
  Біогаз є одним із найбільш поширених альтернативних джерел отримання «зеленої енергії».  
Він утворюється під час анаеробного бродіння різних органічних субстратів за участі бактерій.

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ
• Збір вихідних даних по ділянці (кадастр, топографія і т.д.)

Необхідність відповідних дозволів
• Кількість і тип відходів
• Розрахунок кількості електричної та теплової енергії з доступної Для Замов-
ника сировинної бази 
• Лабораторні тести (VDI-тести) питомого виходу біогазу з сировини, на яку
орієнтується Замовник.
• Розробка  рекомендацій по оптимальному співвідношенню компонентів для
максимального виходу біогазу (на основі проведених лабораторних тестів)
• Попереднє планування виробничої ділянки та прив’язка її до конкретних
умов Замовника 
• Розрахунок рентабельності та окупності проекту

БІОГАЗ БІОГАЗ Тверді відходи
Сепаратор

Зберігання Рідкі відходи

Електроенергія

Очистка

Органічні рештки

Тваринні відходи
Тепло (контур для обігрівання ємкості)

FERMENTOR STORAGE TANK

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО 
БІОГАЗОВИХ СТАНЦІЇ

10 тонн кукурудзи
16 тонн жому бурякового 

17 тонн гною ВРХ
19 тонн пташиного посліду

1400-1800 м3 
біогазу

1000 м3 

природного 
газу

3900 кВт*год  
електроенергії
4200 кВт*год  

теплової енергії

• для станцій потужністю до 5 МВт концепцію проектування та будівництва біогазових установок з використан-
ням принципу «гнучких модулів», коли основні компоненти біогазового комплексу виготовляються постачаль-
ником, будівельні роботи зводяться переважно до облаштування фундаментів і, таким чином, монтаж і під’єд-
нання вже готових модулів дозволяє суттєво скоротити будівельний цикл, терміни будівництва і собівартість 
проекту в цілому. 
• установку з сіркоочистки Thiopaq (голландської компанії Paques), яка дозволяє очищати біогаз від сірки з
ефективністю 99% навіть при надзвичайно високих концентраціях на вході – 40 000 ppm Н2S, що часто зустрі-
чається при отриманні біогазу із стічних вод забійних цехів тваринництва  
• сучасні технології та споруди для очищення стічних вод забійних цехів В залежності від технічних умов Замов-
ника це можуть бути анаеробні реактори по технології AFR фірми Paques, Нідерланди, де також виробляється 
біогаз, або високоефективні   установки комбінованого біологічного очищення. Причому якість очищення стіч-
них вод визначається технічним завданням і може досягати показників демінералізованої води для використан-
ня у котельних агрегатах.

Типовий склад біогазу:
Метан (NН4) – 50-80%
Вуглекислий газ (СО2) – 16-46%
Сірководень (H2S) – 2%
Аміак (NH3) – 1%
Водень (Н2) – 1%

2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
• Загальний опис проекту
• Розрахунок виходу біогазу
• Виробничі процеси вироблення біогазу
• Технологічний процес виробництва біогазу
• Енергетичний розрахунок біогазової станції
• Фінансово-економічний план проекту

3. ПРОЕКТУВАННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ВКЛЮЧАЮЧИ БГУ
Розробка проекту включає: проведення експертизи, процедуру ОВД, запуск та 
експлуатацію, отримання дозвільної документації на початок будівництва та 
підключення до електромережі.  

Термін проекту визначається індивідуально і залежить від технічних умов Замов-
ника і може бути у межах 6-8 місяців. 

4. БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

5. ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

6. СЕРВІСНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

03037, Україна, м Київ, проспект Лобановського, 6-А, оф. 153 
Тел.: 249-86-13, 249-83-36, E-mail: envitec@envitec.com.ua
www. envitec.com.ua 

Кваліфікована   
експлуатація БГС

Професійно підготований 
обслуговуючий персонал 

Професійно підібрані 
складові субстрату 

Вибір якісного консультанта, 
партнерів та інвестора 

Наявність сировини  
у необхідній кількості

100%
успіх

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

СКЛАД ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ СИРОВИНИ: 



ПРИКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ДЛЯ СВИНОКОМПЛЕКСУ НА 1000 КВТ*ГОД

ЩО ДАЮТЬ БІОГАЗОВІ ПРОЕКТИ :

СТАТТІ ДОХОДІВ БГС:

• Інвестиції в БГС: 2000-4000 Евро  
   на 1 кВт потужності електрогенерації 
• Час будівництва БГС: 12-18 місяців
• Термін окупності інвестицій:  3-5 років

ЩОБ ПРОДАВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ  
ЗА ЗЕЛЕНИМ ТАРИФОМ НЕОБХІДНО:

Підключитися до мережі

Отримати ліцензію на виробництво 
електроенергії

Отримати членство в оптовому ринку 
електроенергії

Затвердити зелений тариф в НКРЄ

Укласти договір на продаж  
електроенергії з ДП «Енергоринок»

Термін затвердження ЗТ –  

6-8 місяців

 Виробництво біогазу
 Отримання електроенергії  та реалізація її  за «зеленим» тарифом
 Отримання тепла (вода з температурою до 80%), що може використовуватись  
     для власних потреб - опалення приміщень або теплиць 
 Виробництво біодобрив для отримання органічної продукції (для себе та на продаж) 
 Покращення санітарно-гігієнічно стану території
 Відсутність неприємного запаху у відходів
 Зменшення викидів парникових газів в атмосферу

ЕКОНОМІКА БІОГАЗОВОГО ПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ»

Показник Розмірність

Значення показника Прибуток мін., грн

від до Електро 
енергія 

Тепло

Об’єм гноївки м3/добу 164

Прийнята розрахункова вологість гноївки % 93

Очікуваний об’єм біогазу з гноївки м3/добу 4 076 5 706

Потенціал виробництва електричної енергії, нетто  
(продаж в мережу за «зеленим» тарифом)

кВт∙год/рік 7 260 466 7 904 948 29 767 910 10 714 228

Потенціал виробництва теплової енергії, нетто  
(доступної для корисної утилізації)

Гкал/рік 5 344 5 818

 65 % Виробництво електричної енергії
 20 % Виробництво теплової енергії 
 10 % Утилізація відходів
 5 % Продаж добрив

ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ (ЗТ) – це спеціальний тариф, за яким  
ДП «Енергоринок» закуповує електроенергію, вироблену  
з відновлювальних джерел: біомаси, сонця, вітру та води. 

Розмір зеленого тарифу залежить від термінів введення  
в експлуатацію енергогенеруючого підприємства. 

Для електроенергії виробленої з біогазу  
зелений тариф становить:

Додатково заробити 5% або 10% від  
продажу електроенергії за ЗТ можливо,  
якщо використовувати на БГС обладнання  
українського виробництва. 

Рівень використання Рівень надбавки за ЗТ

30% 5%
50% 10%

з 07.07.2015 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
0,1239 Євро/ кВат* год 0,1115 Євро/ кВат* год 0,0991 Євро/ кВат* год

№

€

БІОДОБРИВАБіодобрива є важливим  
продуктом, що виробляє БГС. 

Приблизна кількість та вартість  
вироблених добрив наведена  

у таблиці праворуч: 
*- за середню вартість 1 тонни біодобрив прийнято 800 грн 

Сировина  
для біодобрив

Кількість загрузки,  
т/добу

Кількість біодобрив,  
т/добу

Вартість біодобрив,  
грн/добу*

Пташиний послід 10 6,4-7,2 5 440

Тваринний гній 10 7,6-8,4 6 400

• Вирівнюють кислотно-лужний баланс ґрунтів, сприяють накопиченню гумусу та підвищенню родючості
• Не містять насіння бур’янів і патогенної мікрофлори
• Краще тримаються в ґрунті  тоді як звичайні органічні добрива вимиваються на 80%
• Засвоюються майже повністю і не збільшують вміст нітратів в продуктах і ґрунті
• Дозволяють відмовитися від покупки мінеральних добрив
• Найбільш актуально для виробництва екологічно чистої продукції, що відповідає стандарту «Органік» 

ПЕРЕВАГИ БІОДОБРИВ:


