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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ 
 
Досліджені тенденції виробництва біогазу, засновані на викорис-
танні енергії біомаси – карбоновмісних органічних речовин рос-
линного і тваринного походження,  органічної частини твердих 
побутових відходів та іноді торфу. Розглянуті основні проблеми 
використання біогазу, перспективне застосування рослинної маси 
у виробництві біогазу. Зроблені пропозиції по вирішенню пробле-
ми теплової енергетики в Україні. 
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Вступ. Біоенергетика є однією з найперспективніших складових ві-
дновлювальної енергетики України. Вона заснована на використанні 
енергії біомаси – карбоновмісних органічних речовин рослинного та 
тваринного походження (деревина, солома, рослинні залишки сільсь-
когосподарського виробництва, гній тощо). Для виробництва енергії 
переважно застосовують тверду біомасу, а також отримані з неї рідкі 
та газоподібні палива – біогаз, біодизель, біоетанол. Біомаса є віднов-
лювальним, екологічно чистим паливом, використання якого не приз-
водить до підсилення глобального парникового ефекту. 

Використання відновлюваних джерел енергії, в першу чергу, біома-
си, є актуальним і для України, оскільки дозволяє зменшити її залеж-
ність від імпортованих енергоносіїв та підвищити енергетичну безпе-
ку. Біомаса є недорогим та легкодоступним місцевим паливом, яке 
можна ефективно залучити до виробництва теплової і електричної 
енергії. Слід зазначити, що питанню використання нетрадиційних, по-
новлюваних та позабалансових джерел енергії в Україні почали приді-
ляти увагу лише після проголошення незалежності. 

Основні завдання дослідження: 
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-  розглянути стан та перспективи виробництва біогазу в Україні; 
-  ознайомитися із способами отримання біогазу. 
Аналіз останніх досліджень показав, що є дві основні проблеми: 

залежність від імпорту нафти й газу та  наслідки використання тради-
ційних видів палива для навколишнього середовища і людини. Саме 
тому головним завданням теперішнього становища теплової енергети-
ки є забезпечення розвитку теплових господарств України на основі 
місцевих ресурсів сировини. 

Саме тому тема про перспективи використання рослинної маси у 
виробництві біогазу є актуальною, адже Україна має значний потенці-
ал сільськогосподарської сировини для його виробництва. 

Методика досліджень. У процесі наукового дослідження застосо-
вувалися теоретичні (перспективний аналіз, який базується на прогно-
зних, очікуваних результатах з урахуванням впливу факторів, при 
цьому вихідною інформаційною базою для складання прогнозів слу-
гують дані ретроспективного аналізу, від об’єктивності яких залежить 
обґрунтованість, точність і результативність перспективного аналізу)  
та експериментальні (збір та аналіз статистичних даних, які характери-
зують потенціал виробництва біогазу) методи.  

Постановка завдань. Метою представленої статті є перспективи 
застосування біогазу в Україні. У формуванні виробництва біогазу 
значну роль відіграють біогазові установки, за допомогою яких сиро-
вину перетворюють в  біогаз та в біодобрива. Біогаз переважно вико-
ристовувався для виробництва електроенергії та тепла. 

Метою дослідження є ознайомлення  із способами отримання біо-
газу, вивчення стану та перспектив виробництва біогазу в Україні. 

Об’єктом є біогаз. 
Предметом дослідження є виробництво біогазу з рослинної маси. 
Результати досліджень практичне значення результатів дослі-

дження полягає у розповсюдженні інформації про альтернативні дже-
рела енергії та ознайомлення із структурою біоустановки. 

Біогазова установка, як правило, являє собою герметично закриту 
ємність, у якій при певній температурі відбувається зброджування ор-
ганічної маси відходів, стічних вод з утворенням біогазу. Принцип ро-
боти всіх біогазових установок однаковий: після збору й підготовки 
сировини, що полягає в доведенні його до потрібної вологості в спеці-
альній ємності, воно подається в реактор, де створюються умови для 
оптимізації процесу переробки сировини. Сам процес одержання біо-
газу й біодобрив із сировини називають ферментацією, або зброджу-
ванням. Зброджування сировини відбувається за рахунок життєдіяль-
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ності особливих бактерій. Під час зброджування на поверхні 
з’являється кірка, яку потрібно руйнувати, перемішуючи сировину. 
Перемішування здійснюється вручну або за допомогою спеціальних 
пристроїв в середині реактора й сприяє вивільненню біогазу, що утво-
рився із сировини [1]. 

Отриманий біогаз після очищення збирається й зберігається до часу 
використання в газгольдері. Від газгольдера до місця використання в 
побутових або інших приладах біогаз проводять по газових трубах. 
Перероблена в реакторі біогазової установки сировина, що перетвори-
лася в біодобрива, вивантажується через вивантажувальний отвір і 
вноситься в ґрунт або використовується як кормова добавка для тва-
рин (рисунок). 

 
Рисунок. Схема біогазової установки 

 
 Існує багато різних конструкцій біогазових установок [2]. Їх розрі-

зняють за методом завантаження сировини, зовнішнім виглядом, за 
складовими частинами конструкції й матеріалів, з яких вони спору-
джуються. Біогаз утворюється за допомогою бактерій у процесі розк-
ладання органічного матеріалу при анаеробних (без доступу повітря) 
умовах і являє собою суміш метану й інших газів. 

У природних умовах утворення біогазу відбувається при темпера-
турах від 0° C до 97° C, але з урахуванням оптимізації процесу переро-
бки органічних відходів для одержання біогазу й біодобрив виділяють 
три температурних режими: 
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- психофільний температурний режим (до 20-25° C); 
- мезофільний температурний режим (від 25° C до 40° C); 
- термофільний температурний режим (понад 40° C). 
Виробництво біогазу дає не лише відновлювальну енергію, але є 

ефективним шляхом боротьби з забрудненням води й повітря шкідли-
вими відходами. 

В Україні є поодинокі приклади впровадження біогазових техноло-
гій. У 2012 році «Миронівський хлібопродукт» почав будувати біога-
зову установку на птахофабриці «Оріль-лідер» у Дніпропетровській 
області. Планує реалізувати амбітну біогазову програму з тридцяти 
БГУ компанія «Укрлендфармінг». 

Агропромхолдинг «Астарта-Київ» у 2012 році анонсував будівниц-
тво установки на Глобинському цукровому заводі (Полтавська об-
ласть) за рахунок кредиту ЄБРР. Працюють також біогазові установки 
на полігонах у Ялті, Алушті, Львові, Маріуполі, Кременчуці, Лугансь-
ку, Києві, на Бортницькій станції аерації [3]. 

Таблиця 1 
Потенціал виробництва біогазу в АПК України 

Вид діяльності 

Кількість 
підприємств 

в Україні 

Загальний 
обсяг  

основних 
відходів 

Потенціал виробницт-
ва біогазу із загального 

обсягу відходів і 
 продукції 

тис тонн млн кубометрів на рік 

Всього в  
Україні 

11 667 39 727 9 543 

Цукрові заводи 60 23 264 976 

Пивзаводи 51 1 017 122 

Спиртові заводи 58 2 705 117 

Ферми ВРХ 5 079 15 432 386 

Свиноферми 5 634 5 657 160 

Птахофабрики 785 4 722 378 

Силос кукурудзи 7 406 

 
На сьогоднішній день встановлено, що Україна має значний потен-
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ціал біологічних ресурсів для виробництва біогазу, використання якого 
дасть змогу задовольнити 4-7% річних енергетичних потреб країни. За 
даними Агентства з відновлювальної енергетики, у 2000 р. обсяг вико-
ристання біогазу в Україні склав 0,02 TВт·год, причому в перспективі 
прогнозується суттєве зростання даного показника: в 2030 р. – до  
10,2 ТВт·год/рік, у 2050 р. – до 17,4 ТВт·год/рік. З’ясовано, що з 1 т бі-
оресурсів можна отримати 25-500 куб. м біогазу, до 0,9 т біодобрив, а 
при повному спалюванні біогазу – по 50-1000 кВт електричної та теп-
лової енергії. 

Науково обґрунтовано, що одним із ефективних способів корисної 
утилізації ресурсів біомаси є їх анаеробне зброджування в біогазових 
установках, яке дозволяє отримати пальну суміш газів з теплотою зго-
рання близько 20-25 МДж/куб. м і вмістом метану в межах 60-75%, ви-
сокоякісні органічні добрива та розв’язати проблему забруднення на-
вколишнього середовища. Інформація про потенційний ринок біогазо-
вих установок в Україні представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Потенційний ринок біогазових установок в Україні на 2020 р. 

Тип обладнання 
Великі  

біогазові 
установки 

Міні-електро- 
станції на 

звалищному газі 
Всього 

Приблизна ємність 
українського ринку уста-

новок 
2900 90 2990 

Встановлена потужність:    

МВт теплової енергії 711 20 731 
МВт електричної енергії 325 80 405 
Скорочення викидів вуг-

лекислого газу,  
млн т/рік 

22,36 3,26 25,62 

Час експлуатації, год/рік 8360 8360 16720 
Заміщення природного 

газу, млрд куб. м/рік 
1,15 0,21 1,36 

Всього інвестицій 1465 404 1869 
 

Таким чином, з’ясовано, що потенційна ємність ринку біогазових 
установок в Україні є значною і в перспективі основним обладнанням 
для виробництва біогазу виступатимуть, насамперед, великі когенера-
ційні біогазові установки, встановлені в аграрних підприємствах. 
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Результати досліджень свідчать, що незважаючи на наявність у віт-
чизняному аграрному секторі суттєвого потенціалу біомаси, нині в 
Україні виробництво біогазу перебуває на стадії впровадження експе-
риментальних зразків і пілотних проектів.  

Причинами того, що виробництво біогазу в аграрних підприємст-
вах України не отримало достатнього розвитку, насамперед, є відсут-
ність чіткої державної політики щодо розвитку біоенергетики, недо-
статність обсягів бюджетної підтримки виробництва альтернативних 
видів палива, високу вартість банківського кредитування та дефіцит 
власних інвестиційних ресурсів для спорудження біогазових устано-
вок, уповільнення процесів інтеграції аграрних підприємств, слабку 
мотивацію до застосування біогазових технологій та недостатню поін-
формованість суб’єктів господарювання в аграрній сфері про перспек-
тиви і переваги виробництва та використання біогазу. Для активізації 
процесів виробництва біогазу в аграрних підприємствах України доці-
льно розробити державну програму сприяння впровадженню біогазо-
вих установок, на законодавчому рівні затвердити систему пільг, дота-
цій, гарантій для інвесторів, створити нормативну базу для проекту-
вання і будівництва біогазових установок, передбачити виділення бю-
джетних коштів на створення демонстраційних установок з виробниц-
тва біогазу тощо. 

Висновки. Виробництво та використання газоподібного палива з 
біомаси, а саме біогазу – є актуальним і перспективним в сучасних у 
мовах господарювання. В Україні наявний потенціал енергозбережен-
ня та ресурсів біомаси для отримання даного виду альтернативного 
палива. З’ясовано, що Україна має сировинний потенціал для вироб-
ництва біогазу, який за сучасних ринкових умов може замінити 4-7% 
річного виробництва електроенергії. Разом з тим, такий розвиток біое-
нергетики можливий за умовою наявності технічної бази, тобто забез-
печення, виготовлення та експлуатації нових, оновлених установок; 
економічного розвитку (стимулювання, у вигляді пільгового оподатку-
вання, дотацій на будівництво біоустановок та надання безвідсоткових 
кредитів); удосконалення правової бази у напрямку державної політи-
ки в галузі нетрадиційних джерел енергії. 

Проблема запровадження біогазових технологій не є технічною, іс-
нують законодавчі, організаційні і фінансові труднощі. 

Отже, збільшення обсягів виробництва біогазу – один з шляхів ви-
ходу України з енергетичної кризи. 
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применение  растительной массы в производстве биогаза. Сдела-
ны предложения по решению проблемы тепловой энергетики в 
Украине. 
Ключевые слова: биоэнергетика, биогаз, биомасса, биогазовые 
установки. 
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