
Будівництво біогазового комплексу з переробки господарських та 

фекальних стоків 

Огляд проекту 

Опис проекту 

Проектом передбачається: використання мулу після міських очисних 

споруд в якості сировини для біогазової установки з отриманням біогазу, 

електроенергії і тепла з подальшою переробкою мулових залишків після 

БГУ в піролізній або пелетній установці, отримання вуглекислого газу 

для промислових цілей з собівартістю в 2 рази нижче, ніж виробленого 

традиційним способом.  

 Товари/ Послуги 
 Основною продукцією є біогаз, який перетворюється в електроенергію, 

тепло чи механічну енергію та вуглекислий газ. 

 

Нормативно-правові аспекти 

Необхідні дозволи 

та ліцензії 

Необхідні дозволи та ліцензії є в наявності, а саме: 

Свідоцтво № 285451; Довідка № 459277; Ліцензія № 525004 

Дозвіл № 575.03.14.45.21.1; № 2466.13.14; № 2981.13.14; № 0593.15.14  

№ 0592.15.14 

Екологічні 

обмеження та 

вимоги 
Немає екологічних обмежень. 

Існуючі пільги та 

стимули/ 

заохочення 

Відповідно до Податкового кодексу України надаються такі пільги: 

      Податок на прибуток 

- Від податку звільнено 50% прибутку,  

- Звільняється від оподаткування до 01.01.2020 р прибуток підприємств,  

- Податок на прибуток не обкладаються кошти, які інвестор вкладає в 

розвиток власного виробництва, у підвищення його енергоефективності. 

      НДС 

- ПКУ звільняє від ПДВ імпорт обладнання та матеріалів 

      Податок на землю 

- 75% зниження податку на землю. 

      «Зелені» тарифи» 

- Відповідно до Закону України «Про енергетику» підприємства, що 

виробляють електроенергію з альтернативних видів палива можуть її 

продати, а держава зобов'язана купити за т.зв. «Зеленим» тарифом, в 2,6 

Потреба в інвестиціях 

 Розмір та тип 5,1 млн.  Євро . Тип залучення інвестицій – кредит.   

Деталі 

Вартість біогазового устаткування «під ключ» включаючи когенератор 

складає приблизно 5,1 млн. євро Термін реалізації - 10 - 18 місяців. Строк 

окупності проекту – від 3 до 5,84 років.   

Місцезнаходження та інфраструктура 

Місце 

знаходження 
Місто Маріуполь.   

Земля Ділянка/Площа 

Передбачається створення нового підприємства. планується розміщення 

в районі станції біологічної очистки стоків КП «МВУ ВКГ» 

Цільове призначення використання 

Ділянка промислового призначення.  

Інфраструктура Доступ до транспортної інфраструктури 

Морський торговельний порт, залізнична дорога, є в наявності аеропорт.  

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 

Відстані до об’єктів  комунальної інфраструктури будуть визначені після 

виділення необхідної ділянки. 



разів перевищує оптові тарифи. 

Контактні дані: 
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