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Таким чином, вирішення зазначених проблем покращить ситуацію 
в аграрному секторі Вінницького регіону, сприятиме вирішенню 
соціальних та екологічних проблем, а також досягненню національних 
стратегічних цілей. 
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Німеччина є однією з провідних країн Європи де інтенсивно 

впроваджується  виробництво альтернативнх джерел енергії.  
Тут побудовано більше 3600 біогазових установок, сумарна 

потужність яких сягає 1200 МВт.  
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Однією з наймолодших компаній, що займається інвестуванням в 
розвиток виробництва  відновлюваних джерел енергії є компанія 
Aufwind Schmack GmbH Neue Energien. 

Стажування та знайомство з діяльністю компанії тривало з червня 
по грудень 2007 року. Підприємство було засновано в 1996 році. А вже 
на сьогодні це один з ключових проектних розробників устаткування в 
біогазовій галузі  Європи. Компанія є і підрядчиком і партнером 
багатьох енергетичних  користувачів.   

Виробництво електроенергії з відновлювальних видів природних 
ресурсів має не тільки екологічну значущість, але й економічно 
надзвичайно перспективно. 

Aufwind Schmack створив фонд біогазових проектів „Cash Cow III" 
з програмою довгострокових фондових концепцій співпраці, де при 
виробництві біогазу пропонує учасникам командитного товариства 
скидку в межах 6%. 

Компанія бере на себе всі послуги – від проектування та 
інвестиційного забезпечення до реалізації проекту. 

Біогазові установки, які створюються,  умовно можна поділити на три 
категорії. До першої належать біогазові установки для фермерських 
господарств. До другої категорії слід віднести потужні установки з 
переробки гною, розраховані, як на використання у великих 
тваринницьких господарствах, так і на задоволення спільних потреб 
кількох фермерських господарств. До третьої категорії належать 
найпотужніші біогазові установки, на яких переробляють органічні 
відходи різноманітного походження. Вони найбільш технологічно 
досконалі й дозволяють одержувати біогаз як з рідких, так і з твердих 
органічних відходів.Діяльність Aufwind Schmack GmbH Neue Energien 
зосереджена на виробництві другої та третьої категорій.  

Під час стажування ознайомилися з 8 біогазовими установками 
третьої категорії, що дають 60 МВт електроенергії, де слід зауважити, 
що з 1 м3  біогазу когенератори фірми дають 10 кВт енергії, а не 2 кВт, 
як інші. 

Aufwind Schmack GmbH Neue Energien після будівництва біогазового 
комплексу веде технічний контроль за якістю біогазу в тісному контакті 
з сільськогосподарським підприємством, а лабораторія Schmack Biogas 
AG  постійно проводить  мікробіологічний контроль. 

Особливо цінними були набуті знання з основ фінансування в 
період проектування, будівництва та управління в галузі 
альтернативних видів енергії. 
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 Більша частина часу відводилась для знайомства з операційними 
процесами на біогазових заводах та аналізу операційних і 
логістичних затрат  при   побудові Cash-Flow моделей. 

Нами в період стажування підготовлено аналітичні матеріали  і 
презентації для інвестиційних фондів, розроблено  бізнес-плани для 
потенційних  об’єктів на території Вінницької області (АПК). 

Aufwind Schmack GmbH Neue Energien вважає, що при еволюційній 
динаміці розвитку альтернативних джерел енергії  інвестиційна 
ефективність дозволить піднятись біогазовій галузі до одного з самих 
перспективних видів виробництв електроенергії. Тому інвестиційна 
політика компанії спрямована на збільшення фінансування проектів 
щодо реалізації фондових концепцій. 
           Для вивчення, а також обміну інформацією, щодо нових 
технологічних і технічних розробок в даній галузі, ми побували в складі 
делегації компанії Aufwind Schmack GmbH Neue Energien  на виставці 
сільськогосподарської техніки "Агротехніка 2007", що відбувалась 13 
по 17 листопада 2007 р. в Ганновері. Це найбільша в Європі виставка 
сільськогосподарської техніки, де можна ознайомитись з передовими 
технологіями і технічним забезпеченням сільськогосподарської галузі. 
       Компанія Aufwind Schmack GmbH Neue Energien на даній виставці 
представляла не тільки  обладнання для виробництва біогазу, але й 
проектно-економічний супровід своїх технологій, що базується на 
залучені інвестиційних фондів, а також командитних внесків учасників 
реалізації проекту. 
        В Україні потребують вирішення дві нагайніші  проблеми - 
утилізація  органічних відходів та енергетична забезпеченість.  
Залежність України від імпортованих енергоносіїв залишається дуже 
високою. У цей же час Україна має досить великий потенціал біомаси, 
який може покрити не менше 6 % від загальної потреби країни у 
первинній енергії. Важливою складовою потенціалу біомаси в Україні є 
сільськогосподарські відходи. Вони не використовуються іншими 
секторами економіки, забруднюють середовище і є доступним для 
виробництва енергії. Біоконсервація органічних відходів в біогазових 
установках на етапі введення  зелених тарифів є стимулом до розвитку 
тваринництва, виробництва біодобрив, електроенергії та біогазу. За 
даними Науково-технічного Центру "Біомаса"  Україна має великий 
потенціал для переробки органічних відходів на біогаз - річний 
технічний потенціал відновлюваних джерел, відходів та нетрадиційних 
джерел енергії приблизно у 2207,2 млн. мЗ/рік, тобто 1595,3  млн.т у.п.  
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В тому числі по Вінницькій області, ми можемо отримати                          
128,5 млн. мЗ/рік біогазу та знизити викиди СО2  до 83,5 тис. т/рік.  
    Досвід роботи компанії Aufwind Schmack GmbH Neue Energien 
безперечно є цінним у становлені України, як незалежної енергетичної 
держави. 
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