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Стан та перспективи розвитку птахiвництва в Украiнi
Якi бiоенергетичнi проекти в галузi птахiвництва успiшно реа
лiзованi украiнськими аграрними пiдприемствами ?
Якi переваги отримуе агропiдприемство в,д бiогазового комп
лексу, що працюе на послiдi птахiв i вiдходах забiйного цеху?

Сучасне промислове птахiвництво Е: флагманом у секторi тва
ринництва Укра'iни.
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ДОВIДКА

Поголiв'я птахiв в останнi 5 рокiв утримуеться на
рiвнi 83-92% вiд пiково'i чисельностi, що споетерiгалася в укра'iнському птахiвництвi станом на
1991 рiк. Для порiвняння: промислове поголiв'я
велико'i рогато'i худоби за аналогiчний перiод сягало лише 5-6%, а свиней 23-27% вiд показникiв
того ж 1991 року.

Це свiдчить про привабливiсть напрямку птахiвництва та ста
бiльнiсть йога розвитку в осяжнiй перспективi. Разом з тим дина
мiчний розвиток сектору потребуе реагування на виклики, серед
яких важливими Е: енергозабезпечення та енергоефективнiсть ро
боти пiдприемств, а також питання провадження сталоi· екологiчно'i
практики поводження з вiдходами виробництв. Важливим аспектом
у даному контекстi Е: диверсифiкацiя джерел енергозабезпечення
та перехiд на вiдновлюванi види енергi'i.
Серед шляхiв диверсифiкацi'i енергозабезпечення варто
звернути увагу на використання бiомаси, зокрема аграрного
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походження, для виробництва теплово'i енергП, а також використання
побiчних продуктiв i вiдходiв птахiвництва для виробництва як теплово'i
енергi'i, так i газоподiбного палива - бiогазу. Серед iншого, це дозволяе
знизити навантаження на екосистеми за рахунок перетворення низки
токсичних сполук у послiдi птахiв i вiдходах забiйних цехiв на безпечнi та
бiозасвоюванi, а також завдяки уникненню потрапляння парникових газiв
в атмосферу.

1

ДОВIДКА
У промисловому птахiвництвi Укра'iни за 2018 рiк було згенеровано близько 3,3 млн т послiду, що мiстив близько 20 тис. т токсичного амонiйного азоту.
3 такого обсягу послiду можна згенерувати майже 0,3 млрд м3 метану та перевести амонiйний азот у бiодоступну для рослин форму.

В Укра'iнi вже е приклади успiшних проектiв як виробництва теплово'i
енергi'i з аграрно'i бiомаси, так i бiогазу з пташиного послiду та iнших по
бiчних продуктiв птахiвництва.
Зокрема, у с. Першотравневому Нiкопольського району Днiпропетров
сько'i областi котельня 1О МВт на тюкованiй соломi забезпечуе тепловою
енергiю птахокомплекс «Днiпровсi?:кий».

1

ДОВIДКА
На котельнi працюють два високоефективнi котли по 5 МВт чеського виробництва. Солома постачаеться з власних полiв пiдприемства, середнiй радiус поставки - 15 км. Проект був реалiзований у 2012 роцi, з 2014-го забезпечуе на
100% теплом пташники двох майданчикiв пiдприемства. На стадi'i ТЕО розрахунковий термiн окупностi був визначений на рiвнi 2 раки 8 мiсяцiв, однак у зв'язку
зi здорожчанням газу проект окупився навiть ранiше.

lншим успiшним прикладом е бiоенергетичний проект виробництва
бiогазу з послiду птахофабрики «Орiль-Лiдер» в с. Е:лизаветiвка Днiпро
петровсько'i областi (рисунок 1), що належить агрохолдингу «Миронiв
ський хлiбопродукт».
Проектна потужнiсть комплексу з виробництва бiогазу становить
55 тис. м3 на добу. Будiвництво розпочалось у квiтнi 2012 року, а вже в сiчнi
2013-го отримано перший бiогаз.
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ДОВIДКА

Протягом 2013-2016 рокiв, з урахуванням деяких технiчних i технологiчних проблем, що виникали, але вже вирiшенi, комплексом згенеровано 55 млн м3 бiогазу
(середнiй коефiцiент використання встановлено'i потужностi за перiод - 69%),
з отриманого бiогазу вироблено 11О млн кВт·год електрично'i енергi'i, 20 тис. Гкал
тепловоi· енергi'i, що дозволило замiстити споживання 2,2 млн м3 природного газу.
Окрiм цього, в результатi переробки послiду отримано 525 тис. м3 рiдких i 47 тис. т
твердих органiчних добрив. Скорочення викидiв парникових газiв унаслiдок дiяльностi проекту за цей перiод склало 0,4 млн т СО20•••

Рисунок 1.
Бiогаэова установка 5,5 МВт•• на послiдi э птахофабрики
«Орiль-Лiдер» у с. €лиэаветiвка Днiпропетровсько·1 областi

Для виробництва бiогазу на комплексi використовують не лише сам
послiд, але й вiдходи забiйного цеху, зокрема стiчнi води, некондицiйнi
технiчнi жири та флотошлами очисних споруд. Спочатку практикувалося
використання також рослинно'i сировини - силосу сорго, проте в подаль
шому вiд нього планомiрно вiдмовились через виявлену недостатню ефек
тивнiсть йога використання.
Додатковi переваги пiдприемства вiд експлуатацi'i бiогазового комп
лексу вiдображае схема 1.
Таким чином, компанi'i вдалось реалiзувати концепцiю максимально
повного корисного використання продуктiв бiогазово'i технологi'i, пiдви
щивши тим самим енергоефективнiсть птахофабрики.
Цей успiх заохотив компанiю до будiвництва ще однiе'i бiогазово'i уста
новки на однiй з iнших птахофабрик холдингу - Вiнницькiй птахофабрицi,
розташованiй на територi'i, пiдпорядкованiй Ладижинськiй мiськiй радi.
Перша черга бiогазового комплексу плануеться потужнiстю 1 О МВт 0.,
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i ще 1 О МВтел планують ввести в другу чергу, що зробить даний проект
одним з найбiльших у 8вропi.
Схема 1

Супутнiй зиск пiдприемства вiд бiогазового комплексу:
---1-41 увесь надлишок електричноi енергi·�" подаеться в мережу за «зеленим» тарифом
(0,1239 евро/кВт-год без ПДВ);
,--1-41 надлишкова теплова енергiя, що утворюеться при спалюваннi бiогазу в когенерацiйних
установках, утилiзуеться на:
• технологiчнi потреби пiдприемства (обiгрiв та опалення адмiнiстративних будiвель
i пташникiв);
• сушiння твердо"�" фракцi"1· збродженоi маси;
• виробництво пари та гарячо·�" води в котельнiй;
-- рiдкi та твердi органiчнi добрива використовуються на власних полях агрохолдингу
«Миронiвський хлiбопродукт»;
�- частково висушена тверда фракцiя збродженоi маси також спалюеться в котельнiй для
отримання пари i гарячоi води на потреби птахофабрики та забiйного цеху.
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