand M. A., Costa V. J. Models for estimating 

the price of forest biomass used as an energy source: A Brazilian case. Energy Policy. 

2019. Vol. 127. P. 382–391. 

https://link.springer.com/journal/10086


152 
 

181. Debrynyuk Yu. M. Plantation forestry and energy plantations in Ukraine: 

resource potential and development prospects. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. 

2017. Vol. 27(8). P. 45–51. 

182. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending 

and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text with EEA 

relevance). Official Journal. 2009. L 140. P. 16–62. 

183. EN 16214-1:2012 Sustainability criteria for the production of biofuels 

and bioliquids for energy applications – Principles, criteria, indicators and verifiers. 

Part 1: Terminology. Web access: https://shop.austrian-

standards.at/Preview.action;jsessionid=EB125F5A5F89AC9A02FA5BCE9C16F8BA?p

review=&dokkey=472945&selectedLocale=en. 

184. EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook. Publication of European 

Commission, 2012. Web access:  http://ec.europa.eu/energy/observatory 

/statistics/statistics_en.htm.  

185.  European Bioenergy Outlook, AEBIOM Statistical Report. 2017. Web 

access:  http://www.aebiom.org/statistical-report-2017/statistical-report-2017-17-10-17/. 

186. Fernandez-Puratich H., Oliver-Villanueva J. V., Lerma-Arce V., 

Garcia M. D., Raigon M. D. A study of Paulownia spp. as a short-rotation forestry crop 

for energy uses in Mediterranean conditions. Madera Y Bosques. 2017. Vol. 23(3). P. 15–

27. 

187. Forest-based bioenergy in the Eurasian context / F. Kraxner, S. Ledus, 

К. Aoki  and other // Boreal Forests in a Changing World: Challenges and Needs for 

Action. Proceedings of the international conference IBFRA. Krasnoyarsk, 2011. Р. 34–

39. 

188. Forests and Climate Change in Eastern Europe and Central Asia. Forests and 

Climate Change Working Paper 8. Rome.: FAO, 2010. 189 p. Web access: 

http://www.fao.org/docrep/014/k9589e/k9589e.pdf. 

189. Hakkila P. Utilisation of residual forest biomass. Berlin, Heidelberg etc.: 

Springer-Verlag. 1989. 568 p. 

https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=EB125F5A5F89AC9A02FA5BCE9C16F8BA?preview=&dokkey=472945&selectedLocale=en
https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=EB125F5A5F89AC9A02FA5BCE9C16F8BA?preview=&dokkey=472945&selectedLocale=en
https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=EB125F5A5F89AC9A02FA5BCE9C16F8BA?preview=&dokkey=472945&selectedLocale=en
http://ec.europa.eu/energy/observatory%20/statistics/statistics_en
http://ec.europa.eu/energy/observatory%20/statistics/statistics_en
http://www.aebiom.org/statistical-report-2017/statistical-report-2017-17-10-17/
http://www.fao.org/docrep/014/k9589e/k9589e.pdf


153 
 

190. Helgerson O., Cromack K., Stafford S. et al. Equations for estimating 

aboveground components of young Douglas-fir and red alder in coastal Oregon 

plantation. Can. J. For. Res. 1988. Vol. 18. Iss. 8. P. 1082–1085. 

191. Hernandez U. F., Jaeger D., Samperio J. I. Bioenergy Potential and Utilization 

Costs for the Supply of Forest Woody Biomass for Energetic Use at a Regional Scale in 

Mexico. Energies. 2017.  Vol. 10(8). doi:10.3390/en10081192. 

192. Hernando A., Puerto L., Mola-Yudego B., Manzanera J. A., Garcia-Abril A., 

Maltamo M., Valbuena R. Estimation of forest biomass components using airborne 

LiDAR and multispectral sensors. Iforest-Biogeosciences and Forestry. 2019. Vol. 12. 

P. 207–213. 

193. Hijmans R. J.,  Cameron S. E., Parra  J. L. Very high resolution interpolated 

climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology. 2005. 

Vol. 25(11). P. 1965–1978.  

194. Huete A. R. A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI). Remote Sensing of 

Environment. 1988. Vol. 25. P. 295–309. 

195. ISO 14064-1:2006 «Greenhouse gases – Part 1: Specification with 

guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse 

gas emissions and removals». Web access: http://www.iso. org/iso/catalogue_detail? 

csnumber=38381. 

196.  Key World Energy Statistics. Publication of International Energy Agency, 

2014. Web access: http://www.iea.org/publications /freepublications 

/publication/KeyWorld2014.pdf. 

197. Kraxner F., Nordström E.-M., Obersteiner  M. et all.  Global Feedstock 

Scenarios for Bioenergy – Land-Use Change and Trade-Offs. International Energy 

Workshop, 2012. Web access: http://iew2012.ercblogs.co.za 

/wpcontent/uploads/sites/7/2012/06/ Kraxner.pdf. 

198. Lakida P. Forest Phytomass Estimation for Ukraine/ WP – 96–96. 

Laxenburg, IIASA, 1996. 75 p. 

199. Lakida P., Nilsson S., Shvidenko A. Estimation of Forest Phytomass for 

Selected Countries of the Former European USSR. WP–95–79. Laxenburg, IIASA, 

http://www.iea.org/publications%20/freepublications%20/publication/KeyWorld2014.pdf
http://www.iea.org/publications%20/freepublications%20/publication/KeyWorld2014.pdf
http://iew2012.ercblogs.co.za/


154 
 

1995. 33 p. 

200. Lakyda P. , Vasylyshyn R., Zibtsev S., Lakyda I. Mitigating climate change 

by utilization of energy potential of Ukrainian forests. Tackling climate change: the 

contribution of forest scientific knowledge: International conference, Tours 21–24 May, 

2012,  Abstracts. Tours (France), 2012. P.312. 

201.  Lakyda P. I., Vasylyshyn R. D., Zibtsev S.V., Zheliezna T. A., 

Ramos C. I. S., Schneider U. A., Huck I., Böttcher H. Biomass Energy Europe – 

Illustration case for Ukraine. Freiburg: University of Freiburg, 2010. 46 p.  

202.  Lakyda P., Geletukha G., Vasylyshyn R., Zhelezna T., Zibtsev S., 

Böttcher H., Lakyda I.  Energy potential of biomass in Ukraine. Kyiv: Publishing 

Center of NUBiP of Ukraine, 2011. 28 p.  

203. Lee C. J. Comparison of two correction methods for the bias due to the 

logarithmic transformation in the estimation biomass. Can J. For. Res. 1982. Vol. 12. 

Iss. 2. P. 326–331. 

204. Madgwick H. A. I. Biomass and productivity models of forest canopies. 

Ekological studies: Analysis and synthesis. Heidelberg, Berlin: Springer Verlag, 1970. 

Vol. 1. P. 47–54. 

205. Maier J. M., Sowlati T., Salazar J. Life cycle assessment of forest-based 

biomass for bioenergy: A case study in British Columbia, Canada. Resources 

Conservation and Recycling. 2019. Vol. 146. P. 598–609. 

206. Man and the Biosphere Programme. Web access: https://www. webcitation. 

org/618iCd4lg?url=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologi 

cal-sciences/man-and-biosphere-programme/. 

207. Manolis E. N., Zagas T. D., Karetsos G. K., Poravou C. A. Ecological 

restrictions in forest biomass extraction for a sustainable renewable energy production. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019. Vol. 110. P. 290–297. 

208. Mateos E., Ormaetxea L. Sustainable Renewable Energy by Means of Using 

Residual Forest Biomass. Energies. 2019. Vol. 12(1). doi:10.3390/en12010013. 

209. Methods and Data Sources for Biomass Resource Assessments for Energy. 

Freiburg: University of Freiburg, 2010. Version 3. 272 p.  



155 
 

210. Nilsson B., Blom A., Thörnqvist T. The influence of two different handling 

methods on the moisture content and composition of logging residues. Biomass and 

Bioenergy. 2013. Vol. 52. Р. 34–42. 

211. Nilsson B., Nilsson D., Thörnqvist T. Distributions and losses of logging 

residues at clear-felled areas during extraction for bioenergy: Comparing dried- and fresh-

stacked method. Forests. 2015. Vol. 6. Р. 4212–4227. 

212. Nurek T., Gendek A., Roman K. Forest Residues as a Renewable Source of 

Energy: Elemental Composition and Physical Properties. Bioresources. 2019.  Vol. 

14 (1).  P. 6–20. 

213. Pang X., Trubins R., Lekavicius V., Galinis A., Mozgeris G., Kulbokas G., 

Mortberg U. Forest bioenergy feedstock in Lithuania - Renewable energy goals and the 

use of forest resources. Energy Strategy Reviews. 2019. Vol. 24. P. 244–253. 

214. Parde J. Forest biomass. Forestry Abstracts. 1980. Vol. 41. Iss. 8. P. 343–362. 

215. Pope V., Gallani M. L., Rowntree P. R. The impact of new physical 

parameterizations in the Hadley Centre climate model: HadAM3. Climаte Dynamic. 

2000. Vol. 16. P. 123–146.  

216. Prager F., Paczkowski S., Sailer  G., Derkyi N. S. A., Pelz S. Biomass sources 

for a sustainable energy supply in Ghana – A case study for Sunyani. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. 2019. Vol. 107. P. 413–424. 

217. Quinta-Nova  L., Fernandez P., Pedro N. GIS-Based Suitability Model for 

Assessment of Forest Biomass Energy Potential in a Region of Portugal. Paper presented 

at the 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, 

CZECH REPUBLIC. 2017. Web access: http://gismodel.eu/rapid/press.htm. 

218. Renewable Energy Road Map. Renewable energies in the 21
st
 century: 

building a more  sustainable future. Brussels, 2007. Web 

access: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0848:FIN:E

N:PDF.  

219. Renewables energy in the EU28.Eurostatnewsrelease, 37.2014. Web access: 

http://europa.eu/rapid/press-release _STAT-14-37_en.htm. 

220. RE-Thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European 

http://gismodel.eu/rapid/press.htm
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0848:FIN:EN
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0848:FIN:EN
http://europa.eu/rapid/press-release%20_STAT-14-37_en.htm


156 
 

Union.Publication of European Renewable Energy Council, 2010. Web access: http:// 

www.rethinking2050.eu/fileadmin/documents/ReThinking2050_full_version fin al.pdf. 

221. Satto T. Production and distribution of dry matter in forest ecosystems. 

Tokio Univ. Forests. 1966. № 16. P. 1–15. 

222. Shvidenko A., Buksha I., Krakovska S., Lakyda, P. Vulnerability of 

Ukrainian Forests to Climate Change. Sustainability.  2017. Vol. 9 (7). P. 1152–1158. 

https://doi.org/10.3390/su9071152.  

223. Shvidenko A., Nilsson S., Obersteiner M. Wood for bioenergy in Russia: 

Potential and Reality.Wood Energy. 2004. Vol. 2. P. 323–340. 

224. Simangunsong, B. C. H., Silalahi, G. S. J., Maulana, M. D. G., 

Sitanggang, V. J., Manurung, E. G. T., Elias, E., & Tambunan, A. H.. Economic Value of 

Wood Processing Mill Residues as Feedstock for Bioenergy in Indonesia. Journal of the 

Japan Institute of Energy. 2019. Vol. 98 (5). P. 110–114. 

225. Soloviy I., Björnsen Gurung A., Melnykovych M., Hewitt R.J., Maksymiv L., 

Bihun Y. Stakeholders' attitudes towards green energy innovations as a prerequisite to 

successful implementation: International experience and lessons learned in the Ukrainian 

Carpathians. In: 5th Forum Carpaticum 2018: Adapting to Environmental and Social Risk 

in the Carpathian Mountain Region. Book of Abstracts, 2018. Р. 64–65. 

226. Soloviy I., Melnykovych M., Björnsen Gurung A., Hewitt R., Ustych R., 

Maksymiv L., Brang P., Meessen H., Kaflyka M. Innovation in the use of wood energy in 

the Ukrainian Carpathians: Opportunities and threats for rural communities. Forest Policy 

and Economics. 2019. Vol. 104. Web access: https://doi.org 

/10.1016/j.forpol.2019.05.001. 

227. Status of Biomass Resource Assessments / N. Rettenmaier, A. Schorb, 

S. Köppen, G. Berndes, M. Christou, M. Dees, J. Domac, I. Eleftheriadis, V. Goltsev, 

G. Kunikowski, P. I. Lakyda, A. Lehtonen, M. Lindner, M. Pekkanen, J. Röder, 

J. Torén, R. D. Vasylyshyn, K. Veijonen, P. Vesterinen, S. Wirsenius, T. A. Zheliezna, 

S. Zibtsev. Freiburg: University of Freiburg, 2010. Version 3. 205 p. 

https://doi.org/10.3390/su9071152


157 
 

228. Suzuki K., Tsuji N., Shirai Y., Hassan M. A., Osaki M. Evaluation of biomass 

energy potential towards achieving sustainability in biomass energy utilization in Sabah, 

Malaysia. Biomass and Bioenergy. 2017. Vol. 97. P. 149–154. 

229. Vasylyshyn R. D., Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. The energy 

content in the live biomass components of Scots Pine trees (Pinus sylvestris L.). Forestry 

and landscape gardening. 2015. Vol. 7. Web access: 

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-7/ukr/vasylyshyn/. 

230. Vasylyshyn R. D.,  Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda М. О., Slyva O. A. 

Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine stands in 

Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin of the National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. 2015. Vol. 229. P. 12–19. 

231. Vasylyshyn R.,  Lakyda I., Slyva О., Shevchuk O. Quantitative evaluation of 

selected ecosystem functions of coniferous forests in Ukrainian Polissya. Challenges of 

the 21st Century and Their Resolution in the Forest Complex and the Environment: 

International Scientific and Practical Conference, Kyiv, October 7–09, 2015: Abstracts. 

Kyiv, 2015. P. 56. 

232. Vasylyshyn R., Lakyda І., Slyva О., Lakyda М., Shevchuk О. Biotic 

productivity and sequestered carbon in forests of Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin 

of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 2016. 

Vol. 255. P. 19–27. 

233. Vukasinovic V., Gordic D., Zivkovic M., Koncalovic D., Zivkovic D. Long-

term planning methodology for improving wood biomass utilization. Energy. 2019. 

Vol. 175. P. 818–829. 

234.  Yamagata Y., Kraxner F., Aoki К. Forest biomass for regional energy 

supply in Austria. In Designing Our Future. Tokyo: United Nations University, 2011. 

Р. 220–233. 

235. Zapalowska А., Bashutska U. The acquisition of woody biomass  for energy 

purposes in Poland and Ukraine. Proceedings of Forest Academy of Sciences of Ukraine. 

2016. Vol. 14. P. 17–22. 

 

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-7/ukr/vasylyshyn/
http://www.iiasa.ac.at/search/publication.php?authors=Yamagata,Y.


158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 



159 
 

Додаток А 

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Лакида П. І., Карпук А. І., Морозюк О. В., Шевчук О. В. Динамічні 

процеси у лісах Боярської ЛДС: ретроспектива та перспектива. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 2011. Вип. 164. Ч. 3. С. 49–55. (Здобувачем проаналізовано 

динамічні показники у соснових лісах досліджуваного підприємства). 

2. Гілітуха Д. В., Терентьєв А. Ю., Шевчук О. В. Розроблення 

моделей оцінки надземної фітомаси за даними ДЗЗ. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

2012. Вип. 171. Ч. 2. С. 33–40. (Здобувачем закладено частину пробних площ 

та відібрано дослідні зразки для оцінювання фітомаси соснових 

деревостанів в умовах Київського Полісся з використання ДЗЗ). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Vasylyshyn R. D., Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. The 

energy content in the live biomass components of Scots Pine trees (Pinus 

sylvestris L.). Лісове і садово-паркове господарство. 2015. Вип. 7. Режим 

доступу: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-7/ukr/vasylyshyn/. (Здобувачем 

закладено частину пробних площ та відібрано дослідні зразки для оцінювання 

енергоємності компонентів фітомаси дерев сосни звичайної в умовах 

Київського Полісся). 

4. Vasylyshyn R. D.,  Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda М. О., 

Slyva O. A. Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine 

stands in Ukrainian Polissya. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2015. Вип. 229. С. 12–19. 

(Здобувачем особисто закладено частину пробних площ та відібрано 

дослідні зразки для оцінювання енергоємності компонентів фітомаси 

соснових лісів досліджуваного регіону). 



160 
 

5. Vasylyshyn R., Lakyda І., Slyva О., Lakyda М., Shevchuk О. Biotic 

productivity and sequestered carbon in forests of Ukrainian Polissya. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 2016. Вип. 255. С. 19–27. (Здобувачем закладено частину пробних 

площ та відібрано дослідні зразки для оцінювання біопродуктивності лісів 

досліджуваного регіону). 

6. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. 

Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу біомаси 

лісопромислових деревних відходів. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 2017. Вип. 266. 

С. 38–45. (Здобувачем проаналізовано екологічні та економічні обмеження 

щодо використання лісопромислових деревних відходів у межах 

досліджуваного регіону). 

7. Шевчук О. В. Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах 

Київської області. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2017. Вип. 278. С. 76–83. 

8. Василишин Р. Д., Лакида П. І., Шевчук О. В., Мельник О. М., 

Василишин О. М., Юрчук Ю. М. Енергетичний потенціал деревної біомаси у 

лісах Українського Полісся. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 288. С. 27–34. 

(Здобувачем здійснено оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси у лісах Київського Полісся). 

 

Стаття у науковому виданні іншої держави 

9. Василишин Р. Д., Лакида П. И., Домашовец Г. С., Слива А. А., 

Шевчук А. В., Лакида М. А. Биологическая и энергетическая 

продуктивность хвойных насаждений в Украинском Полесье. Проблемы 

лесоведения и лесоводства. 2016. Вып. 76. С. 20–29. (Здобувачем закладено 

тимчасові пробні площі, здійснено статистичний аналіз дослідних даних, 

оцінювання енергопродуктивності насаджень Київського Полісся). 



161 
 

 

Науково-виробничий довідник 

10. Василишин Р. Д., Білоус А. М., Лакида П. І., Зібцев С. В., 

Шевчук О. В., Терентьєв А. Ю., Василишин О. М. Нормативно-довідкові 

матеріали для оцінювання енергетичної функції лісів Українського Полісся: 

науково-виробничий довідник. К., 2018. 80 с. (Здобувачем закладено частину 

пробних площ та відібрано дослідні зразки для оцінювання фітомаси). 

 

Науково-методичні рекомендації: 

11. Карпук А. І., Кравець П. В., Розвод С. В., Кременецька Є. О., 

Тищенко В. М., Морозюк О. В., Шевчук О. В., Чорнобров О. Ю. Методичні 

рекомендації з удосконалення системи ведення лісового господарства на 

основі запровадження лісової сертифікації: науково-методичні рекомендації. 

К., 2012. 30 с. (Здобувачем закладено пробні ділянки для запровадження 

лісової сертифікації). 

12. Лакида П. І., Василишин Р. Д., Зібцев С. В., Терентьєв А. Ю., 

Слива О. А., Шевчук О. В., Лакида М. О. Науково-методичні рекомендації 

для оцінювання вуглецедепонувальної функції лісів зони відчуження та їх 

радіаційно-безпечного енергетичного потенціалу. К., 2015. 22 с. (Здобувачем 

проаналізовано показники радіаційного забруднення). 

13. Василишин Р. Д., Білоус А. М., Лакида П. І., Шевчук О. В., 

Василишин О. М. Нормативно-інформаційне забезпечення для таксаційної 

оцінки енергоємності компонентів фітомаси деревостанів та енерго-

продуктивності лісових насаджень Українського Полісся: науково-методичні 

рекомендації. К., 2018. 30 с. (Здобувачем закладено частину пробних площ та 

відібрано дослідні зразки для оцінювання фітомаси). 

14. Василишин Р. Д., Лакида П. І., Карпук А. І., Мельник О. М., 

Василишин О. М., Шестак М. Л., Одарченко І. С., Смолін В.О., Шевчук О. В., 

Юрчук Ю. М. Концепція регіональної біоенергетичної програми сталого 

використання деревної біомаси лісів Українського Полісся: науково-



162 
 

методичні рекомендації. К., 2018. 14 с. (Здобувачем опрацьовано економічні 

аспекти використання деревної біомаси лісів регіону). 

 

Тези наукових доповідей: 

15. Карпук А. І., Шевчук О. В. Енергетичний потенціал лісів 

Боярської ЛДС та перспективи його використання. Міжнародна науково-

практична конференція науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників та молодих учених, м. Київ, 05–06 квітня 2011 року: тези 

доповіді. К., 2011. С. 36–37. 

16. Морозюк О. В., Шевчук О. В. Вікова структура лісів Боярської 

ЛДС. Ліс, довкілля, технології: наука та інновації: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 29 березня 2012 року: тези доповіді. К., 

2012. С. 155–156. 

17. Шевчук О. В. Ліси Київського Полісся у вирішенні енергетичних 

проблем регіону. Ліси, парки, технології: сьогодення та майбутнє: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 28–29 березня 

2013 року: тези доповіді. К., 2013. С. 67–68. 

18. Лакида П. И., Шевчук А. В., Василишин Р. Д. Особенности 

использования энергетического потенциала лесов в Киевском Полесье 

Украины. Наука – инновационному развитию лесного хозяйства: 

Международная научно-практическая конференция, г. Гомель, Республика 

Беларусь, 11–13 ноября 2015 года: тезисы доклада. Гомель, 2015. С. 340–342. 

19. Vasylyshyn R., Lakyda I., Slyva О., Shevchuk O. Quantitative 

evaluation of selected ecosystem functions of coniferous forests in Ukrainian 

Polissya. Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й 

довкіллі: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 07–09 жовтня 

2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 56. 

20. Шевчук О. В. Соснові деревостани Київського Полісся як 

енергетичний базис регіону. Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: 

відтворення, збереження і раціональне використання: Міжнародна науково-



163 
 

практична конференція, м. Київ, 23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. К., 

2015. С. 68–69. 

21. Василишин Р. Д., Слива О. А., Шевчук О. В. Динаміка 

біопродуктивності модальних соснових насаджень зони відчуження у 

свіжому дубово-сосновому суборі. Наукові основи підвищення 

продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: 

65-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників, докторантів та аспірантів, м. Львів, 24 листопада 

2015 року: тези доповіді. Львів, 2015. С. 23–24. 

22. Слива О. А., Шевчук О. В. Динаміка депонованого вуглецю та 

енергоємності фітомаси модальних соснових насаджень зони відчуження. 

Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14–15 квітня 

2016 року: тези доповіді. К., 2017. С. 66. 

23. Василишин Р. Д., Цибулько В. А., Шевчук О. В. Енергетичний 

потенціал деревної біомаси у соснових лісах ДП «Київське лісове 

господарство». Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної 

стійкості лісових та урбанізованих екосистем: 66-та науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників, 

докторантів та аспірантів, м. Львів, 25 листопада 2016 року: тези доповіді. 

Львів, 2016. С. 20–22. 

24. Невмержицький В. І., Шевчук О. В., Морозюк О. В. Сучасний 

стан лісів Київського Полісся. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові 

продукти для суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Київ, 06–07 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 82–83. 

25. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В. До питання 

методики оцінювання енергетичного потенціалу різних видів деревної 

біомаси лісів. Ліси Східної Європи у світі, що змінюється: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 27–30 вересня 2017 року: тези 

доповіді. К., 2017. С. 40–41. 



164 
 

26. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. 

До питання методики оцінювання енергетичного потенціалу біомаси 

лісопромислових деревних відходів. Стале управління лісовим комплексом 

та збалансований розвиток урболандшафтів: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 26–27. 

27. Василишин Р. Д., Шевчук О. В., Юрчук Ю. М. Лісова 

біоенергетика як складова сталого розвитку Поліського регіону. Цілі сталого 

розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. 

Т. 2: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–25 травня 

2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 27. 

28. Василишин Р. Д., Лакида П. І., Шевчук О. В., Мельник О. М., 

Юрчук Ю. М. Базові засади концепції регіональної біоенергетичної програми 

сталого використання деревної біомаси в умовах Українського Полісся. 

Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації 

лісів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 06–08 грудня 

2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 40–41. 

29. Лакида П. І., Шевчук О. В., Смолін В. О. Типологічна структура 

лісів Київського Полісся як основа їх продуктивності. Лісова типологія як 

основа наближеного до природи лісівництва: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 09–12 жовтня 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 48–

49. 

 

 



 
 

1
6
5
 

Додаток Б 

Локація й таксаційна характеристика тимчасових пробних площ 

Таблиця Б.1 

Деревостани сосни звичайної 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

1. 

10019301 

 

Тетерівський 

ДЛГ 1 

0,08 

Сз 83 

6 

10 4,2 3,6 3813 5,26 0,49 16,6 13,8 2,54 
III 

3 
Блідчанське 8 

Бп 17  5,8 4,2 387 1,02 0,11 3,5 2,9 0,54 

Разом 100    4200 6,28 0,60 20,1 16,7 3,08 А2 

2. 

10019302 

 

Тетерівський 

ДЛГ 11 

0,10 
Сз 100 

10 
18 7,6 8,1 3960 17,82 0,74 77,6 66,1 7,54 II 

3 
Блідчанське 8 

Сух 0  4,0  10 0,01  0,0   В2 

3. 

10019303 

 

Тетерівський 

ДЛГ 11 

0,13 Сз 100 5 38 15,5 15,2 1592 29,94 0,84 210,0 183,0 8,75 
II 

3 
Блідчанське 4 

В2 

4. 

10019304 

 

Тетерівський 

ДЛГ 14 

0,27 
Сз 100 

5 
55 25,5 26,2 804 41,01 0,92 504,1 441,6 14,76 I

b
 

3 
Блідчанське 23 

Сух 1  19,2  19 0,54  5,8   С2 
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Продовж. табл. Б.1 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

5. 

10011405 

 

Боярська  

ЛДС 263 

0,25 

Сз 96 

3 

33 20,8 21,2 1272 43,14 0,91 486,7 440,6 24,26 
I
c
 

3 
Дч 4  11,8 19,5 192 2,1 0,06 22,7 20,3 1,00 

Плесецьке 24 
Разом 100    1464 45,24 0,97 509,4 460,8 25,26 

С2 
Сух 5  15,0  140 2,46  27,5   

6. 

10011406 

 

Боярська  

ЛДС 264 

0,50 

Сз 81 

3 

65 35,0 29,7 320 30,73 0,59 392,6 355,5 11,03 
I
b
 

3 

Дз 17  22,9 28,1 158 6,5 0,16 81,8 73,9 2,07 

Плесецьке 8 

Гз 2  14,4 25,4 46 0,75 0,02 8,9 8,1 0,21 

С2 Разом 100    524 37,98 0,77 483,3 437,5 13,31 

Сух 7  30,0  36 2,55  33,1   

7. 

10011407 

 

Боярська  

ЛДС 265 

0,64 

Сз 77 

3 

64 35,7 29,9 294 29,39 0,56 413,8 386,1 10,7 

I
b
 

3 

Дз 22  25,3 28,6 177 8,90 0,22 119,3 110,2 2,63 

Бп 1  26,9 28,9 5 0,27 0,01 3,6 3,4 0,08 

Плесецьке 5 

Гб 0  8,4 20,8 8 0,04 0,00 0,4 0,4 0,01 

С2 
Вгл 0  9,3 21,7 11 0,07 0,00 0,7 0,7 0,01 

Разом 100    495 38,67 0,79 537,8 500,8 13,43 

Сух 4  31,4  19 1,45  21,0  0,49 
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Продовж. табл. Б.1 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

8. 

10011408 

 

Боярська  

ЛДС 272 

0,50 

Сз 86 

3 

77 34.9 32,4 412 39,39 0,74 581,2 537,6 12,95 

I
b
 

3 

Бп 6  30,8 31,0 38 2,84 0,08 40,9 37,7 0,92 

Дз 5  20,8 26,1 78 2,66 0,07 33,6 30,6 0,7 

Плесецьке 4 

Яле 3  12,5 19,0 154 1,90 0,04 17,1 15,2 0,33 

С2 Разом 100    682 46,79 0,93 672,8 621,1 14,9 

Сух 4  25,6  34 1,75  23,7   

9. 

10011409 

 

Боярська  

ЛДС 272 

0,32 

Сз 99 

3 

62 27,2 27,0 628 36,43 0,71 466,5 431,9 10,70 
I
b
 

3 
Дз 1  12,1 17,2 31 0,36 0,01 2,6 2,2 0,07 

Плесецьке 8 
Разом 100    659 36,79 0,72 469,1 434,1 11,77 

В2 
Сух 1  16,0  6 0,29  3,5   

10. 

10011410 

 

Боярська  

ЛДС 273 
0,09 

Cз 97 

3 

15 8,9 8,2 3167 19,65 0,68 88,8 70,4 9,91 
I
a
 

3 Дз 3  4,2 6,0 489 0,68 0,06 2,7 2,0 0,28 

Плесецьке 1 Разом 100    3656 20,33 0,74 91,5 72,4 10,19 В2 

11. 

10011411 

 

Боярська  

ЛДС 273 

1,00 

Сз 93 

3 

58 31,4 29,7 484 37,56 0,72 537,1 485,1 13,59 

I
c
 

3 

Дз 6  24,6 27,3 48 2,28 0,06 31,5 28,4 0,76 

Бп 1  27,6 28,5 10 0,60 0,02 8,4 7,6 0,20 

Плесецьке 3 

Гб 0  14,4 21,1 10 0,16 0,00 1,9 1,7 0,03 

С2 Яле 0  10,8 17,6 17 0,16 0,00 1,6 1,4 0,02 

Разом 100    569 40,76 0,80 580,5 523,9 14,60 
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Продовж. табл. Б.1 

№ з.п., 

Шифр ТПП 
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Повнота Запас Поточ-
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ріст, 

м
3
∙га

-1
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∙рік
-1 

Бо-

нітет 
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ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 
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см 

ви-
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м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

12. 

10111412 

 

Боярська  

ЛДС 274 

0,50 

Сз 93 

3 

40 25,4 22,5 754 38,15 0,79 439,7 403,1 17,07 
I
c
 

3 

Дч 6  16,1 19,2 152 3,11 0,09 30,5 27,8 1,23 

Плесецьке 2 

Дз 1  16,1 19,2 18 0,36 0,01 3,5 3,2 0,14 

С2 Разом 100    924 41,62 0,89 473,7 434,1 18,44 

Сух 8  20,2  118 3,79  40,0   

13. 

10011413 

Боярська  

ЛДС 284 
0,50 

Сз 100 

3 

40 21,8 22,2 770 28,74 0,60 317,0 286,4 12,66 
I
b
 

3 Разом 100    770 28,74 0,60 317,0 286,4 12,66 

Плесецьке 1 Сух 20  18,4  228 6,06  64,4   С2 

14. 

10011414 

 

Боярська  

ЛДС 285 

0,50 

Сз 97 

3 

25 15,5 15,1 1832 34,69 0,84 256,7 222,7 8,91 
I
c
 

3 
Дз 3  6,4 12,3 368 1,20 0,10 7,2 6,2 0,26 

Плесецьке 1 
Разом 100    2200 35,89 0,94 263,9 228,9 9,17 

С2 
Сух 12  16,0  206 4,14  31,8   

15. 

10011415 

 

Боярська  

ЛДС 285 

0,35 

Сз 96 

3 

29 17,8 17,8 1354 33,56 0,75 336,3 299,1 20,87 
I
c
 

3 
Дч 4  8,6 12,5 317 1,85 0,08 14,0 12,4 0,75 

Плесецьке 6 
Разом 100    1671 35,41 0,83 350,3 311,5 21,62 

В2 
Сух 6  11,9  206 1,18  20,6   
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Продовж. табл. Б.1 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

16. 

10011416 

 

Боярська  ЛДС 286 

0,64 

Сз 99 

3 

52 28,6 28,9 598 38,38 0,74 569,5 516,4 11,64 
I
c
 

3 

Бп 1  24,3 28,1 11 0,51 0,02 7,4 6,7 0,15 

Плесецьке 4 

Дч 0  20,0 26,9 2 0,05 0,00 0,7 0,6 0,01 

С2 Разом 100    611 38,94 0,76 577,6 523,7 11,80 

Сух 5  28,0  31 1,92  29,4   

17. 

10011417 

 

Боярська  ЛДС 287 

0,70 

Сз 98 

3 

43 27,4 25,4 630 37,27 0,75 478,7 444,9 18,43 

I
c
 

3 

Дч 1  16,6 21,7 11 0,25 0,00 2,7 2,4 0,07 

Дз 1  17,2 22,0 21 0,50 0,01 5,6 5,1 0,15 

Плесецьке 1 

Бп 0  24,0 24,5 1 0,06 0,00 0,8 0,7 0,04 

С2 Разом 100    632 38,08 0,76 488,0 453,1 18,69 

Сух 15  23,7  137 6,03  73,3   

18. 

10011418 

 

Боярська  ЛДС 298 

0,50 

Сз 97 

1 

77 37,6 34,2 360 40,05 0,75 616,2 560,8 10,65 

I
c
 

3 

Дз 1  22,8 29,4 10 0,41 0,01 5,7 5,3 0,08 

Вгл 0  17,1 26,0 8 0,18 0,00 2,3 2,1 0,03 

Плесецьке 1 

Бп 1  26,2 30,9 10 0,54 0,02 7,7 7,0 0,09 

С2 
Клг 1  15,2 24,5 16 0,29 0,01 3,4 3,2 0,05 

Разом 100    404 41,47 0,79 635,3 576,4 10,90 

Сух 12  30,6  68 4,99  74,1   
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Продовж. табл. Б.1 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

19. 

10011419 

 

Боярська  

ЛДС 299 

0,50 

Сз 93 

3 

65 34,0 32,0 394 35,71 0,67 542,1 496,1 12,05 
I
c
 

3 
Дз 7  25,9 29,2 60 3,15 0,08 42,2 38,5 0,74 

Плесецьке 4 
Разом 100    454 38,86 0,75 584,3 534,6 12,79 

С2 
Сух 9  29,3  50 3,64  51,3   

20. 

10011420 

 

Боярська ЛДС 300 

0,54 

Сз 93 

3 

43 24,8 27,2 881 42,54 0,83 578,3 518,6 14,43 
I
d
 

3 

 

Дз 7  20,4 26,8 98 3,20 0,08 41,8 37,7 1,00 

Плесецьке 1 
Разом 100    979 45,74 0,91 620,4 556,3 15,43 

С2 
Сух 12  20,7  169 5,69  75,0   

21. 

10011421 

 

Боярська ЛДС 328 

0,50 

Сз 100 

3 

45 25,0 24,2 916 44,99 0,91 563,8 509,5 16,08 
I
b
 

3 
Дз 0  16,0 20,9 6 0,12 0,00 1,4 1,2 0,03 

Плесецьке 2 
Разом 100    922 45,11 0,91 565,2 510,7 16,11 

В2 
Сух 14  21,2  180 6,36  77,6   

22. 

10011422 

 

Боярська ЛДС 329 

0,30 

Сз 99 

3 

41 18,3 20,7 1450 38,17 0,81 410,0 368,6 14,32 
I
b
 

3 
Дз 1  10,3 19,8 30 0,25 0,01 2,7 2,5 0,07 

Плесецьке 2 
Разом 100    1480 38,42 0,82 412,7 371,1 14,39 

В2 
Сух   16,1  247 5,05  56,1   
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Продовж. табл. Б.1 

 

 

 

 

 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар

-тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

23. 

10011501 

 

ДО "Резиден-

ція "Залісся" 27 
0,32 Сз 100 3 66 29,0 28,9 640 42,18 0,81 588,9 544,5 11,80 

I
b
 

3 
Заліське 23 В2 

24. 

10011502 

 

ДО "Резиден-

ція "Залісся" 27 
0,50 Сз 100 3 82 34,1 31,6 348 31,70 0,60 513,2 467,4 7,68 

I
b
 

3 
Заліське 27 В2 

25. 

10011506 

 

ДО "Резиден-

ція "Залісся" 
24 

0,36 

Сз 97 

3 

79 34,2 32,3 439 40,43 0,76 656,5 607,7 12,80 
I
b
 

3 Дз 3  19,1 22,7 56 1,59 0,04 18,7 17,0 0,27 

Рожнянське 7 Разом 100    494 42,02 0,80 675,1 624,6 13,07 В2 
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Таблиця Б.2 

Деревостани дуба звичайного 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен

-ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

1. 

10119305 

Боярська ЛДС  
0,07 

Дз 10 6 17 6,9 8,3 806 3,02 0,18 15,4 11,4 1,38 
I
b
 

3 Сз 90 3 17 10,6 10,6 2944 25,82 0,75 144,5 122,3 12,48 

Жорнівське 1 Разом 100 9       3750 28,84 0,93 160,0 133,7 13,86 С2 

2. 
10119306 

 

Боярська ЛДС  

0,09 

Дз 5 7 22 5,1 6,7 789 1,61 0,12 7,1 5,1 0,64 
I
c
 

3 
Сз 92 3 22 15,7 13,1 1200 23,22 0,60 139,6 115,3 10,90 

Жорнівське 10 
Лпд 3 0   4,7 6,8 684 1,17 0,10 5,2 3,7 0,46 

В2 
Разом 100 10       2674 26,01 0,82 151,8 124,1 12,00 

3. 
10111202 

 

Білоцерків-

ське ЛГ 109 

0,15 

Дз 27 

3 

8 3,2 4,2 1680 1,32 0,20 4,3 3,0 0,57 

І 

3 

Ос 15   2,6 3,9 1507 0,77 0,11 2,4 1,7 0,31 

Бз 3   3,5 4,3 147 0,14 0,04 0,4 0,3 0,06 

Шамраєвське 9 

Лпд 5   2,1 3,6 867 0,31 0,04 0,9 0,6 0,12 

D2 Брс 50   2,8 4,0 4147 2,52 0,36 7,8 5,5 1,04 

Разом 100       8347 5,07 0,75 15,8 11,1 2,1 

4. 
10111203 

Білоцерків-

ське ЛГ 94 

0,1 

Дз 65 

3 

68 22,5 22,6 880 34,98 0,98 397,8 313,5 6,54 
І 

3 
Лпд 23   17,3 21,8 530 12,47 0,39 141,2 112,2 3,86 

Шамраєвське 3 
Гз 12   18,8 22,1 240 6,66 0,21 75 59,1 1,96 

D2 
Разом 100       1650 54,11 1,58 614 484,8 12,36 
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Продовж. табл. Б.2 

 

 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

5. 

10111204 

 

Білоцерків- 

ське ЛГ 147 

2,9 

Дз 43 

3  

76 31,8 22,5 110 8,76 0,24 88,4 75,0 2,13 
І 

3 

Лпд 45   22,4 18,5 266 10,47 0,37 92,4 77,9 2,78 

Білоцерків- 

ське 1 

Ос 3   25,9 20,2 12 0,65 0,02 6,1 5,1 0,18 

D2 Бз 9   26,7 20,5 36 1,98 0,08 18,7 15,8 0,52 

Разом 100       424 21,87 0,71 205,6 173,8 5,61 

6. 

10111604 

 

Боярська  

ЛДС 126 

0,31 

Дз 29 

1 

50 19,1 17,5 232 6,66 0,22 59,8 47,6 2,22 

І 

3 

Акб 33  24,1 19,8 148 6,75 0,22 68,2 54,2 2,54 

Лпд 16  16,9 16,3 168 3,78 0,18 32,2 25,7 1,20 

Боярське 
 

5 

Яз 12  19,4 17,7 90 2,66 0,12 24,5 19,9 0,91 
 

D2 
Взж 10  16,5 16,0 110 2,35 0,11 20,3 16,1 0,75 

Разом 100    748 22,20 0,85 205,0 163,1 7,62 

7. 

10111606 

 

Боярська  

ЛДС 142 

0,54 

Дз 59 1 89 38,2 25,2 119 13,59 0,36 148,8 121,8 3,17 
ІІ 

3 

Гз 37 1 67 19,3 18,5 363 10,62 0,38 93,6 86,1 2,80 

Боярське 52 

Взг 2 –  20,4 18,4 19 0,61 0,03 5,1 4,1 0,11 

D2 Клг 2 –  20,6 18,4 19 0,61 0,02 5,7 4,6 0,12 

Разом 100 2    519 25,44 0,79 253,1 216,7 6,20 
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Таблиця Б.3 

Деревостани берези повислої 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

1. 

10219801 

 

Боярська ЛДС 74 

0,20 

Сз 73 

3 

 18,7 20,2 825 22,71 0,50 160,3 143,9 4,32 
I
с
 

3 

Бп 21 39 32,3 23,0 70 5,74 0,19 46,7 41,8 1,02 

Жорнівське 16 

Дз 6  12,1 14,5 238 2,76 0,11 14,2 12,8 0,38 

B2 Разом 100    1133 31,21 0,80 221,2 198,5 5,72 

Сух 2  15,9  40 0,79  4,9   

2. 

10219802 

 

Боярська ЛДС 72 

0,12 

Бп 76 

5 

35 20,6 21,7 567 18,92 0,86 148,6 136,4 4,38 
I
с
 

1 

Сз 22  21,7 21,4 150 5,55 0,12 42,3 38,9 1,26 

Жорнівське 16 

Дз 2  9,2 14,5 67 0,40 0,02 3,5 3,2 0,11 

В2 Разом 100    784 24,87 1,00 194,4 178,5 5,75 

Сух 5  17,2  50 1,16  9,4   

3. 

10219901 

 

Дарницьке 

ЛПГ 30 
0,27 

Бп 95 

6 

29 21,5 16,9 519 3,75 0,80 123,0 112,1 3,75 
I
b
 

1 Ос, Влч 5  30,8 17,9 15 1,10 0,03 7,0 6,4 0,22 

Дніпровське 16 Разом 100    534 4,85 0,83 130,0 118,5 3,97 B3 

4. 

10219902 

 

Дарницьке 

ЛПГ 55 

0,20 

Бп 96 

3 

69 28,5 21,6 445 28,48 0,96 277,1 255,2 4,25 
II 

1 

Дз 2  16,7 17,6 30 0,66 0,02 5,6 5,1 0,09 

Дніпровське 27 

Влч 2  12,4 15,0 65 0,78 0,03 5,3 4,8 0,09 

В2 Разом 100    540 29,92 1,01 288,0 265,1 4,43 

Сух 6  22,7  45 1,83  16,7   
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Продовж. табл. Б.3 

 

 

 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

5. 
10219903 

 

Дарницьке 

ЛПГ 
56 

 0,25 

Бп 74 

6 

40 12,7 12,9 664 8,40 0,38 67,9 60,0 1,41 
II 

1 Сз 26  16,7 14,6 1116 2,53 0,06 23,3 20,8 0,45 

Дніпровське 7 Разом 100    1780 10,93 0,44 91,2 80,8 1,86 В3 

6. 
10219904 

 

Дарницьке 

ЛПГ 54 

0,20 

Бп 83 

7 

24 9,5 10,1 810 5,76 0,30 35,0 31,0 1,42 
I 

1 
Сз 17  14,8 12,6 65 1,11 0,03 7,1 6,3 0,27 

Дніпровське 7 
Дз 0  4,0 6,3 25 0,03 0,00 0,1 0,1 0,01 

В3 
Разом 100    900 6,90 0,33 42,2 37,5 1,70 

7. 
10219905 

Дарницьке 

ЛПГ 
55 

 0,20 

Бп 92 

3 

50 21,1 21,0 705 24,60 0,84 216 196,6 5,43 
I
а
 

1 Сз 8  22,6 21,1 50 2,01 0,04 17,8 16,3 0,44 

Дніпровське 19 Разом 100    755 26,61 0,88 233,8 212,9 5,88 B3 

8. 
10210603 

 

Макарівське 

ЛГ 22 

0,30 

Сз 80 

3 

 18,5 20,1 1137 30,48 0,68 252,7 202,2 0,78 
I
b
 

3 
Бп 20 39 14,5 18,7 450 7,48 0,27 62,1 49,0 0,22 

Макарівське 11 
Дз 0  8,0 14,4 7 0,03 0,00 0,3 0,2 0,00 

В2 
Разом 100    1594 37,99 0,95 315,1 251,4 1,01 

9. 
10210604 

 

Макарівське 

ЛГ 
77 

0,18 

Сз 91 

3 

 11,7 13,7 1733 18,59 0,49 130,5 109,3 7,52 
I
с
 

1 Бп 9 24 11,0 13,4 205 1,94 0,09 13,5 11,3 0,79 

Макарівське 14 Разом 100    1938 20,53 0,58 144,0 120,6 8,31 В2 
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Продовж. табл. Б.3 

Примітка: Шифр ТПП складається із шифру області (00), шифру породи (00), року закладання 00), номера ТПП у межах року (00). 

ТЛУ – тип лісорослинних умов. Походження: природне насіннєве (1); природне порослеве (2); штучне (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з.п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал 
Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для породи 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1 

Бо-

нітет 
По- 

ход-

жен-

ня Лісництво Виділ порода % 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без 

кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

10. 
10211408 

Боярська ЛДС  
0,1 

Бп 100 
3 

16 7,6 12,6 4410 20,07 0,92 142 118 8,79 І
d
 

1 
Плесецьке 53 Сух 4  4,0 8,5 1050 1,29  6,2   С3 
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Додаток В 

Таксаційна характеристика модельних дерев 

Таблиця В.1 

Деревостани сосни звичайної 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці- 

єнт  
форми у 

корі 
у корі 

без 
кори 

10019301 Сз 

1 9 3,0 3,2 0,0020 0,0020 0,0003 20,0 1,4 1,7 5 0,843 0,828 0,941 2 

2 10 4,0 3,4 0,0040 0,0040 0,0006 16,9 1,9 1,9 5 1,021 1,021 0,846 1 

3 10 5,0 4,3 0,0060 0,0050 0,0009 18,1 2,3 2,8 5 0,713 0,695 0,693 1 

4 10 5,2 4,2 0,0070 0,0060 0,0010 17,9 2,4 2,7 5 0,804 0,758 0,658 1 

5 10 5,2 4,2 0,0060 0,0050 0,0009 17,3 2,4 2,7 5 0,725 0,705 0,779 1 

6 10 6,0 4,2 0,0090 0,0080 0,0014 18,9 2,8 2,7 5 0,769 0,763 0,846 1 

10019302 Сз 

1 18 6,5 7,7 0,0140 0,0120 0,0012 10,6 0,6 3,1 5 0,544 0,514 0,685 2 

2 18 7,5 7,3 0,0200 0,0180 0,0015 8,3 0,4 3,2 5 0,545 0,541 0,733 1 

3 18 7,5 7,7 0,0170 0,0150 0,0013 8,9 0,5 3,4 5 0,488 0,489 0,635 2 

4 18 9,0 8,6 0,0310 0,0290 0,0029 10,2 0,6 3,6 5 0,574 0,567 0,757 1 

5 19 9,0 7,6 0,0240 0,0200 0,0023 11,8 1,1 3,2 5 0,502 0,506 0,663 1 

6 18 9,2 7,6 0,0240 0,0210 0,0027 12,8 1,2 3,2 5 0,474 0,493 0,669 1 

7 18 9,5 7,7 0,0260 0,0220 0,0230 10,7 1,0 1,2 5 0,474 0,498 0,655 1 

8 16 10,5 9,3 0,0430 0,0350 0,0049 13,9 1,4 3,5 5 0,528 0,532 0,743 1 

9 17 10,5 8,4 0,0380 0,0320 0,0041 13,0 1,3 3,2 5 0,525 0,534 0,730 1 

10 17 10,5 9,4 0,0420 0,0360 0,0044 12,3 0,9 3,2 5 0,522 0,538 0,723 1 
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Продовж. табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці- 

єнт  
форми у 

корі 
у корі 

без 
кори 

10019303 Сз 

1 38 13,5 13,8 0,0810 0,0680 0,0024 3,5 0,4 1,7 5 0,410 0,430 0,602 2 

2 37 15,4 15,3 0,1300 0,1170 0,0410 3,5 0,4 1,9 5 0,457 0,482 0,695 2 

3 36 16,0 15,8 0,1660 0,1480 0,0061 4,1 0,5 1,9 5 0,524 0,545 0,750 1 

4 38 16,0 15,9 0,1640 0,1360 0,0070 5,1 0,7 2,2 5 0,512 0,571 0,774 1 

5 38 20,0 16,8 0,2300 0,2040 0,0120 5,9 0,9 2,5 5 0,436 0,457 0,614 1 

10019304 Сз 

1 55 21,5 24,3 0,3870 0,3410 0,0095 2,8 0,5 1,4 5 0,439 0,470 0,684 1 

2 56 23,0 26,1 0,4770 0,4390 0,0154 3,5 0,8 1,4 5 0,440 0,442 0,646 1 

3 56 23,0 26,3 0,4800 0,4260 0,0155 3,6 0,8 1,7 5 0,439 0,467 0,664 1 

4 55 24,0 28,0 0,6120 0,5450 0,0196 3,6 0,8 1,3 5 0,483 0,512 0,741 1 

5 55 25,5 25,5 0,6200 0,5390 0,0184 3,4 0,9 1,1 5 0,476 0,492 0,716 1 

10011405 Сз 

1 33 11,8 20,5 0,119 0,106 0,0036 3,36 0,35 2,0 5 0,532 0,546 0,725 1 

2 34 16,8 18,7 0,232 0,208 0,0134 6,46 0,85 2,6 5 0,561 0,605 0,739 1 

3 32 25,8 22,7 0,599 0,548 0,0258 4,71 1,10 2,0 5 0,504 0,571 0,719 1 

10011406 Сз 

1 65 22,3 28,4 0,504 0,452 0,0106 2,34 0,45 1,4 5 0,454 0,502 0,675 1 

2 63 32,7 28,3 1,049 0,962 0,0315 3,28 0,90 1,1 5 0,441 0,478 0,658 1 

3 67 42,9 31,0 1,852 1,648 0,0480 2,91 0,95 1,6 5 0,413 0,459 0,640 1 

10011407 Сз 

1 66 24,0 28,1 0,554 0,503 0,0095 1,89 0,30 1,3 5 0,436 0,458 0,621 1 

2 65 33,0 30,5 1,333 1,251 0,0336 2,69 0,65 1,5 5 0,511 0,543 0,720 1 

3 62 42,1 29,9 1,815 1,695 0,0526 3,10 0,80 1,6 5 0,436 0,465 0,654 1 
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Продовж. табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці- 

єнт  
форми у 

корі 
у корі 

без 
кори 

10011408 Сз 

1 63 21,3 26,7 0,424 0,375 0,0081 2,15 0,40 1,2 5 0,445 0,491 0,645 1 

2 77 34,2 31,3 1,310 1,235 0,0281 2,28 0,70 1,2 5 0,456 0,484 0,669 1 

3 78 41,1 34,7 2,057 1,875 0,0480 2,56 0,65 1,3 5 0,447 0,481 0,646 1 

10011409 Сз 

1 44 15,8 19,2 0,155 0,134 0,0041 3,06 0,40 1,2 5 0,411 0,459 0,567 1 

2 64 24,6 28,3 0,638 0,580 0,0145 2,50 0,35 1,0 5 0,474 0,511 0,644 1 

3 64 38,1 29,3 1,557 1,476 0,0350 2,37 0,80 1,7 5 0,466 0,492 0,676 1 

10011410 Сз 

1 15 6,4 7,4 0,015 0,011 0,0015 14,11 1,00 3,1 5 0,612 0,577 0,756 1 

2 15 11,0 8,4 0,040 0,033 0,0046 14,07 1,60 3,6 5 0,503 0,544 0,685 1 

3 16 12,2 9,2 0,057 0,045 0,0064 14,06 1,80 3,2 5 0,532 0,548 0,743 1 

10011411 Сз 

1 60 22,1 27,3 0,568 0,513 0,0091 1,77 0,25 1,2 5 0,542 0,569 0,731 1 

2 52 23,5 25,7 0,542 0,480 0,0153 3,20 0,55 1,7 5 0,486 0,514 0,688 1 

3 60 35,6 30,9 1,451 1,319 0,0363 2,75 0,75 2,2 5 0,472 0,497 0,668 1 

10011412 Сз 

1 38 18,3 19,5 0,243 0,220 0,0098 4,46 0,65 1,6 5 0,474 0,503 0,697 1 

2 38 21,7 22,7 0,429 0,393 0,0181 4,60 1,00 2,0 5 0,511 0,540 0,708 1 

3 41 29,8 23,1 0,821 0,755 0,0299 3,96 0,85 2,1 5 0,510 0,534 0,717 1 

10011413 Сз 

1 39 18,1 21,0 0,263 0,237 0,0119 5,00 0,75 2,1 5 0,486 0,522 0,669 1 

2 40 21,7 22,7 0,423 0,381 0,0164 4,30 0,75 2,5 5 0,504 0,535 0,698 1 

3 39 31,3 23,5 0,846 0,773 0,0321 4,15 0,90 2,5 5 0,468 0,494 0,673 1 
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Продовж. табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці- 

єнт  
форми у 

корі 
у корі 

без 
кори 

10011414 Сз 

1 24 9,3 14,4 0,044 0,038 0,0016 4,25 0,65 3,4 5 0,448 0,458 0,649 1 

2 24 12,9 13,4 0,089 0,075 0,0029 3,84 0,35 3,4 5 0,506 0,572 0,713 1 

3 26 19,2 16,2 0,224 0,196 0,0080 4,08 1,20 3,5 5 0,506 0,572 0,713 1 

10011415 Сз 

1 29 12,0 14,7 0,086 0,076 0,0040 5,34 0,45 1,9 5 0,516 0,533 0,716 1 

2 29 16,0 18,0 0,207 0,183 0,0129 7,09 0,80 3,0 5 0,571 0,623 0,731 1 

3 29 26,0 19,6 0,520 0,477 0,0332 6,95 1,05 2,8 5 0,499 0,529 0,709 1 

10011416 Сз 

1 50 18,1 26,0 0,342 0,306 0,0057 1,85 0,25 1,4 5 0,512 0,551 0,696 1 

2 52 26,3 29,0 0,835 0,760 0,0165 2,17 0,30 1,7 5 0,530 0,565 0,725 1 

3 51 33,0 29,3 1,228 1,109 0,0264 2,38 0,45 1,4 5 0,490 0,521 0,677 1 

10011417 Сз 

1 43 19,5 23,0 0,346 0,313 0,0086 2,75 0,25 2,0 5 0,504 0,518 0,673 1 

2 42 26,7 25,5 0,695 0,651 0,0316 4,85 1,10 2,2 5 0,487 0,516 0,700 1 

3 44 30,8 25,8 1,016 0,939 0,0324 3,44 0,65 1,9 5 0,528 0,544 0,729 1 

10011418 Сз 

1 76 26,2 31,0 0,793 0,727 0,0115 1,58 0,20 1,0 5 0,474 0,506 0,664 1 

2 78 32,0 32,8 1,137 1,047 0,0127 1,21 0,30 0,9 5 0,431 0,455 0,647 1 

3 77 40,1 34,7 2,003 1,808 0,0425 2,35 0,60 1,0 5 0,457 0,501 0,696 1 

10011419 Сз 

1 63 26,5 29,1 0,682 0,620 0,0105 1,7 0,30 1,5 5 0,425 0,441 0,643 1 

2 63 32,5 32,4 1,276 1,171 0,0259 2,21 0,25 1,6 5 0,475 0,501 0,712 1 

3 68 40,2 33,0 2,052 1,878 0,0559 2,98 0,80 2,0 5 0,490 0,526 0,698 1 
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Продовж. табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці- 

єнт  
форми у 

корі 
у корі 

без 
кори 

10011420 Сз 

1 44 20,0 27,7 0,414 0,375 0,0092 2,46 0,25 2,2 5 0,476 0,488 0,673 1 

2 42 27,1 25,2 0,746 0,665 0,0180 2,70 0,35 1,9 5 0,513 0,551 0,705 1 

3 45 35,7 29,1 1,365 1,239 0,0429 3,47 0,80 2,2 5 0,469 0,492 0,682 1 

10011421 Сз 

1 40 15,5 20,3 0,207 0,187 0,0046 2,49 0,25 1,1 5 0,542 0,565 0,715 1 

2 44 21,9 24,0 0,477 0,429 0,0142 3,30 0,70 1,5 5 0,527 0,557 0,709 1 

3 46 30,7 25,1 0,933 0,847 0,0257 3,04 0,75 1,7 5 0,502 0,518 0,682 1 

10011422 Сз 

1 41 13,5 20,3 0,156 0,139 0,0032 2,27 0,20 1,1 5 0,538 0,568 0,741 1 

2 41 15,1 20,6 0,209 0,193 0,0081 4,22 0,50 1,5 5 0,568 0,559 0,755 1 

3 41 22,0 20,9 0,389 0,345 0,0132 3,81 0,65 1,2 5 0,490 0,553 0,677 1 

10011501 Сз 

1 66 23,4 26,5 0,488 0,439 0,0113 2,58 0,50 1,2 5 0,428 0,478 0,663 – 

2 65 27,2 29,3 0,934 0,883 0,0142 1,61 0,45 2,0 5 0,549 0,568 0,757 – 

3 66 31,2 29,0 1,023 0,941 0,0227 2,42 0,50 1,3 5 0,461 0,505 0,659 – 

10011502 Сз 

1 83 27,0 29,6 0,775 0,700 0,0098 1,40 0,25 0,6 5 0,457 0,497 0,652 – 

2 82 31,4 28,6 1,103 1,009 0,0168 1,66 0,50 0,7 5 0,498 0,557 0,691 – 

3 82 35,2 29,9 1,450 1,321 0,0222 1,68 0,60 0,9 5 0,498 0,563 0,694 – 

10011506 Сз 

1 78 27,5 29,0 0,829 0,754 0,0119 1,57 0,30 0,9 5 0,481 0,525 0,702 – 

2 78 33,6 30,6 1,221 1,096 0,0240 2,19 0,45 1,0 5 0,450 0,528 0,654 – 

3 80 34,3 33,7 1,589 1,489 0,0329 2,21 0,65 1,0 5 0,510 0,553 0,712 – 
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Таблиця В.2 

Деревостани дуба звичайного 

Шифр 
ТПП

 
По-
рода 

Но-
мер 
МД

 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіці-

єнт форми 
у корі

 у корі 
без 

кори 

10119305 Дз 

1 17 2,8 5,2 0,002 0,002 0,0002 9,18 0,2 0,8 5 0,698 0,698 0,748 – 

2 17 4,3 7,0 0,007 0,005 0,0005 9,65 0,5 0,7 5 0,702 0,702 0,799 – 

3 17 5,6 7,1 0,010 0,008 0,0007 8,77 0,5 1,3 5 0,599 0,605 0,716 – 

4 17 5,6 8,1 0,011 0,008 0,0008 10,04 0,5 1,6 5 0,529 0,516 0,629 – 

5 17 7,4 8,5 0,019 0,014 0,0017 11,85 1,2 1,5 5 0,526 0,523 0,665 – 

6 17 8,9 9,5 0,036 0,026 0,0036 13,60 1,3 1,6 5 0,607 0,567 0,690 – 

10119306 Дз 

1 22 2,8 5,0 0,002 0,001 0,0002 11,06 0,3 0,2 5 0,731 0,770 0,768 – 

2 22 3,0 5,3 0,003 0,002 0,0003 12,37 0,4 1,4 5 0,813 0,861 0,979 – 

3 22 3,6 5,5 0,004 0,003 0,0003 13,48 0,6 1,0 5 0,683 0,752 0,809 – 

4 22 5,5 7,2 0,010 0,007 0,0008 11,87 0,9 1,2 5 0,558 0,566 0,645 – 

5 22 5,8 7,6 0,012 0,008 0,0010 12,02 0,8 1,8 5 0,577 0,556 0,674 – 

6 22 7,2 6,9 0,015 0,011 0,0011 10,54 0,7 1,0 5 0,529 0,515 0,654 – 

7 22 10,0 9,8 0,040 0,031 0,0042 13,48 1,7 1,5 5 0,521 0,504 0,568 – 

10111202 Дз 

1 7 2,5 3,8 0,001 0,001 0,0002 18,73 0,9 1,6 5 0,756 0,697 0,843 1 

2 8 3,7 4,6 0,004 0,003 0,0005 18,64 1,3 2,5 5 0,828 0,834 0,785 1 

3 8 4,9 4,7 0,006 0,004 0,0007 18,80 1,8 2,7 5 0,622 0,638 0,689 1 

10111203 Дз 

1 62 18,1 21,8 0,296 0,237 0,0088 3,71 0,6 0,8 5 0,528 0,522 0,726 1 

2 67 21,0 22,8 0,411 0,337 0,0085 2,53 0,5 1,6 5 0,521 0,510 0,749 1 

3 71 26,3 22,8 0,598 0,459 0,0137 3,00 0,7 1,8 5 0,483 0,464 0,765 1 
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Продовж. табл. В.2 

Шифр 

ТПП
 

По-

рода 

Но-

мер 

МД
 

Вік, 

років 

Діа-

метр, 

см 

Висо-

та, м 

Об’єм 

стовбура, м
3
 

Приріст Показники 

повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-

горія 

МД 

поточний за 

об’ємом 
періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-

лютний, 

м
3
∙рік

-1
 

відно-

сний, 

% 

за ра-

діусом, 

см 

за 

висо-

тою, 

м 

період 

вимірю-

вання 

старе видове 

число 

другий 

коефіці-

єнт 

форми у 

корі
 

у корі 
без 

кори 

10111204 Дз 

1 69 22,0 18,9 0,279 0,226 0,0149 6,59 1,5 1,2 5 0,388 0,373 0,522 1 

2 72 25,9 19,4 0,489 0,416 0,0159 3,82 0,9 1,0 5 0,478 0,478 0,722 1 

3 78 37,4 24,4 1,134 0,963 0,0238 2,47 1,0 1,0 5 0,423 0,420 0,642 1 

10111604 Дз 1 50 21,9 17,8 0,332 0,264 0,0124 4,67 1,2 1,6 5 0,496 0,478 0,663 1 

10111606 Дз 1 89 40,5 22,9 1,280 1,047 0,0273 2,61 0,7 1,0 5 0,434 0,418 0,616 1 
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Таблиця В.3 

Деревостани берези повислої 

Шифр 

ТПП
 

По-

рода 

Но-

мер 

МД
 

Вік, 

років 

Діа-

метр, 

см 

Висо-

та, м 

Об’єм 

стовбура, м
3
 

Приріст Показники 

повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-

горія 

МД 

поточний за 

об’ємом 
періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-

лютний, 

м
3
∙рік

-1
 

відно-

сний, 

% 

за ра-

діусом

, см 

за 

висо-

тою, 

м 

період 

вимірю

-вання 

старе видове 

число 

другий 

коефіці-

єнт 

форми у 

корі
 

у корі 
без 

кори 

10219801 Бп 

1 35 29,5 21,0 0,495 0,445 0,0134 3,0 0,2 2,5 5 0,345 0,357 0,557 1 

2 38 32,6 22,4 0,674 0,600 0,0164 2,7 0,2 1,9 5 0,360 0,381 0,530 2 

3 41 37,0 21,5 0,816 0,732 0,0158 2,2 0,2 1,7 5 0,353 0,375 0,559 1 

10219802 Бп 

1 33 12,6 21,1 0,140 0,125 0,0044 3,5 0,1 2,3 5 0,531 0,525 0,670 1 

2 34 19,2 22,1 0,241 0,220 0,0081 3,7 0,2 1,9 5 0,377 0,374 0,632 1 

3 35 21,2 23,5 0,325 0,298 0,0100 3,3 0,1 2,1 5 0,392 0,396 0,376 1 

4 36 24,7 25,0 0,454 0,418 0,0138 3,3 0,2 2,1 5 0,379 0,385 0,595 1 

5 35 25,9 22,5 0,365 0,337 0,0095 2,8 0,1 1,9 5 0,308 0,300 0,392 1 

10219901 Бп 

1 32 15,0 16,3 0,138 0,124 0,0065 5,2 0,1 2,4 5 0,477 0,495 0,613 1 

2 25 17,4 16,8 0,153 0,140 0,0061 4,4 0,2 2,9 5 0,382 0,394 0,564 2 

3 29 18,5 16,9 0,187 0,167 0,0053 3,2 0,1 2,5 5 0,411 0,416 0,529 1 

4 27 20,5 16,5 0,214 0,194 0,0058 3,0 0,1 2,0 5 0,392 0,407 0,589 1 

5 26 22,6 17,0 0,280 0,258 0,0061 2,4 0,1 2,5 5 0,410 0,425 0,566 1 

6 30 22,7 18,6 0,259 0,238 0,0080 3,4 0,1 2,7 5 0,345 0,355 0,526 1 

10219902 Бп 

1 65 23,5 21,3 0,396 0,355 0,0064 1,8 0,1 2,8 5 0,428 0,450 0,609 1 

2 63 26,1 23,2 0,594 0,545 0,0101 1,9 0,1 2,6 5 0,478 0,471 0,669 1 

3 72 34,4 23,6 0,968 0,899 0,0141 1,6 0,1 2,5 5 0,441 0,440 0,669 2 
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Продовж. табл. В.3 

Шифр 

ТПП
 

По-

рода 

Но-

мер 

МД
 

Вік, 

років 

Діа-

метр, 

см 

Висо-

та, м 

Об’єм 

стовбура, м
3
 

Приріст Показники 

повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-

горія 

МД 

поточний за 

об’ємом 
періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-

лютний, 

м
3
∙рік

-1
 

відно-

сний, 

% 

за ра-

діусом, 

см 

за 

висо-

тою, 

м 

період 

вимірю-

вання 

старе видове 

число 

другий 

коефіці- 

єнт  

форми у 

корі
 

у корі 
без 

кори 

10219903 Бп 

1 24 9,0 12,7 0,042 0,036 0,0013 3,6 0,1 1,6 5 0,524 0,499 0,702 2 

2 28 9,5 12,3 0,050 0,042 0,0013 3,1 0,1 1,5 5 0,572 0,551 0,613 1 

3 33 11,3 11,8 0,068 0,059 0,0018 3,1 0,1 1,3 5 0,573 0,557 0,723 2 

4 35 12,0 12,3 0,079 0,067 0,0020 2,9 0,1 1,2 5 0,571 0,535 0,690 1 

5 35 13,3 14,9 0,108 0,096 0,0024 2,5 0,1 1,4 5 0,523 0,519 0,720 1 

6 46 14,6 14,3 0,151 0,135 0,0028 2,0 0,1 1,3 5 0,630 0,631 0,701 1 

10219904 Бп 

1 15 2,6 5,0 0,003 0,002 0,0002 7,5 0,1 1,4 5 1,200 1,057 0,618 1 

2 17 3,6 7,8 0,005 0,004 0,0004 10,5 0,1 1,4 5 0,625 0,564 0,617 2 

3 16 4,0 5,7 0,005 0,004 0,0003 8,6 0,1 1,4 5 0,618 0,577 0,663 2 

4 18 6,0 7,9 0,014 0,012 0,0008 7,0 0,0 1,7 5 0,614 0,604 0,633 1 

5 20 9,4 10,3 0,037 0,032 0,0016 5,2 0,1 2,0 5 0,512 0,482 0,623 1 

6 27 12,5 11,4 0,078 0,068 0,0023 3,4 0,1 1,2 5 0,559 0,530 0,688 1 

7 25 13,4 12,3 0,083 0,074 0,0032 4,3 0,1 2,2 5 0,480 0,472 0,643 1 

10219905 Бп 

1 45 14,8 17,3 0,144 0,130 0,0043 3,3 0,1 1,9 5 0,484 0,474 0,648 1 

2 49 20,5 20,9 0,304 0,276 0,0075 2,7 0,1 2,0 5 0,441 0,446 0,637 2 

3 52 24,7 22,8 0,421 0,386 0,0100 2,6 0,1 2,3 5 0,386 0,400 0,580 1 
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Продовж. табл. В.3 

Шифр 

ТПП
 

По-

рода 

Но-

мер 

МД
 

Вік, 

років 

Діа-

метр, 

см 

Висо-

та, м 

Об’єм 

стовбура, м
3
 

Приріст 
Показники повнодеревності 

та форми стовбура 

Кате-

горія 

МД 

поточний за 

об’ємом 
періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-

лютний, 

м
3
∙рік

-1
 

відно-

сний, 

% 

за ра-

діусом, 

см 

за 

висо-

тою, м 

період 

вимірю

-вання 

старе видове 

число 

другий 

коефіці- 

єнт  

форми у 

корі
 

у корі 
без 

кори 

10210603 Бп 

1 39 6,2 11,6 0,021 0,013 – – – – – 0,589 0,542 0,750 1 

2 39 10,2 17,5 0,075 0,060 – – – – – 0,526 0,535 0,632 1 

3 39 16,8 19,1 0,167 0,134 – – – – – 0,395 0,408 0,567 1 

10210604 Бп 

1 24 7,6 10,8 0,019 0,013 – – – – – 0,381 0,347 0,502 1 

2 24 8,7 13,2 0,040 0,030 – – – – – 0,515 0,484 0,664 1 

3 24 11,2 15,0 0,055 0,044 – – – – – 0,372 0,361 0,575 1 

10211408 Бп 

1 16 4,5 9,4 0,008 0,007 0,0005 7,88 0,2 1,4 5 0,550 0,562 0,693 1 

2 16 5,8 10,6 0,016 0,013 0,0012 9,09 0,5 1,8 5 0,558 0,557 0,719 1 

3 16 9,0 13,7 0,047 0,039 0,0027 7,00 0,4 1,6 5 0,538 0,548 0,703 1 

Примітка: Категорія МД (1) – дерево, яке залишається при проведенні доглядових рубань; (2) – вибирається. 
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Додаток Г 

Оцінка параметрів надземної фітомаси модельних дерев 

Таблиця Г.1 

Деревостани сосни звичайної 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-

перечник, м 

протяж-

ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 

зелень 

грубі гілки 
гілки 

хвоя дрібні в 

 корі 

грубі 
усього  

в корі в корі 
у т.ч. 

кора 
разом у  

корі 

у т.ч.  

кора 

10019301 Сз 

1 1,1 3,2 2,0 1,3 – 0,27 0,53 – 0,80 0,57 

2 2,0 3,2 3,5 3,0 – 0,48 1,22 – 1,70 1,00 

3 2,2 4,0 4,0 4,5 – 0,54 1,84 – 2,38 1,15 

4 2,1 3,8 4,7 3,0 – 0,64 1,22 – 1,86 1,35 

5 2,2 3,7 5,6 3,5 – 0,76 1,43 – 2,19 1,61 

6 2,6 3,8 3,7 2,3 – 0,50 0,94 – 1,44 1,06 

10019302 Сз 

1 1,1 3,0 3,5 2,5 – 0,48 1,02 – 1,50 1,00 

2 2,0 5,2 4,5 6,0 – 0,61 2,45 – 3,06 1,29 

3 1,9 3,8 4,5 5,0 – 0,61 2,04 – 2,65 1,29 

4 2,1 5,4 6,0 8,5 – 0,82 3,47 – 4,29 1,72 

5 1,5 4,4 7,0 5,0 – 0,95 2,04 – 2,99 2,01 

6 2,2 5,7 8,0 8,0 – 1,09 3,27 – 4,36 2,29 

7 2,5 5,5 12,0 10,0 – 1,63 4,08 – 5,71 3,44 

8 1,6 5,9 8,0 8,0 – 1,09 3,27 – 4,36 2,29 

9 1,9 5,4 10,0 9,0 – 1,36 3,67 – 5,03 2,87 

10 2,0 6,4 12,0 14,0 – 1,63 5,72 – 7,35 3,44 
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Продовж. табл. Г.1 

Шифр 
ТПП 

Порода 
Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-
перечник, м 

протяж-
ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 
зелень 

грубі гілки 
гілки 

хвоя дрібні в 
 корі 

грубі 
усього  
в корі в корі 

у т.ч. 
кора 

разом у  
корі 

у т.ч.  
кора 

10019303 Сз 

1 1,7 5,1 6,0 6,5 – 0,82 2,65 – 3,47 1,72 

2 2,3 7,8 12,0 16,0 – 1,63 6,53 – 8,16 3,44 

3 2,0 6,6 12,5 18,0 – 1,70 7,35 – 9,05 3,59 

4 2,8 6,4 19,5 18,5 – 2,65 7,55 – 10,20 5,59 

5 3,4 7,1 22,5 15,5 – 3,06 6,33 – 9,39 6,45 

10019304 Сз 

1 2,1 6,2 12,0 16,0 – 1,63 6,53 – 8,16 3,44 

2 2,1 6,6 26,0 14,0 – 3,54 5,72 – 9,26 7,46 

3 1,7 8,6 21,0 14,0 – 2,86 5,72 – 8,58 6,02 

4 2,4 9,0 25,5 29,5 – 3,47 12,05 – 15,52 7,31 

10011405 Сз 

1 – – 3,1 1,3 0,3 0,6 0,5 0,1 1,1 0,7 

2 – – 26,9 11,6 3,1 3,7 4,8 1,2 8,5 7,9 

3 – – 53,9 36,6 9,5 7,4 15,3 3,7 22,7 15,9 

10011406 Сз 

1 – – 22,5 19,2 5,8 3,8 8,0 2,2 11,8 5,8 

2 – – 40,1 41,7 10,4 6,9 17,4 4,1 24,3 10,2 

3 – – 55,0 88,6 20,4 9,2 37,0 8,1 46,2 14,2 

10011407 Сз 

1 – – 27,7 12,5 3,6 4,6 5,7 1,5 10,3 7,5 

2 – – 77,8 75,0 16,5 11,5 35,8 6,9 47,3 23,1 

3 – – 104,2 154,1 47,8 16,5 66,1 18,3 82,6 28,2 

10011408 Сз 

1 – – 11,7 11,1 2,8 2,6 6,4 1,2 9,0 3,1 

2 – – 46,8 52,3 11,5 8,6 26,0 5,5 34,6 12,7 

3 – – 66,2 54,7 13,1 11,8 24,9 4,9 36,7 17,4 

10011409 Сз 

1 – – 3,3 1,9 0,5 0,7 0,8 0,2 1,5 0,8 

2 – – 22,5 14,5 3,9 4,1 5,7 1,5 9,8 6,7 

3 – – 65,0 110,0 29,7 10,1 43,7 11,7 53,8 17,0 
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Продовж. табл. Г.1 

Шифр 
ТПП 

Порода 
Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-
перечник, м 

протяж-
ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 
зелень 

грубі гілки 
гілки 

хвоя дрібні в 
 корі 

грубі 
усього  
в корі в корі 

у т.ч. 
кора 

разом у  
корі 

у т.ч.  
кора 

10011410 Сз 

1 – – 4,6 2,1 0,6 0,5 0,9 0,3 1,4 1,4 

2 – – 9,3 6,5 1,8 1,1 2,6 0,8 3,7 2,9 

3 – – 16,8 11,6 3,2 2,0 4,7 1,5 6,7 5,2 

10011411 Сз 

1 – – 21,9 18,2 3,5 4,2 7,6 1,8 11,8 5,2 

2 – – 14,0 11,3 2,7 2,2 4,4 1,1 6,6 3,6 

3 – – 35,9 62,3 13,7 6,3 28,2 5,8 34,5 9,6 

10011412 Сз 

1 – – 17,8 10,8 2,8 2,7 4,6 1,2 7,3 4,7 

2 – – 22,1 20,2 5,3 3,4 8,3 2,0 11,7 5,7 

3 – – 59,1 69,8 11,2 8,9 30,8 5,0 39,7 16,0 

10011413 Сз 

1 – – 12,2 7,3 1,3 1,8 2,8 0,6 4,6 3,1 

2 – – 32,0 19,2 3,6 6,0 8,8 1,7 14,8 7,7 

3 – – 53,7 52,2 11,0 8,6 23,2 5,7 31,8 14,1 

10011414 Сз 

1 – – 2,7 3,5 0,8 0,4 1,4 0,3 1,8 0,8 

2 – – 7,5 10,7 2,5 1,1 4,3 1,1 5,4 2,3 

3 – – 14,0 22,6 5,2 2,1 9,0 2,2 11,1 4,2 

10011415 Сз 

1 – – 6,4 2,9 0,7 1,1 1,4 0,4 2,5 1,8 

2 – – 12,3 6,6 1,5 2,1 3,2 0,8 5,3 3,5 

3 – – 45,7 52,9 12,2 7,8 25,6 6,5 33,4 13,1 

10011416 Сз 

1 – – 7,2 6,2 1,3 1,5 2,7 0,6 4,2 1,8 

2 – – 25,7 26,4 5,5 4,6 11,0 2,1 15,6 6,9 

3 – – 32,2 61,7 15,4 6,1 26,1 6,8 32,2 8,3 

10011417 Сз 

1 – – 17,4 9,5 2,3 2,4 3,2 0,9 5,6 4,2 

2 – – 29,8 48,4 10,6 2,2 9,0 2,5 11,2 7,9 

3 – – 70,0 74,0 20,0 10,4 31,3 8,4 41,7 20,0 
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Продовж. табл. Г.1 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-

перечник, м 

протяж-

ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 

зелень 

грубі гілки 
гілки 

хвоя дрібні в 

 корі 

грубі 
усього  

в корі в корі 
у т.ч. 

кора 
разом у  

корі 

у т.ч.  

кора 
10011418 Сз 2 – – 29,2 24,5 5,4 6,7 11,2 2,6 17,9 7,0 

10011419 Сз 

1 – – 24,8 15,2 3,2 5,7 7,1 1,5 12,8 5,9 

2 – – 35,2 57,5 12,1 6,9 23,1 5,4 30,0 8,4 

3 – – 54,9 117,4 29,4 11,7 50,9 13,3 62,6 13,2 

10011420 Сз 

1 – – 12,7 9,5 2,1 2,4 4,3 1,0 6,7 3,4 

2 – – 31,0 33,4 7,3 4,8 14,7 3,6 19,5 9,3 

3 – – 51,1 74,8 18,7 11,6 34,6 8,2 46,2 12,0 

10011421 Сз 

1 – – 8,0 2,7 0,5 1,5 1,2 0,2 2,7 2,0 

2 – – 22,7 22,7 5,2 3,6 8,8 2,3 12,4 5,8 

3 – – 36,0 32,8 8,5 6,4 14,3 3,2 20,7 9,1 

10011422 Сз 

1 – – 4,1 2,3 0,4 0,9 1,0 0,2 1,9 0,8 

2 – – 9,9 6,2 1,3 2,5 2,7 0,5 5,2 1,7 

3 – – 14,0 10,0 1,8 3,3 4,3 0,7 7,6 2,6 

10011501 Сз 

1 4,3 5,0 17,0 9,5 1,3 2,8 4,9 0,5 7,8 5,0 

2 5,1 8,6 36,2 40,0 5,4 5,6 20,8 2,2 26,4 10,8 

3 6,8 8,3 40,0 36,4 4,9 5,7 18,9 2,0 24,6 12,2 

10011502 Сз 

1 4,4 9,5 21,0 13,8 1,8 2,5 6,4 0,9 8,9 6,7 

2 7,2 9,6 45,6 44,8 6,0 5,0 20,7 3,0 25,7 14,2 

3 10,0 9,6 58,2 92,3 12,3 7,0 42,7 6,3 49,7 18,0 

10011506 Сз 

1 4,1 8,7 24,4 16,8 2,0 4,1 7,8 0,9 11,9 2,4 

2 4,4 12,3 48,7 40,4 4,9 8,0 18,8 2,1 26,8 13,7 

3 6,0 10,4 63,2 72,1 8,7 10,0 33,6 3,7 43,6 16,2 
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Таблиця Г.2 

Деревостани дуба звичайного 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-

перечник, м 

протяж-

ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 

зелень 

грубі гілки 
гілки 

листя  дрібні в 

 корі 

грубі 
усього  

в корі в корі 
у т.ч. 

кора 
разом у  

корі 

у т.ч.  

кора 

10119305 Дз 

1 – – 0,20 0,10 – 0,04 0,06 – 0,10 0,04 

2 – – 0,50 0,50 – 0,11 0,29 – 0,40 0,11 

3 – – 1,70 2,50 – 0,37 1,44 – 1,81 0,37 

4 – – 2,20 0,60 – 0,48 0,34 – 0,82 0,48 

5 – – 3,50 2,00 – 0,76 1,15 – 1,91 0,76 

6 – – 7,00 7,00 – 1,52 4,02 – 5,54 1,53 

10119306 Дз 

1 – – 0,30 0,30 – 0,08 0,17 – 0,25 0,07 

2 – – 1,70 0,30 – 0,45 0,17 – 0,62 0,41 

3 – – 0,60 0,40 – 0,16 0,23 – 0,39 0,14 

4 – – 1,20 1,60 – 0,32 0,92 – 1,24 0,29 

5 – – 1,60 0,70 – 0,43 0,40 – 0,83 0,39 

6 – – 4,40 4,40 – 1,17 2,53 – 3,70 1,06 

7 – – 9,30 12,00 – 2,47 6,90 – 9,37 2,25 

10111202 Дз 

1 0,6 3,2 0,9 – – 0,25 – – 0,25 0,18 

2 1,6 4,0 2,2 0,4 0,09 0,62 0,23 0,04 0,85 0,45 

3 1,5 3,25 3,2 1,4 0,34 0,90 0,80 0,14 1,70 0,66 

10111203 Дз 

1 2,5 18,8 6,4 5,6 0,95 1,52 3,32 0,48 4,84 1,52 

2 2,7 21,2 16,8 24,0 4,08 3,98 14,23 2,08 18,21 4,00 

3 1,8 9,0 19,6 93,0 15,81 4,65 55,15 8,05 59,80 4,67 
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Продовж. табл. Г.2 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Номе

р МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-

перечник, м 

протяж-

ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 

зелень 

грубі гілки гілки 

листя  
в корі 

у т.ч. 

кора 

дрібні 

в корі 

грубі 
усього 

в корі 
разом  

у корі 

у т. ч.  

кора 

10111204 Дз 

1 6,1 12,4 40,6 104,8 14,67 9,45 59,53 7,22 68,98 10,70 

2 5,2 13,5 47,1 146,2 20,46 10,97 83,04 10,79 94,01 12,42 

3 7,0 13,7 49,7 188,4 26,37 11,57 107,01 13,9 118,58 13,11 

10111604 Дз 1 6,0 8,8 27,0 78,1 17,6 16,14 48,26 11,69 64,40 9,72 

10111606 Дз 1 7,0 14,9 60,5 415,2 103,4 34,22 278,80 76,71 313,01 18,45 
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Таблиця Г.3 

Деревостани берези повислої 

Шифр 
ТПП 

Порода 
Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-
перечник, м 

протяж-
ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 
зелень 

грубі гілки 
гілки 

листя  дрібні в 
корі 

грубі 
усього 
в корі в корі 

у т.ч. 
кора 

разом у 
корі 

у т.ч. 
кора 

10219801 Бп 
1 5,8 12,9 51,5 60,6 10,18 13,16 37,39 5,65 50,55 12,61 
2 7,0 13,2 91,0 153,3 28,36 23,51 95,66 16,48 119,17 22,29 
3 7,8 12,4 91,4 133,4 27,08 23,88 84,18 15,68 108,05 22,39 

10219802 Бп 

1 4,8 10,1 17,2 47,6 9,19 4,17 28,13 5,15 32,30 4,01 
2 4,8 11,2 28,7 46,0 9,29 7,00 27,37 5,10 34,37 6,69 
3 3,5 12,6 30,4 123,4 24,80 7,70 76,26 15,15 83,96 7,08 
4 6,0 10,7 50,5 71,5 12,30 12,61 43,54 7,02 56,15 11,77 

5 5,4 14,3 36,8 100,3 21,36 8,55 56,87 14,42 65,42 8,58 

10219901 Бп 

1 5,0 13,6 26,8 23,2 5,24 7,49 14,87 3,09 22,36 6,12 
2 4,7 12,7 26,6 22,0 3,89 7,36 13,97 2,24 21,33 6,08 
3 3,9 8,2 16,7 15,8 3,57 4,67 10,13 2,10 14,80 3,81 
4 4,9 8,1 15,5 31,1 6,94 4,44 20,43 4,11 24,87 3,54 
5 6,0 10,5 31,1 82,2 18,58 8,69 52,69 10,94 61,38 7,10 
6 4,9 11,5 16,1 22,8 6,34 4,44 14,41 3,80 18,85 3,68 

10219902 Бп 
1 5,6 10,9 27,3 78,7 18,10 6,01 47,22 10,19 53,23 6,93 
2 6,1 11,8 50,0 45,8 10,53 11,01 27,48 5,93 38,49 12,69 
3 8,9 17,8 116,2 209,6 48,21 25,59 125,76 27,14 151,35 29,50 

10219903 Бп 

1 2,3 5,5 5,0 2,6 0,60 1,15 1,56 0,34 2,71 1,30 
2 2,0 5,4 3,2 5,7 1,31 0,73 3,42 0,74 4,15 0,83 
3 1,9 5,3 3,3 6,4 1,47 0,76 3,84 0,83 4,60 0,86 
4 4,0 5,4 9,5 8,8 2,02 2,18 5,28 1,14 7,46 2,47 
5 3,9 7,5 11,5 10,1 2,32 2,64 6,06 1,31 8,70 2,99 
6 4,4 6,2 16,0 17,2 3,96 3,67 10,32 2,23 13,99 4,16 
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Продовж.табл. Г.3 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Параметри крони Фітомаса, кг 

середній по-

перечник, м 

протяж-

ність, м 

свіжозрубана абсолютно суха 

деревна 

зелень 

грубі гілки 
гілки 

листя  дрібні в 

корі 

грубі 
усього 

в корі в корі 
у т.ч. 

кора 

разом у 

корі 

у т.ч. 

кора 

10219904 Бп 

1 2,6 3,0 2,0 0,3 0,07 0,45 0,17 0,04 0,62 0,52 

2 1,7 5,0 4,0 0,5 0,13 0,91 0,29 0,07 1,19 1,03 

3 2,0 3,5 3,0 0,1 0,02 0,68 0,06 0,01 0,74 0,77 

4 2,6 4,4 4,5 2,5 0,61 1,02 1,42 0,30 2,44 1,16 

5 3,2 6,5 10,0 3,5 0,89 2,25 1,97 0,46 4,22 2,58 

6 2,8 5,6 15,5 9,0 2,18 3,51 5,10 1,09 8,61 4,00 

7 3,4 8,1 26,0 9,5 1,95 5,88 5,39 0,94 11,27 6,70 

10219905 Бп 

1 3,8 8,4 12,8 21,0 4,68 3,21 12,05 2,87 15,26 3,18 

2 4,8 9,5 26,7 42,0 9,37 6,70 24,11 5,74 30,81 6,63 

3 5,5 13,7 48,4 58,2 12,98 12,14 33,41 7,96 45,55 12,02 

10210603 Бп 

1 1,0 9,4 2,6 1,6 0,34 0,77 0,76 0,18 1,53 0,56 

2 1,0 8,5 4,2 1,3 0,27 1,24 0,62 0,15 1,86 0,91 

3 1,0 11,1 12,0 23,5 4,94 3,54 11,23 2,64 14,77 2,61 

10210604 Бп 

1 1,0 4,4 3,1 2,8 0,70 1,25 1,62 0,38 2,87 0,59 

2 1,0 5,7 7,8 6,0 1,50 3,15 3,46 0,81 6,61 1,49 

3 1,0 7,9 8,4 7,8 1,95 3,39 4,50 1,05 7,89 1,60 

10211408 Бп 

1 1,7 3,3 0,7 – – 0,27 – – 0,27 0,12 

2 2,3 3,9 1,9 0,6 0,1 0,74 0,42 0,05 1,16 0,31 

3 3,8 7,4 4,1 2,8 0,4 1,60 1,97 0,25 3,57 0,68 
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Додаток Д  

Параметри якісних ознак компонентів стовбура модельних дерев 

Таблиця Д.1 

Деревостани сосни звичайної 

Шифр  

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Таксаційний показник МД Кате-

горія  

МД 

Середня щільність деревини та кори стовбура, кг∙(м
3
)
-1

 

природна базисна 

вік, 

років 

діаметр, 

 см 

висота, 

 м 
деревина кора 

деревина в 

корі 
деревина кора 

деревина в  

корі 

10019301 Сз 4 10 5,2 4,2 1 954 629 875 392 323 374 

10019302 Сз 8 16 10,5 9,3 1 897 576 829 370 253 343 

10019303 Сз 3 36 16,0 15,8 1 968 569 922 459 310 439 

10019304 Сз 4 55 24,0 28,0 1 963 470 918 542 295 514 

10011405 Сз 

1 33 11,8 20,5 1 853 652 844 379 292 379 

2 34 16,8 18,7 1 907 498 881 404 284 392 

3 32 25,8 22,7 1 924 433 913 353 229 348 

10011407 Сз 

1 66 24,0 28,1 1 677 451 667 428 279 421 

2 65 33,0 30,5 1 694 527 687 441 202 428 

3 62 42,1 29,9 1 811 500 795 408 267 398 

10011408 Сз 

1 63 21,3 26,7 1 675 495 664 433 333 424 

2 77 34,2 31,3 1 671 477 666 414 305 408 

3 78 41,1 34,7 1 828 547 810 427 333 419 

10011409 Сз 3 64 38,1 29,3 1 802 526 795 388 354 387 

10011410 Сз 2 15 11,0 8,4 1 878 612 857 353 309 348 

10011411 Сз 1 60 2201 27,3 1 853 499 834 425 305 411 

10011412 Сз 
1 38 18,3 19,5 1 656 495 646 355 322 351 

2 38 21,7 22,7 1 864 461 851 386 293 379 
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Продовж.  табл. Д.1 

Шифр  

ТПП 
Порода 

Номер 

МД 

Таксаційний показник МД Кате-

горія  

МД 

Середня щільність деревини та кори стовбура, кг∙(м
3
)
-1 

природна базисна 

вік, 

років 

діаметр, 

 см 

висота, 

 м 
деревина кора 

деревина в 

корі 
деревина кора 

деревина в  

корі 

10011414 Сз 3 26 19,1 16,2 1 740 519 730 361 254 349 

10011415 Сз 1 29 16,0 18,0 1 740 519 730 361 254 349 

10011416 Сз 2 52 26,3 29,0 1 848 534 829 405 245 390 

10011417 Сз 

1 43 19,5 23,0 1 802 539 799 386 323 383 

2 42 26,7 25,5 1 831 612 822 388 349 384 

3 44 30,8 25,8 1 783 544 775 333 266 329 

10011418 Сз 2 78 32,0 32,8 1 809 547 797 443 302 433 

10011419 Сз 2 63 32,5 32,4 1 831 437 807 405 284 396 

10011420 Сз 2 42 27,1 25,2 1 716 454 706 362 243 355 

10011421 Сз 2 44 21,9 24,0 1 840 493 817 429 298 418 

10011422 Сз 3 41 22,0 20,9 1 607 467 594 355 335 352 

10011501 Сз 2 65 27,2 29,3 – 856 562 847 435 333 431 

10011502 Сз 2 82 31,4 28,6 – 884 530 859 433 350 427 

10011506 Сз 3 80 34,3 33,7 – 851 539 839 442 278 433 

 



 
 

1
9
7

 

Таблиця Д.2 

 

Деревостани берези повислої 

Шифр 

ТПП
 Порода 

Номер 

МД
 

Таксаційний показник МД Кате-

горія 

МД 

Середня щільність деревини та кори стовбура, кг∙(м
3
)
-1

 

природна базисна 

вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 
деревина кора 

деревина в 

корі 
деревина кора 

деревина в 

корі 

10219801 Бп 

1 35 29,5 21 1 882 784 863 546 503 536 

2 38 32,6 22,4 2 903 830 897 529 508 526 

3 41 37 21,5 1 945 838 931 599 526 578 

10219802  Бп 

4 36 24,7 25 2 857 670 834 524 393 507 

3 35 21,2 23,5 1 861 749 847 478 446 475 

1 33 12,6 21,1 1 926 830 913 516 510 516 

2 34 19,2 22,1 1 925 848 920 547 507 543 

10219901 Бп 

2 25 17,4 16,8 2 765 771 766 468 413 460 

4 27 20,5 16,5 1 857 904 867 499 567 510 

6 30 22,7 18,6 1 916 812 896 536 520 532 

10219902 Бп 2 63 26,1 23,2 1 928 867 921 505 487 490 

10219903 Бп 6 46 14,6 14,3 1 945 752 911 536 515 534 

10219904 Бп 

2 17 3,6 7,8 2 849 923 869 492 543 506 

5 20 9,4 10,3 1 893 688 852 482 426 471 

7 25 13,4 12,3 1 894 777 870 482 438 471 

10219905 Бп 3 52 24,7 22,8 1 958 749 926 568 482 554 

10210603 Бп 1 39 6,2 11,6 1 835 542 765 473 421 457 

10210604 Бп 1 24 7,6 10,8 1 870 513 787 507 398 462 

10211408 Бп 2 16 5,8 10,6 1 789 835 801 570 505 561 

Примітка: Категорія МД (1) – дерево, яке залишається при проведенні доглядових рубань; (2) – вибирається. 
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Додаток Ж  

Параметри якісних ознак компонентів крони модельних дерев 

Таблиця Ж.1 

Деревостани дуба звичайного 

Шифр 

ТПП 

По-

рода 

Но-

мер 

МД 

Середня щільність деревини та кори гілок, 

кг∙(м
3
)
-1

 
Середні 

природна базисна діа-

метр 

гілок у 

корі, 

см 

тов-

щина 

кори 

гілок, 

см 

частка 

кори 

гілок за 

об’ємом, 

% 

частка 

листя у 

деревній 

зелені, % 

вміст 

абсолютно 

сухої  

речовини в 

листі 

дере-

вина 
кора 

дере-

вина в 

корі 

дере-

вина 
кора 

дере-

вина в 

корі 

10119305 Дз 1 – – – – – – – – – 62,3 0,350 

10119306 Дз 1 – – – – – – – – – 53,7 0,450 

 

Таблиця Ж.2 

Деревостани берези повислої 

Шифр 

ТПП 

По-

род

а 

Но-

мер 

МД 

Середня щільність деревини та кори гілок, 

кг∙(м
3
)

-1
 

Середні 

природна базисна діа-

метр 

гілок 

у корі, 

см 

тов-

щина 

кори 

гілок, 

см 

частка 

кори 

гілок за 

об’ємом, 

% 

частка 

листя у 

деревній 

зелені, % 

вміст 

абсолютно 

сухої  

речовини в 

листі  

дере-

вина 
кора 

дере-

вина в 

корі 

дере-

вина 

кор

а 

дере-

вина в 

корі 

10219801 Бп 

1 790 992 820 498 551 506 4,8 0,4 15,5 – – 

2 831 956 851 528 555 531 5,2 0,5 18,1 58,6 0,418 

3 825 1000 859 533 579 542 4,5 0,4 19,0 – – 

10219802 Бп 

4 824 910 837 510 520 510 5,5 0,5 17,2 59,0 0,395 

3 779 1035 820 483 632 507 6,2 0,5 16,2 – – 

1 799 1009 834 479 566 493 4,3 0,4 17,0 – – 
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Продовж.  табл. Ж.2 

Шифр 

ТПП 

По-

рода 

Но-

мер 

МД 

Середня щільність деревини та кори гілок, 

кг∙(м
3
)
-1

 
Середні 

природна базисна діа-

метр 

гілок у 

корі, 

см 

тов-

щина 

кори 

гілок, 

см 

частка 

кори 

гілок за 

об’ємом, 

% 

частка 

листя у 

деревній 

зелені, % 

вміст 

абсолютно 

сухої  

речовини в 

листі  

дере-

вина 
кора 

дере-

вина в 

корі 

дере-

вина 
кора 

дере-

вина в 

корі 

10219802 Бп 
2 834 1035 869 507 568 517 3,3 0,3 18,5 – – 

5 890 1027 914 500 693 518 4,4 0,4 18,5 – – 

10219901 Бп 

2 747 1064 792 485 613 503 5,1 0,4 14,7 – – 

4 731 708 725 495 420 476 2,9 0,3 25,3 56,4 0,405 

6 728 1025 797 471 614 504 3,2 0,4 22,8 – – 

10219902 Бп 2 – – – – – – – – – 63,3 0,401 

10219903 Бп 6 – – – – – – – – – 61,8 0,421 

10219904 Бп 2 731 1267 838 439 633 478 2,0 0,2 20,0 60,1 0,429 

10219904 Бп 5 842 1004 880 489 523 496 2,0 0,3 24,5 – – 

10219904 Бп 7 813 1056 859 482 511 487 2,6 0,3 19,5 – – 

10219905 Бп 3 890 773 862 503 474 495 5,8 0,7 23,4 56,3 0,441 

03210503 Бп 2 829 1121 859 522 561 535 3,4 0,3 16,9 – – 

10210603 Бп 1 825 1053 872 500 560 501 1,5 0,2 22,4 38,3 0,567 

10210604 Бп 1 834 984 878 492 532 507 1,5 0,3 34,0 30,1 0,633 
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Додаток З  

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у межах 

відносної повноти деревостанів 

Таблиця З.1 

Вік, роки 
Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у 

межах відносної повноти деревостанів 

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

соснові деревостани 

10 0,528 0,521 0,516 0,512 0,508 0,505 0,502 0,500 

20 0,268 0,265 0,262 0,260 0,258 0,257 0,255 0,254 

30 0,181 0,178 0,176 0,175 0,174 0,173 0,172 0,171 

40 0,136 0,135 0,133 0,132 0,131 0,130 0,130 0,129 

50 0,110 0,108 0,107 0,106 0,106 0,105 0,104 0,104 

60 0,092 0,091 0,090 0,089 0,088 0,088 0,087 0,087 

70 0,079 0,078 0,077 0,077 0,076 0,076 0,075 0,075 

80 0,069 0,068 0,068 0,067 0,067 0,066 0,066 0,066 

90 0,062 0,061 0,060 0,060 0,059 0,059 0,059 0,059 

100 0,056 0,055 0,054 0,054 0,054 0,053 0,053 0,053 

110 0,051 0,050 0,050 0,049 0,049 0,049 0,048 0,048 

120 0,047 0,046 0,046 0,045 0,045 0,045 0,044 0,044 

дубові деревостани 

10 0,374 0,370 0,367 0,365 0,363 0,361 0,359 0,358 

20 0,309 0,306 0,303 0,301 0,300 0,298 0,297 0,296 

30 0,276 0,274 0,271 0,269 0,268 0,267 0,266 0,265 

40 0,255 0,253 0,251 0,249 0,248 0,246 0,245 0,244 

50 0,240 0,238 0,236 0,234 0,233 0,232 0,231 0,230 

60 0,228 0,226 0,224 0,223 0,221 0,220 0,219 0,219 

70 0,219 0,217 0,215 0,213 0,212 0,211 0,210 0,210 

80 0,211 0,209 0,207 0,206 0,205 0,204 0,203 0,202 

90 0,204 0,202 0,201 0,199 0,198 0,197 0,196 0,196 

100 0,198 0,196 0,195 0,194 0,192 0,191 0,191 0,190 

110 0,193 0,191 0,190 0,189 0,187 0,187 0,186 0,185 

120 0,189 0,187 0,185 0,184 0,183 0,182 0,181 0,181 

березові деревостани 

10 0,565 0,561 0,559 0,557 0,555 0,553 0,552 0,551 

20 0,358 0,355 0,354 0,353 0,351 0,350 0,350 0,349 

30 0,274 0,272 0,271 0,270 0,269 0,268 0,268 0,267 
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Продовж.  табл. З.1 

Вік, роки 
Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у 

межах відносної повноти деревостанів 

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

40 0,226 0,225 0,224 0,223 0,223 0,222 0,221 0,221 

50 0,196 0,194 0,193 0,193 0,192 0,192 0,191 0,191 

60 0,173 0,172 0,172 0,171 0,170 0,170 0,170 0,169 

70 0,157 0,156 0,155 0,154 0,154 0,154 0,153 0,153 

80 0,143 0,143 0,142 0,141 0,141 0,141 0,140 0,140 

90 0,133 0,132 0,131 0,131 0,130 0,130 0,130 0,129 

100 0,124 0,123 0,123 0,122 0,122 0,121 0,121 0,121 
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Акти впровадження 
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