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Розглянуто доцільність використання біогазових установок на фе-

рмах ВРХ. Проведено порівняння використання біогазових уста-

новок і твердопаливних котлів в системах опалення ферм. 
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Враховуючи високу енергозалежність України, на сьогодні голов-

ною задачею є пошук альтернативних джерел енергії з використанням 

наявної сировинної бази.  

В Україні практично на всій території є перспективним створення 

та використання установок для отримання біогазу безпосередньо у фе-

рмерських господарствах та сільських подвір’ях з використанням ор-

ганічних відходів рослинництва та тваринництва. Такі установки од-

ночасно із розв’язанням екологічних проблем здатні повністю задово-

льнити потреби в енергії цих господарств та дозволяють отримати ви-

сокоефективні органічні добрива [1-3].  

Біогаз може відігравати значну роль у подальшому розвитку й реа-

лізації української енергетичної стратегії як з точки зору охорони до-

вкілля, так і з точки зору безпеки енергопостачання і енергетичної не-

залежності [4], що особливо важливо для малих населених пунктів, 

віддалених від централізованого газо- і електропостачання. 

Сільськогосподарські відходи тваринництва містять здебільшо-

го гній та гнойові стоки великої рогатої худоби, свиней, курячий пос-

лід. Супутніми їм можуть бути матеріали, що використовуються для 

підстилки – солома, трава, торф. Тому в результаті застосування су-

часних методів переробки тваринницьких відходів поруч з проблемою 

енергозабезепечення вирішуються і екологічні, агротехнічні та соціа-

льно-економічні проблеми [3]. 

Агропромисловий комплекс України володіє ресурсами для вироб-

ництва біогазу, здатними замістити 1,5 млрд м
3
 газу на рік [5]. Енерге-
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тичний фактор при утилізації відходів тваринництва також є надзви-

чайно важливим: у процесі ферментації 1 т органічної речовини мож-

ливо отримати 350-500 м
3
 біогазу з теплотою згорання  

4300-6000 ккал/м
3
, що еквівалентно 0,6-0,8 т у.п. [3]. 

За оцінками аналітиків, ринок біогазу продовжить стрімко розвива-

тися, заміщуючи інші енергоносії у загальній структурі енергетичного 

балансу країн  [6]. 

Використанню біогазових установок сприятимуть такі фактори: по-

стійне зростання ціни на природний газ, зниження резерву потужності 

в електроенергетиці, наявність достатньої кількості органічних відхо-

дів у агропромисловому комплексі, обмежений доступ сільськогоспо-

дарських виробників до централізованого енергопостачання, необхід-

ність у розвитку місцевої економіки. Крім того, виробництво біогазу 

створює додаткову зайнятість і є джерелом доходу, зокрема, в сільсь-

кій місцевості. Біогазові установки можна реалізовувати в рамках Про-

ектів спільного впровадження (згідно з Кіотським протоколом) [1, 7]. 

Для того, щоб сільськогосподарські підприємства могли повністю 

застосовувати екологічні та економічні переваги при впровадженні 

проекту біогазових установок, у їх розпорядженні повинна бути доста-

тня кількість рідкого гною. За даними [8] для цього потрібно як міні-

мум близько 50 голів великої рогатої худоби або кооперування з ін-

шими фермерами, також необхідне додаткове внесення продукції рос-

линництва, відходів харчової промисловості тощо.  

 
Рис. 1. Графік залежності добового виходу біогазу підстилкового гною  

від кількості голів ВРХ 
 

У статті розглянуто питання економічної доцільності використан-

ня біогазу порівняно з дровами для опалення ферм, де вирощують ко-
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рів. Об’єктами дослідження є чотири ферми в Рівненській області – на 

25, 100, 200 і 400 голів ВРХ. Для виробництва біогазу на фермах при-

йнята така технологія: біогазові установки з газгольдером, механічною 

підготовкою, пневматичним завантаженням, перемішуванням і підігрі-

ванням сировини в реакторі. На фермах застосовують інфрачервоне га-

зове опалення. 

Залежно від добового виходу біогазу для ферм (рис. 1) підібрані бі-

огазові установки, параметри яких наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  

Характеристика біогазових установок 

Модель БГУ-20 БГУ-50 БГУ-100 БГУ-200 

Об'єм біореактора, м3 20 50 100 200 
Добове завантаження свіжого гною, 
вологістю W = 75 %, кг  154 384 770 1540 
Добове завантаження розведеного 

гною, вологістю W = 94 %, кг  480 1200 2400 4800 

Добовий вихід біогазу / еквівалент 
природного газу, м3  10/7,2 25/18 50/36 100/78 
Річний вихід біодобрив з вологістю 

W = 95 % , т 172 430 860 1720 

Площа установки, м 5х20 10х30 15х40 20х50 

 

 
Рис. 2. Графік річного виходу біогазу та потреби біогазу на опаленя ферм  

залежно від кількості поголів'я 

 

Як видно з рис. 2, на фермах з невеликою кількістю голів ВРХ ви-

ходу біогазу вистачатиме лише на опалення ферм, тоді як із збільшен-
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ням поголів'я зростає і надлишок біогазу, який можна використати на 

інші потреби ферми або на продаж іншим споживачам. 

Для визначення економічної доцільності застосування біогазових 

установок (фірми «СпецЕнерго Снаб») проведено порівняння їх вико-

ристання із котлами на дровах («Мотор Січ-60») для потреб систем 

опалення ферм за капітальними вкладеннями, експлуатаційними ви-

тратами та приведеними затратами. 

Щорічні витрати на експлуатацію біогазових установок пов’язані з 

витратами на обслуговування і поточними затратами на виробництво, 

включаючи амортизаційні відрахування. Щорічні витрати на експлуа-

тацію котлів, крім наведених, включають також плату за викиди за-

бруднюючих речовин. 
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Рис. 3. Порівняння вартості та експлуатаційних витрат біогазових установок і 

котлів на дровах залежно від від кількості поголів’я 

 

Як видно з рис. 3, котли на дровах значно дешевші за біогазові 

установки, але витрати на їх експлуатацію дещо вищі, до того ж спо-

стерігається тенеденція до постійного підвищення вартості дров. При-

ведені затрати (табл. 2) на використання біогазових установок і твер-

допаливних котлів приблизно рівноцінні. Однак застосування біогазо-

вих установок дозволяє уникнути постійного вирублювання лісів і ви-



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 263

киду забруднювальних речовин в атмосферу, що спричинює погір-

шення екологічного стану середовища, дозволяє утилізувати відходи 

фермерства, виробляти високоякісне добриво, зменшити екологічні 

штрафи та штрафи за нераціональне використання енергетичних ресу-

рсів, знизити залежність ферм від централізованого енергопостачання, 

отримати додатковий прибуток від продажу добрив і надлишку біога-

зу. 

Таблиця 2 

Приведені затрати при використанні  

біогазових установок і котлів на дровах 

Джерело енергопоста-

чання 

Приведені затрати, тис. грн. 

Ферма 

на 20 

корів 

Ферма 

на 100 

корів 

Ферма 

на 200 

корів 

Ферма 

на 400 

корів 

Біогазова установка 183,38 292,32 613,83 1167,07 

Котел на дровах 255,37 360,76 770,62 1187,92 

 

Отже, впровадження біогазових установок у фермерському госпо-

дарсті є економічно доцільним за рахунок незалежності від централі-

зованого енергопостачання, що дозволить економити на оплаті рахун-

ків за використаний газ, електроенергію, тепло, добрива та за рахунок 

мінімізації негативних впливів на довкілля. 
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