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УСТАНОВКИ



ПРО КОМПАНІЮ

Компанія BITECO BIOGAS спеціалізується на будівництві сучасних
біогазових комплексів, які перетворюють енергію органічних речовин в
електричну і теплову енергії, а також горючий газ (биометан), який є
аналогом природного газу. Такими органічними речовинами можуть бути
спеціально вирощені сільськогосподарські культури, відходи сільського
господарства або харчової промисловості.

Компанія заснована в 2013 році, проте спирається на багаторічний досвід
своїх співробітників (більше 15 років в біогазової галузі і більше 25 років в
промисловій енергетиці), які мають успішний досвід реалізації багатьох
біогазових проектів в країнах СНД, Європі та Азії. BITECO є зареєстрованим
товарним знаком.

Технологія BITECO - це перевірені на практиці технічні рішення, які
ґрунтуються на власних впроваджень (патенти на пристрій прийомних
резервуарів для видалення небажаних включень в сировину), а також
увібрали в себе успішний досвід будівництва біогазових установок нашими
європейськими колегами.

За плечима фахівців Бітек БІОГАЗ більше 20 біогазових проектів, з
сировиною самої різної складності.

НАШІ ПОСЛУГИ

- розробка технології;

- інжинірінг;

- будівництво;

- постачяння обладнання;

- монтаж;

- пуско-налагоджування; 

- навчання персоналу;

- сервісне обслуговування; 

- операційне управління.



СИРОВИНА ДЛЯ 
БІОГАЗОВОЇ 
УСТАНОВКИ
Сировиною для виробництва біогазу зазвичай
служать відходи життєдіяльності худоби (гній,
послід і т.д.), а також відходи переробки
сільськогосподарської сировини (зернова і
кукурудзяна барда, овочевий і фруктовий жом,
відходи бійні і молочного виробництва і т.д.).
Також з метою виробництва енергії може
заготовляти силос енергетичних культур
(кукурудза, сорго, козлятник і ін.)



ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ З БІОГАЗУ
Технологія виробництва біогазу порівняно проста: органічна маса (гній, відходи
та ін.) періодично подається в резервуар-реактор, де і відбувається процес
ферментації. Для протікання процесу в штатному режимі необхідно підтримувати
певну температуру в реакторі і перемішувати вміст. Всі операції проводяться так,
щоб виключити доступ повітря в реактор. За процес ферментації відповідають
бактерії. Зазвичай вони потрапляють в установку разом з біомасою (містяться в
гної). Або їх вводять спеціально в момент запуску реактора. Верхня частина
реактора - газгольдер служить для збору і зберігання біогазу. Відповідно знизу
відводиться «переброджена» біомаса, яка є по суті універсальним органічним
добривом (біогумус).

Для вироблення біогазу використовуються біогазові установки в місцях великого
скупчення сировини (тваринницькі господарства і комплекси). Біогазова
установка складається з блоку вилучення біогазу (реактор, газгольдер, сепаратор
і т.д.) і блоку генерації енергії (когенераційне обладнання).

Для безпосередньої вироблення теплової та електричної енергії з біогазу, як
правило, використовуються когенераційні установки на базі газопоршневих
двигунів. У таких установках біогаз спалюється для обертання
електрогенератора, а тепло утворюється в поршневий групі відводиться і також
використовується для побутових і виробничих потреб. Таким чином досягається
максимальне ККД таких установок.



ПРОЕКТИ
"БІТЕКО БІОГАЗ" 

2013 – 2020 РОКИ

Перелік  проектів, реалізованих «БІТЕКО БІОГАЗ» 2013 – 2020 роки.

№ Адреса біогазової станції Пот-ть, 
кВт

Тип БГУ Рік

1 м. Убонратчатхані, Таїланд 1200 Продаж в мережу 2014

2 с. Бзів, Баришивський р-н, 
Київська обл. Україна. 330 Продаж в мережу 2016

3 с. Мостове, Доманівського р-
ну, Миколаївська обл., Україна. 400 Продаж в мережу 2017

4 с. Бокійма, Млинівський р-н 
Рівенська обл., Україна. 528 Продаж в мережу 2019

Знаходяться в стані проектування, та реалізації

5
с. Чесники, Рогатинський р-н., 

Івано-Франківська обл.,
Україна.

1501 Продаж в мережу 2020



ПРОЕКТИ
2013-2020



1200 КВТ

2014 РІК

#

1 Місце знаходження – Убонратчахані, Таїланд. 

2 Площа забудови – 1,2 Га 

3 Встановлена едектрична потужність – 1200 кВт 

4 Встановлена теплова потужність – 1248 кВт

5 Сировина – Трав’яна біомаса + відходи етанольного 
завода

ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=TziNBwUCL0c&list=PLJZpHVj56rUg0cQSWDPO_ZPQ_MvlkBIHq


330 КВТ

2016 РІК

#

1
Місце знаходження – с. Бзів, Баришивський район, 
Київська обл., Україна.

2 Площа забудови – 0,5 Га 

3 Встановлена едектрична потужність – 330 кВт 

4 Встановлена теплова потужність – 413 кВт

5 Сировина – гній ВРХ + кукурудзяний силос

ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=6f9OBGYOpO0&list=PLJZpHVj56rUgm7eBv1Cc7GIfwqEj3Ah2e


400 КВТ

2017 РІК

#

1
Місце знаходження – с. Мостове, Доманівський район, 
Миколаївська область. ,Україна.

2 Площа забудови – 0,8 Га 

3 Встановлена едектрична потужність – 400 кВт 

4 Встановлена теплова потужність – 528 кВт

5 Сировина – гній ВРХ + кукурудзяний силос

ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=mSILLKakVxE&list=PLJZpHVj56rUiXWDZhP5maC1MkjBRhtrEu


528 КВТ

2019 РІК

#

1
Місце знаходження – с. Бокійма, Млинівський район, 
Рівненська обл., Україна.

2 Площа забудови – 0,8 Га 

3 Встановлена едектрична потужність – 528 кВт 

4 Встановлена теплова потужність – 623 кВт

5 Сировина – свинячий гній + кукурудзяний силос

ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=dCqBNiJ9r-Q&list=PLJZpHVj56rUhzVBiwtMq8y-oOeBdb7xRW


1501 КВТ

2020 РІК

#

1
Місце знаходження – с. Чесники, Рогатинський район, 
Івано-Франківська область., Україна.

2 Площа забудови – 1,64 Га 

3 Встановлена електрична потужність – 1501 кВт 

4 Встановлена теплова потужність – 911 кВт

5 Сировина – гній ВРХ + кукурудзяний силос



ТОВ «Бітеко Біогаз».

Хірьківське Шосе 150/15, 
Київ 02091, Україна

+38 044 3627675

Biteco Biogas s.r.l. 

Via Firenze 6 Treia, 62010 
MC, Italy

+39 0733 1960280

КОНТАКТИ

WWW.BITECO-ENERGY.COM

http://www.biteco-energy.com/
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