
Інформація по проекту будівництва біогазового комплексу на полігоні 

для переробки ТПВ міста Дніпро 

 

Суть проекту 

Утилізація звалищного газу на полігоні твердих побутових відходів та створення додаткових 

потужностей із генерування електричної енергії, з подальшим продажем в Оптовий ринок за 

"зеленим" тарифом. 

Короткий опис 

Полігон для переробки ТПВ міста Дніпро, був  введений в експлуатацію в 1998 році. На 

сьогоднішній день на полігоні розміщено більше 1,0 мільйона тонн ТПВ. 

Полігон знаходиться за межами населеного пункту, дотримується санітарно-захисна зона в 500 м 

від житлової забудови до зони складування ТПВ. Водотки і водойми в межах об’єкту відсутні. 

Площа, зайнята відходами – 22 га. 

Полігон побудований згідно вимог діючих нормативних документів. Влаштовано 

протифільтраційний екран для захисту ґрунтових вод від можливого потрапляння фільтрату, 

система збору і відведення фільтрату, система споруд по очищенню зливних вод, система збору і 

відведення біогазу.  

Високі питомі показники утворення ТПВ в м. Дніпро вимагають заходів в сфері поводження з ТПВ, 

особливо їх захоронення на полігоні. Позбутися більшості проблем, які пов’язані з 

функціонуванням полігону ТПВ міста, дозволяє реалізація проекту збору та утилізації біогазу для 

отримання електричної та теплової енергії. 

Досвід утилізації звалищного газу в енергетичних установках України свідчить про економічну та 

екологічну ефективність впровадження такого типу проектів. Виконані розрахунки з урахуванням 

терміну функціонування полігону, обсягів захоронення ТПВ, ємності полігону, вмісту в ТПВ, що 

захоронюються, харчових та інших органічних відходів показують, що використання полігону для 

збору та утилізації ТПВ дає можливість встановлення біогазової електростанції потужністю  

3,4 МВт. Підключення до електромережі та продаж отриманої з використанням біогазу 

електроенергії за «зеленим тарифом» робить цей проект економічно привабливим. 

У подальшому залежно виснаження потоку біогазу з тіла полігону ТПВ частину генеруючих 

модулів можна демонтувати і встановити на інших полігонах ТПВ. 

Основні технічні показники: 

За рахунок постійного підвезення нових партій сміття загальна його кількість зростає в середньому 

на 250 тис. т в рік, як і газовиділення. Після закриття та рекультивації полігону ТПВ органічна 

частина ТПВ продовжує розкладатися, виробляючи звалищний біогаз. Базові вихідні дані, які були 

використані для розрахунку: 

• Початок завезення ТПВ – 1998 р.; 

• Завезено в 2017 р. – 254 тис. тонн ТПВ; 

• Нагромаджена кількість ТПВ (дані 2017 р.) - 1,0 млн тонн ТПВ; 

• Площа полігону, зайнята ТПВ – 22 га. 

Біогазова електростанція потужністю 3,4 МВт може виробляти електроенергію в обсязі  

28 000 МВт·год/рік по «зеленому» тарифу – 12,39 євроцентів/ кВт*год. 

Основні економічні показники: 

Сумарні капітальні витрати – 3,0 млн євро;   

Термін окупності - від 3,3 до 6,2 років.  

Форми співпраці з інвестором: Державно-приватне партнерство. 

Ініціатор/ розробник проекту: Дніпровська міська рада. 

Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75. 

 


