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1. Резюме проекту 
 

Запропонований інвестиційний проект має на меті побудувати ТЕС, що працює на біомасі 

(очерет), для виробництва 6.6 МВт/год електроенергії на основі біомаси. 

 

Майданчик під будівництво ТЕС знаходиться в с. Яськи, Біляївського району, Одеської 

області, Україна та займає площу близько 15 га.  

Біляївський район розташований у центральній частині Одеської області. Населення в 

Біляївському районі: 81171 (станом на 2020 ). Природне середовище Біляївського району 

характеризується рівнинним рельєфом, посушливим степовим кліматом, наявністю 

Хаджибейського та Куяльницького солоних лиманів, що славляться цілющими грязями, а також 

річками Дністер і Турунчук та великими озерами. 

 

 

1.1 Опис проекту 

В рамках проекту планується будівництво теплової електростанції (ТЕС) потужністю 6.6 

МВт/год електроенергії з подальшою її реалізацією за «зеленим» тарифом. Паливом для ТЕС буде 

сухий очерет, який буде спалюватися в котлі, виробництва “Hurst Boiler & Welding Co. Inc.” для 

виробітку пари, а потім електроенергії.    

Для забезпечення виробництва 6.6 МВт за годину електроенергії необхідно 50 000 тон 

очерету в рік для безперервної роботи протягом 350 днів для котла Hurst 2500НР. Вторинним 

продуктом, виробленим ТЕС, буде органічна зола, яка буде продаватися місцевим фермерам в 

якості добрива.  

 

Проектом планується, що ТЕС працюватиме 350 днів на рік. 15 днів відводиться на планово-

профілактичний ремонт (ППР). Кількість робочих днів ТЕС розраховано виходячи з інструкцій та 

рекомендацій виробників основного технологічного обладнання та з попереднього досвіду роботи 

з обладнанням "Hurst Boiler" в Україні.  

 

Основні причини для впровадження проекту: 

• проектна діяльність здатна забезпечити високий рівень рентабельності і швидку окупність 

інвестицій; 

• сировини для проекту достатньо; 

• проект вирішує ряд питань, пов'язаних з використанням біомаси, забрудненням 

навколишнього середовища регіону, раціональним використанням ресурсів, землекористуванням 

тощо; 

• проект призведе до створення нових робочих місць і зниження викидів CO2; 

• проект може мати демонстраційну цінність і тиражування в глобальному масштабі, що 

може вплинути на енергетичну безпеку країни та поліпшення стану навколишнього середовища. 

 

 

1.2. Категорія проекту 

Waste to energy - Відходи в енергію. 

Використання очерету в якості палива 

 

1.3. Ринкові можливості 

ТЕС може продавати вироблену електроенергію за встановленим "зеленим" тарифом до 

01.01.2030 р., або, відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", 
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має можливість взяти участь у спеціалізованому аукціоні з державної підтримки. Покупець на 

аукціоні підписує угоду з Державною компанією «Гарантований покупець» про придбання всього 

обсягу електричної енергії протягом 20 років за ціною продажу, яку він отримає на аукціоні. 

Тарифи встановлює Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП).  

Проектні розрахунки враховують обидва варіанти продажу електроенергії. Який варіант є 

вигіднішим для майбутньої ТЕС, буде вирішено до початку фінансування. Але розробники 

проекту беруть за основу сценарій продажу електроенергії за прогнозованою ціною аукціону. 

 

 

1.4. Інвестиції / фінансування та основні показники по проекту 

 

Основні технічні та фінансові показники проекту наведені в таблиці нижче.   

 
Параметри  Од.В 

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Виробнича потужність (електроенергія) 6.6 МВт/год 

Кількість відпрацьованих годин на рік ТЕС 8 400 годин 

Річна генерація електроенергії 55 440 МВт 

Річна реалізація електроенергії 50 400 МВт 

Річна реалізація золи  3 000 тон 

Потреба в електроенергії для власних потреб ТЕС 600  /  5 040 кВт/год 

МВт/рік 

Річний обсяг біомаси  50 000 тон в рік  

Період будівництва 18 місяців 

ТАРИФИ 

“Зелений» тариф на електроенергію з біомаси, без ПДВ 

(встановлений державою до 31.12. 2029) 

0.1239 
EUR за 1 кВт/год 

Тариф отриманий на аукціоні на 20 років, без ПДВ 

(прогнозований) 

0.1150 
EUR за 1 кВт/год 

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ 

Загальна вартість проекту 24 570 тис. USD 

Акціонерний капітал (15%) 3 670 тис. USD 

Сума кредитних коштів (85%) 20 900 тис. USD 

Річна відсоткова ставка 3.5 % 

Пільговий період для виплати тіла кредиту 18 місяців 

Термін кредитування 8 років 

KPI (Сценарій – ціна аукціону) 

Термін проекту  20 років 

Ставка дисконтування  8 %  

EBITDA margin (середня за 20 років) 76 % 

PAT (profit after tax ) margin (середня за 20 років) 49 % 

NPV 30 923 тис. USD 

Project IRR  24 %  

IRR акціонерного капіталу 68 % 

ICR (коефіцієнт покриття відсотків) 9  

DSCR (коефіцієнт покриття боргу) 2  

Простий період окупності (PBP) 4.0 років  

Дисконтований період окупності (DPBP) 5.1 років 

Індекс прибутковості (PI) 2.26  

Рис. 1.4. Основні техніко-економічні параметри проектної діяльності 
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1.5. Цінність проекту  

 

Цінність проекту полягає в тому, що в якості палива він використовує очерет, який постійно 

саморозростається в регіоні, займає дедалі більші площі і часто спалюється недобросовісними 

фермерами для звільнення територій. Ефективна утилізація очерету вирішує не тільки проблему 

забезпечення населення доступною енергією, а й низку проблем, пов’язаних зі зменшенням обсягу 

шкідливих викидів, зменшенням негативного впливу енергії на навколишнє середовище, 

покращенням санітарного стану лісових територій та промислових райони, створення робочих 

місць. 

 

1.6. Бізнес-цілі та переваги 

 

Бізнес-метою проекту є ефективне використання 50 тисяч тон/рік очерету, який, замість 

альтернативи саморозростатися і спалюватися на відкритому повітрі недобросовісними господарниками, 

може приносити значний дохід від проектної діяльності, забезпечуючи потенційним інвесторам 

швидку віддачу інвестицій та високу норму прибутку. 

При реалізації даного проекту інвестор отримує такі додаткові можливості: продаж теплової 

енергії; використання інших видів відходів (біомаси) - котли, виробництва компанії Hurst Boiler, 

дають змогу спалювати різні види біомаси в одному котлі; розвиток нового виду діяльності та 

вихід на новий ринок України з проектом, який забезпечить довгостроковий гарантований дохід. 

Проект матиме демонстративний позитивний вплив на поведінку утилізації біомаси, а саме 

сухого очерету у регіоні, енергетичні структури та комплексне планування, призведе до ряду 

економічних, соціальних та екологічних вигод. 

 

1.7. Стратегія виходу 

 

Компанія припускає, що інвестори зможуть вийти з проектної діяльності за певних умов. 

Зокрема, це можливо після запуску проекту та отримання достатньої віддачі від власного капіталу, 

щоб мати можливість викупити акції тих інвесторів, які хочуть вийти. Ще однією можливістю 

може бути продаж частки потенційно зацікавленим інвесторам або навіть місцевому 

муніципалітету. 

Після фінансових розрахунків проекту розробники вирішили, що інвестор отримує 

максимальний прибуток до закінчення строку дії «зеленого» тарифу. Таким чином, найкращим 

часом для виходу з бізнесу є сьомий рік з моменту запуску ТЕС, який очікується в 2029 році. 

 

 

1.8. Зниження викидів CO2 при спалюванні біомаси (очерету) 

 

Назва Показник ОВ 

Потужність виробництва електроенергії 6.6 МВт/год  

Години роботи ТЕС 8 400  год/рік  

Щорічне виробництво електроенергії 55 440  МВт 

Річне споживання палива (очерет)  46 746  т/рік   

 

1. Розрахунок кількості викидів СО2 при спалюванні стандартного природного газу 

1.1. На виробництво 1 кВт/год кількість вуглецю, що викидається складе 0,11 кг. 

При спалюванні 1 кг вуглецю утворюється 3,67 кг СО2. 

При спалюванні газу на 1 кВт/год утворюється 0,11 * 3,67 = 0,4037 кг СО2. 
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1.2. У рік при виробництві 55 440 МВт електроенергії буде утворюватися: 

Егаз
со2 = 55 440 000 * 0,4037 = 22 381 128 кг/рік = 22 381 т/рік. 

2. Розрахунок кількості викидів СО2 при спалюванні сухого очерету (Еоч
со2 )

 кількістю В = 46 746 т/рік при 

Qрн = 16.41 МДж / кг і генерації 55 440 МВт електроенергії в рік 

Еоч
со2 = 10-3 * Ксо2 * Qрн * В 

Ксо2 = 10,29 кг / ГДж - коефіцієнт емісії діоксиду вуглецю 

 Еоч
со2 = 10-3 * 10,29 * 16.41 * 46 746 = 7 893 т/рік. 

3. Висновки:

При будівництві ТЕС потужністю 6.6 МВт/год електроенергії на очереті викиди СО2, в 

порівнянні зі спалюванням природного газу, зменшаться на 14 488 т/рік. 

2. Введення

2.1. Характеристика та використання очерету в Україні 

Для виробництва теплової та електричної енергії визнаною світом альтернативою 

природному газу є біопаливо, і зокрема очерет. 

Ресурсу очерету сьогодні в Україні більш ніж достатньо для вироблення електроенергії. 

Щоб отримати енергетичний ефект (тепло, пар, електрику) від утилізації очерету, найбільш 

доцільним є його спалювання в спеціалізованих котлах. Сухий очерет володіє високою 

теплотворною здатністю. На відміну від нафтопродуктів і вугілля, очерет має низький вміст сірки 

та інших шкідливих домішок. Основною перевагою сухого очерету при використанні в 

енергетичному секторі є нейтральність цього палива по відношенню до викидів CO2 в атмосферу. 

Це означає, що спалювання очерету не збільшує вміст парникових газів в атмосфері. 

Сухий очерет, як паливо, характеризується наступними показниками: 

• вологість;

• питома теплота згоряння;

• густина; • зольність;

• точка плавлення золи;

• хім. склад (наявність в золі хлоридів і сірки)).

У біомасі очерету вміст вологи може досягати 50%, але після висихання на повітрі, а також 

у зв'язку з тим, що збирання врожаю проводиться в осінньо-зимовий період, рівень вологи 

знижується до 20%. 

       Ще однією перевагою використання очерету, як палива, полягає в мінімальних витратах 

на вирощування очерету (аж до їх відсутності), необхідні тільки витрати на його збір. Очерет по 

праву є поновлюваним джерелом енергії. Це багаторічна рослина, здатна давати першу культуру, 

придатну для збирання, через два-три роки після посадки або самостійного росту. У майбутньому 

«урожай палива» можна збирати щорічно, причому зарості очерету мають тенденцію до 

заростання. В Україні сухий очерет практично не використовується в якості палива. 
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2.2. Місцезнаходження об'єкта 

 

         Земельна ділянка, на якому буде проводитися будівництво ТЕС потужністю 6.6 

МВт/год та інфраструктури, знаходиться в районі с. Яськи, Біляївського району, Одеської 

області, Україна. 

       
Рис. 2.2.1. – Біляївський район Одеської області 

 

Земельну ділянку площею 15 га, яку було погоджено та виділено під будівництво ТЕС, було 

взято в оренду на 49 років та зареєстровано в реєстрі прав на землю під кадастровим номером 

номером: 5121085600: 01: 001: 2028. 

 

  Ділянка розташована поблизу лінії електропередачі 35 кВ (на відстані 800 м), здатної 

отримувати 6.6 МВт / год електроенергії від ТЕС. Існує потреба в будівництві нової лінії напругою 

10 кВ (близько 800 м). Планується побудувати нову трансформаторну підстанцію потужністю 6.6 

МВт, 10/35 кВ. 

Будівельний майданчик розташований поблизу траси Біляївка-Яськи та не вимагає 

будівництва додаткових доріг. На відстані 300 м від майданчика є джерело води, необхідне для 

ТЕС.   Ділянка знаходиться не ближче 500 м від приватних будівель (що відповідає законодавству 

України).  
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Рис. 2.2.2. – Місце розташування ділянки 

 

 

2.3.“Зелений” тариф 

 

Ключовим механізмом стимулювання виробництва «зеленої енергії» в Україні є «зелений» 

тариф, згідно з яким держава гарантує оплату виробленої енергії за спеціальним тарифом. Цей 

тариф встановлено в євро і він в кілька разів перевищує ринкову ціну на електроенергію. "Зелений" 

тариф на біогаз та біомасу, що використовуються для виробництва електроенергії, застосовується  

2009 року1. За 1 кВт-год виробники електричної енергії отримують 12.39 euro cents2. Однак це 

стосується лише електричної енергії. Теплова енергія стимулюється встановленням гарантованого 

тарифу на рівні 90% від тарифу на теплову енергію з газу. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Закон України 555-IV від 20.02.2003 (дата нової редакції 09.08.2019) "Про альтернативні джерела енергії": Стаття 9-1. Стимулювання виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії; Закон України 2019-VIII від 13.04.2017 (дата нової редакції 01.08.2020) "Про ринок 
електроенергії": Стаття 65. Державне підприємство, Гарантований Покупець; Закон України 1391-XIV від 14.01.2000 (дата нової редакції 

24.11.2016) "Про альтернативні види палива" 
2
 Закон України 2019-VIII від 13.04.2017 (дата нової редакції 01.08.2020) "Про ринок електроенергії" 

Ділянка для 

будівництва 

Очерет 
Очерет 
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3. Бізнес модель та стратегія 
  

3.1. Детальний бізнес-план 

Будівництво ТЕС планується реалізувати з використанням обладнання відомих 

виробників, які мають великий досвід у різних галузях промисловості та енергетики. На ТЕС 

планується використовувати обладнання для спалення біомаси, виробництва компанії “Hurst 

Boiler & Welding Co.Inc” (США), яке використовує біомасу та інші різні види відходів як 

паливо, обладнання для очищення димових газів виробництва “R&R BETH” (Німеччина-США) 

та парові турбіни, виробництва компанії Howden (Німеччина-США). 

 

Компанія ТОВ "ГК"Сатер-Екоенерго"" має багаторічний досвід будівництва ТЕС на 

біомасі в Україні та Східній Європі та готова взяти участь у реалізації даного проекту як ЕРС-

підрядник. Планується, що «Сатер-Екоенерго» забезпечить повний комплекс проектних робіт, 

робіт з будівництва ТЕС, монтажні, пуско-налагоджувальні роботи, підключення до мереж, 

оформлення дозвільної документації та експертизу проекту. 

 

На даний період часу виконані наступні роботи по впровадженню проекту: 

 
№ Поточна стадія № Поточна стадія 

1 Розробка ТЕО по проекту 

 
7 Розробка технічних специфікацій для 

отримання комерційних пропозицій на 

обладнання від виробників. 

2 Визначено точки підключення до 

комунальних мереж 
8 Розробка технологічної схеми спалювання та 

виробництва електроенергії 

3 Визначено точку підключення до 

електричних мереж 
9 Отримані цінові пропозиції по технології 

спалювання від виробників обладнання  

4 Спільно з міською владою та місцевим 

комунальним підприємством було 

узгоджено модель роботи ТЕС у регіоні  

10 Розрахунки та розробка попередніх показників 

по екологічним показникам 

. 

 

5 Узгоджено обєми поставки сировини та 

ціни з основними постачальниками 

сировини в районі 

11 Розробка попередньої електричної схеми ТЕС, 

визначення показників та компонентів 

обладнання. 

6 Розробка переліку технологічного та 

додаткового обладнання 
12 Розробка графіка будівництва 

 

 

Наступні кроки для реалізації проекту: 

 
№ Наступні етапи № Наступні етапи 

1 Підписання кредитного договору 

 (або інвестиційного договору)  

 

13 Інші дозволи (в разі необхідності, пошкодження 

ландшафту при прокладанні інженерних мереж 

тощо.). 

2 Провести топографічну зйомку землі. 14 Будівництво інженерних мереж (електроенергія, 

вода, каналізація). Введення в експлуатацію. 

3 Отримання містобудівні умови та 

обмеження щодо забудови земельної 

ділянки 

15  Будівництво ТЕС  

4 Технічні умови на підключення до 

електричних і водопровідних мереж. 

Підписання договорів про приєднання 

16 Проектування і монтаж автоматизованої 

системи комерційного обліку електроенергії. 
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5 Договір з генеральним підрядником 

(ЕРС). 
17 Монтажно-налагоджувальні роботи 

6 Договір на поставку котла та турбіни 18  Остаточні випробування і здача об'єкта. 

7 Договір на поставку іншого 

обладнання 
19  Свідоцтво про готовність об'єкта до 

експлуатації. 

8 Договір на поставку палива (очерету) 20  Pегістрація права власності на ТЕС. 

9 Розробка та затвердження проектно-

кошторисної документації для 

підключення до інженерних мереж 

(електроенергія, вода, каналізація) 

21  Ліцензія на виробництво електроенергії в НКРЕ 

10 Оцінка впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) 
22 Отримання “зеленого” тарифу в НКРЕ  

11 Проведення громадських слухань 23 Підписання договору про постачання 

електроенергіїї з ДП «Гарантований покупець" 

12 Проходження експертизи і отримання 

дозволу на будівництво ТЕС 
24 Інші дозволи та акти перевірок 

(Держхоронпрац, Укрметртестстандарт, 

Мінприроди, Гарантований покупець, 

Укренерго та ін.). 

 

Зобов’язання виконати всі вищезазначені роботи бере на себе ТОВ «ГК «Сатер-Екоенерго»». 

 

 

 

3.2. Маркетингова стратегія 
 

На сьогоднішній день в регіоні немає ТЕС, що використовують очерет як паливо. Тому 

величезний потенціал біомаси, яким володіє цей регіон, взагалі не використовується. Будівництво 

ТЕС на біомасі дозволяє як виробляти відновлювану енергію, так і підтримувати баланс 

виробництва електроенергії. Крім того, ніша виробництва електроенергії з біомаси в регіоні не 

зайнята. 

 

Основним продуктом, який буде вироблятися в рамках проекту є електроенергія:  

Всього 6.6 МВт/год або 55 440 МВт протягом 350 днів:   

   - 5 040 МВт/рік буде використовуватись на власні потреби ТЕС 

   - 50 400 МВт/рік – для реалізації.  

 

Електроенергія, вироблена ТЕС, буде продана ДП «Гарантований покупець». Державне 

підприємство «Гарантований покупець» - це державне підприємство, створене для покупки, 

контролю за виробленням і передачею електроенергії, а також за споживанням електроенергії. 

Відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії» вся «зелена» електроенергія, вироблена 

електростанціями, буде продана ДП «Гарантований покупець» шляхом підключення енергоблоку 

до загальних електричних мереж. 

За умови, що Замовник проекту вирішить продавати електроенергію за діючим "зеленим" 

тарифом, то відповідно до законодавства Гарантований покупець зобов'язаний придбати всю 

вироблену електроенергію за вищевказаним тарифом до 01.01.2030. 

За умови, що Замовник проекту вирішить взяти участь в аукціоні, згідно із законодавством, 

Гарантований покупець зобов'язаний придбати всю електроенергію, вироблену ТЕС, за ціною 

аукціону протягом 20 років з дати введення ТЕС в експлуатацію. 

У зв'язку з тим, що для генерації електроенергії буде спалюватися біомаса, вторинним 

продуктом, виробленим ТЕС, буде органічна зола – 3000 тон в рік, яка може продаватися місцевим 

фермерам в якості добрива. Попит на золу, як добриво, в даному регіоні досить високий.   



“ Bilyaevka Eco Generation” LLC 
             

 
 

 

11 

4. Структура управління та персоналу 
 

4.1. Структура компанії / проекту 
 

Для реалізації даного проекту було створено компанію ТОВ «Біляївка Еко Генерація».  

Засновниками ТОВ "Біляївка Еко Генерація" є:  

 - ТОВ «Група Компаній «Сатер-Екоенерго»» - володіє 56 % статутного капіталу 

 - ТОВ «Мегалайн Інвест» -  володіє 30 % статутного капіталу 

 - приватна особа Д.М. Доронін - володіє 14% статутного капіталу. 

 

ТОВ «Група компаній «Сатер-Екоенерго»» була створена для впровадження екологічних 

проектів з виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом і будучи головним партнером АК 

«Сатер», заснованого в 1940 році, має багаторічний досвід проведення комплексу проектних, 

монтажних, ремонтних, шеф-інженерних робіт і пуско-налагоджувальних робіт для 

забезпечення будівництва, та безаварійної і ефективної експлуатації енергетичного і 

технологічного обладнання в цукровій, спиртовій, кондитерській, масложировій, 

деревообробній галузях, а також малої і середньої енергетики. Наші компанії спільно 

здійснюють будівництво, реконструкцію і модернізацію вищевказаних виробництв, залучення 

інвестицій для будівництва. 

 
Мал. 4.1.1. Структура виконання робіт  Групи Компаній Сатер 

 

Компанія має всі дозволи, ліцензії та висококваліфікований персонал для виконання 

вищевказаних робіт. 

Всі проекти компанії - це сучасні, високотехнологічні, автоматизовані комплекси з 

програмним забезпеченням для управління та виробництва. Пріоритетними напрямами у 

виробничій діяльності підприємства завжди були роботи з впровадження у виробництво 

науково-технічного прогресу, що дозволяє підвищити ефективність виробництва, знизити 

собівартість продукції.  

 

Розробка концепції 

пріоритетів об'єкту
Проектні роботи

Зовнішня комплектація 

будівництва

Сервісне обслуговування 

і ремонт 

Залучення інвестицій 
Сдача об'єкту в 

експлуатацію 

Будівельні роботи Навчання персоналу

Монтажні роботи
Пуско-налагоджувальні 

роботи 

Енергозабезпечення 

об'єкту 

Група Компаній "Сатер-

Екоенерго"
АК "Сатер"                

Генпідрядні роботи 

Автоматизація об'єкту Шеф- інженерні роботи
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4.2. Розподіл трудових ресурсів 

 

Одним з фундаментальних завдань компанії є досягнення максимального ефекту від 

використання людських ресурсів, спрямованого на максимізацію прибутку та забезпечення 

конкурентоспроможності, на основі економічних стимулів та соціальних гарантій. 

Компанія здійснюватиме пошук та набір на вакантні посади відповідно до вимог до 

кваліфікації та професійної компетентності кандидатів. Набір менеджерів проводитиметься на 

конкурсній основі. Умови конкуренції встановлюватимуться окремо для кожної категорії 

працівників. Основним критерієм призначень персоналу буде їх об'єктивна доцільність та 

потенціал та/або доведена ефективність кандидата. При прийомі на роботу працівників компанія 

зобов’язується виконувати вимоги КЗпП України, встановити випробувальний термін, протягом 

якого перевіряються професійні знання та вміння. 

 

Розробники проекту планують таку штатну таблицю підприємства: 

 

Персонал ТЕС  
Структурний підрозділ Посада Персонал, чол 

Адміністративний персонал 

Управління 

 

директор 1 

головний інженер 1 

черговий інженер станції 4 

секретар 1 

інженер з охорони праці та екології 1 

Бухгалтерія 

 

головний бухгалтер 1 

бухгалтер 1 

Служба МТС 

 

комірник 1 

прибиральниця 1 

Служба безпеки начальник служби безпеки 1 

Охоронець 4 

Всього адміністративний персонал  

Промислово-виробничий персонал 

Служба тепло-механічного обладнання 

 

машиніст котла 4 

машиніст турбіни 4 

обхідник по допоміжному обладнанню 4 

прибиральниця виробничих приміщень 4 

Служба електротехніки і автоматики 

 

керівник служби - інженер електрик 1 

черговий електрик 4 

слюсар КВП і А (електронник) 4 

Хімічна служба хімік-аналітик 2 

Служба ремонту єлектрогазовщик (додатковий слюсар) 1 

Всього промислово-виробничий персонал  

Разом по ТЕС 45 

 

4.3. Партнерство 

    

В складі «Групи Компаній «Сатер»» функціонують всі підрозділи для будівництва і запуску 

об’єктів енергетики і промисловості:  

 Проектно-конструкторське технологічне бюро (ПКТБ) Сатер 

 Монтажна організація – ТОВ «Стальсервіс» 

 Турбінний підрозділ – ПП «Укр Сатер турбінний цех» 

 Котельний підрозділ – ТОВ «Сахаренергосервіс» 

 Підрозділ автоматизації – ПП «Укр Сатер цех енергоавтоматики» 

 Енергозабезпечення – ПП «Укр Сатер електротехнічний цех» 
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 Підрозділ новацій і впровадження нових технологій – в складі ТОВ «ГК «Сатер-

Екоенерго»»  

 Підрозділ зовнішньої комплектації - в складі ТОВ «ГК«Сатер-Екоенерго»»  

 Підрозділ співпраці з іноземними партнерами - в складі ТОВ «ГК «Сатер-Екоенерго»»  

 

 

 

4.4. Планування проекту 

 

 
 

С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г

1 1. Земля, існуючі споруди

2 2. Проектні роботи

3  топозйомка

4
 предпроект, ТЕО (отримання ТУ) 

5  геологія і геодезія

6 стадія П (проект)

7 стадія РД (робоча документація)

8 ОВНС

9 експертиза

10
3. Будівельно-монтажні роботи, Будівництво станції 

11 підготовка площадки

12 будівництво ТЕС

14 монтажні роботи

15 пуско-налагоджувальні роботи  

16 введення в експлуатацію

17
4. Придбання та поставка технологічного обладнання

18
придбання котла Hurst Boiler, доставка, розмитнення

19 придбання і поставка турбіни 

2 квартал 3квартал 4 квартал

                                             Графік будівництва                                

№ Назва робіт

1 рік 2 рік

1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал 1 квартал
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5. Технологія 
 

5.1. Обрані технології та постачальники 

 

Вибір технології виробництва «зеленої» електроенергії був зроблений на користь 

спалювання біомаси в зв'язку з тим, що такі проекти дозволяють зменшити ту величезну кількість 

біологічних відходів, які накопичилися і продовжують накопичуватися в Україні, при цьому 

отруюючи повітря, землю і води. Наявність високотехнологічного обладнання для спалювання, 

очищення димових газів, очищення стічних вод дозволяє мінімізувати негативний вплив відходів 

в процесі їх спалювання. У проекті планується використовувати обладнання провідних світових 

виробників у сфері утилізації відходів: 

 

С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г

20 придбання допоміжного обладнання 

21 придбання трансформаторних підстанцій 

22
 комплектація будівельними та монтажними матеріалами

25  доставка допоміжного обладнання 

26
5. Підключення до мережі та отримання "зеленого" 

тарифу

27
отримання ТУ на підключння до мережі в ПАТ 

"Одесаобленерго"

28  підключення до мережі в ПАТ "Одесаобленерго" 

29 проектні роботи по електромережі

30
отримання ліцензій на виробництво електроенергії

31 придбання  комплектуючих для ліній ЛЕП

32
СМР по прокладанню ліній, установка РУ, 

трансформаторів

33
погодження проекту з "Одесаобленерго" та ЦЕС НЕК 

Укренерго
 

34 підготовка документів на "зелений тариф"

35
затвердження "зеленого тарифу",

договора на продаж ел.енергії

36 6. Підготовка виробничого штату

37 підготовка штатного розкладу

38 набір за штатним розкладом

39 навчання кадрів

3квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал

                                             Графік будівництва                                

№ Назва робіт

1 рік 2 рік
1 квартал 2 квартал
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Котел Hurst 2500 НР 600 PSIG, виробництва «Hurst Boiler Welding company, Inc.»3. 

Вибір на користь даного виробника був зроблений у зв'язку з наступними факторами: 

- Компанія має понад 50 років досвіду спалювання багатьох різних видів паливної 

біомаси, є провідним виробником котлів для різних відходів і біомаси як в США так і в інших 

країнах. 

- Компанія виробляє весь асортимент деталей і комплектуючих до вищевказаних 

котлів, а також здійснює післяпродажний комплекс робіт «під ключ», включаючи монтаж, пуско-

наладку, введення в експлуатацію, обслуговування і навчання персоналу. 

- Компанія має представництво в Україні - ПП «Спектр-Продукт». У свою чергу 

компанія «Спектр-Продукт» забезпечує складання, узгодження і підписання прямого контракту на 

поставку парових котлів «Hurst Boiler», контроль за виконанням замовлення, представництво при 

прийомі котла замовником, а також має авторизований дозвіл на проведення шеф-монтажу, пуско 

налагоджувальних робіт, проводить навчання персоналу і сервісне обслуговування в період 

експлуатації. 

- В обсяг поставки Hurst Boiler входить не тільки котел, а й повний комплект 

устаткування, включаючи тягодуттьові вентилятори, мультициклони, системи видалення золи, 

економайзер, підігрівачі, пароперегрівач, топка з колосниковою решіткою, арматура в межах 

котла, система управління і візуалізації на укр./рос. - англ. мовах, системи обдувки/очищення 

поверхонь нагріву та ін..  

Для очищення димових газів буде використовуватися електрофільтр, виробництва компанії 

"R&R Beth LP"4 (США-Німеччина). «R & R BETH» один з найвідоміших виробників 

електрофільтрів і з 1887 року впроваджує в життя технології очищення димових газів і очищення 

повітря. «R&R BETH» пропонує інноваційні системні рішення для систем зволоження, 

кондиціонування повітря, фільтрації та збору відходів. Підприємства по всьому світу в різних 

галузях покладаються на досвід «R&R BETH». При використанні електрофільтрів даного 

виробника для очищення димових газів, які будуть утворюватися в процесі спалювання 

альтернативного палива, буде застосовано 3-ступеневе очищення: шляхом автоматичного 

регулювання процесу горіння; очищення в мультициклоні; очищення в електрофільтрі компанії 

«R & R Beth LP».   

Рис. 5.1.1. Загальні характеристики котла та обладнання для очистки димових газів 

3 https://www.hurstboiler.com/ 
4 http://www.rr-beth.com/en/ 

https://www.hurstboiler.com/
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Парова турбіна. Проектом пропонується використовувати парову турбіну виробництва 

фірми Howden5. Howden розробляє, виробляє та постачає повний асортимент турбоагрегатів, має 

велику площу сервісного центру, що дозволяє пропонувати повний спектр послуг 

післяпродажного обслуговування. Компанія володіє одними з найбільш впізнаваних і довірених 

брендів у світі. 

 
Рис. 5.1.2. Парова турбіна Howden  

 

Закупка даного обладнання забезпечить надалі більше економії на матеріалах, істотний дохід 

від прибутку, за рахунок реалізації енергії, мінімізація негативного впливу димових газів на 

навколишнє середовище. Вкладена сума багаторазово окупиться отриманими доходами. 

 

 

5.2. Технологічний процес 

 

5.2.1. Опис роботи програми 

1. Паливна біомаса збирається і подається на подрібнювач, який подрібнює його і 

завантажує в видатковий бункер на 1 день для роботи ТЕС. 

2. Паливна біомаса з бункера подається на «Живий пол» при котлі, де знаходиться добовий 

запас підготовленого палива. 

3. Паливо похилим транспортером з «Живого полу» подається в бойлер Hurst 2500 НР 600 

PSIG.  

4. Паливо спалюється на похилій решітці і над решіткою, а теплота згоряння виробляє 31 

т/год пара при Р = 37 бар, t = 440ºС. Зола (добрива) відводяться шнеком на сторону. Димові гази 

очищаються батареєю мультициклонів і електрофільтром, частково великі частки повертаються 

в котел на догорання, дрібні відводяться в основну золу. 

5. Пар з котлів спрямовується на парову турбіну з генератором, де виробляється 6.6 МВт/ 

год електроенергії. 

6. Конденсат направляється через підігрівач, вбудований в котлі на деаератор при t = 100-

102ºС. 

7. Після деаератора конденсат направляється в бойлер у вигляді живильної води. 

8. Котли Hurst 2500НР забезпечують виконання правила 2 секунд, щоб уникнути утворення 

діоксинів. 

                                                 
5 https://www.howden.com/en-gb/products/steam-turbines 
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Рис. 5.2.1 – Технологічна схема 

5.2.2. Опис технологічної схеми виробництва електроенергії з біомаси 

1. Зберігання біомаси та доставка її на подрібнювач 

2. Подрібнювач  

3. Бункер для зберігання добового запасу подрібненої біомаси 

4. Транспортер з електромагнітом подачі біомаси на накопичувальний живильний 

транспортер «Живий пол» 

5. Накопичувальний транспортер "Живий пол" (добовий запас палива) для рівномірної 

подачі палива на паровий котел 

6. Паровий котел виробництва компанії Hurst Boiler 

          - тиск пари з котла 37 бар 

          - температура пари з котла 440 ° С 

          - використовується правило дотримання димових газів при температурі горіння не 

менше 2 секунд і  надлишку кисню 

          - регулювання по концентрації кисню в димових газах 

          - використання сировини (палива) біомаси загальною вологістю до 50% 

          - виведення золи (як органічних добрив) в охолодженому і зволоженому стані 

          - дотримання всіх вимог українського законодавства і нормативів. 

7. Димосос витяжки димових газів 

8. Електрофільтр з очищенням димових газів до концентрації менше 50 мг/м3 твердих 

суспендованих частинок 

9. Димова труба 

10. Конденсаційна парова турбіна з виробництва електроенергії 

      - тиск пари 35-36 бар 

      - температура пари на вході 435 ° С 

11. Конденсатор пара з турбіни 

      - тиск пари 0,08 бар 

      - температура пара 70 ° С 

      - температура вхідної води 25 ° С 

      - температура вихідної води 42 ° С 

12. Градирня або споживач теплої води t = 42 ° С (після охолодження дає 25 ° С). 

Споживачем може бути тепличний комплекс або промислово-побутові споживачі. 

13. Генератор турбіни 
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14. Облік електроенергії 

15. Трансформаторна підстанція 

16. Насос конденсату 

17. Деаератор 

18. Живильні насоси 

19. Хімводоочищення 

20. Транспортер видалення з котла органічної золи 

21. Склад органічних добрив (золи) для реалізації 

 
Рис.5.2.2. Технологічна схема ТЕС для виробництва електроенергії з біомаси 

 

 

 

5.3. Сировинна база та логістика 

 

Сухий очерет буде використовуватися як основне паливо для ТЕС. На території Яськівської 

територіальної громади є очеретяні насадження, близько 15 000 га. З них близько 7000 га придатні 

для косіння та збирання очерету. Урожай очерету становить від 20 до 45 т/га. Таким чином, можна 

збирати врожай від 140 000 тон до 300 000 тон очерету на рік. 

Для забезпечення виробництва електроенергії 6.6 МВт/год буде потрібно 50 тис. тон очерету 

на рік. Наша компанія провела переговори та має згоду власника очерету на його збирання та 

використання як паливо. За взаємною згодою договір на постачання сировини буде підписано 

після визначення дати будівництва ТЕС. 

 

Вимоги по біомасі при 100% потужності бойлера 

 
Пропорція 

змішування 
Вміст 

вологи 
ккал/кг 

Бойлер 2500НР 
Добрива 

6% 

ккал/рік кг/ч кг/д 
мт/рік 

(350 днів) 
 

Очерет 100% 20% 3 900 21 700 000 5 565 133 560 46 746 3000 

 
ТЕС працюватиме 350 днів на рік, протягом 15 днів - планове профілактичне обслуговування. 

Планується, що профілактичне обслуговування на ТЕС відбуватиметься: квітень - 7 днів, жовтень 

- 8 днів. 

Логістика є важливим питанням. Збір і тюкування очерету відбувається в осінньо-зимовий 

період, близько 5 місяців. Складування тюків очерету в процесі тюкування здійснюється 

безпосередньо на спеціально визначених майданчиках без спеціально обладнаного великого 
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складу. Транспортування очерету здійснюється в період після заготовки та складування тюків і 

триває до початку наступного періоду збору та тюкування наступного року. 

Для формування тюків з сухого очерету використовують прес-підбирачі, що дозволяють 

отримувати щільні, заданої форми і потрібних розмірів, прямокутні тюки. Прес-підбирачі 

великогабаритних тюків мають незаперечні переваги перед іншими конструкціями машин, а саме: 

високу продуктивність, менші витрати праці, ефективне використання вантажопідйомності 

транспортних засобів, площ складських приміщень, підвищення продуктивності навантажувачів. 

Використання перерахованих вище методів логістики та високотехнологічного обладнання з 

утилізації (спалювання) сухого очерету дозволяє отримати вигоду від енергетичної складової 

очерету.     

 

 

 

 

6. Аналіз галузі 
 

6.1. Аналіз ринку відновлювальної енергетики 

 

Впровадження відновлюваної енергетики - це шлях до незалежності економічної і навіть 

політичної. Зростаюча ціна на енергоносії спонукає владу до заохочення виробників 

електроенергії, що використовують альтернативні джерела енергії. На сьогодні біоенергетика – це 

один із найбільш перспективних секторів відновлювальних джерел енергії в Україні. Вона 

заснована на використанні енергії біомаси. Біомаса являє собою універсальне джерело, яке можна 

використовувати для виробництва електроенергії і тепла, а також для отримання біопалива. 

Технології виробництва енергії з біомаси знаходяться на початку свого розвитку в Україні, але 

мають потужний потенціал і перспективи. 

      Головним паливом в Україні є природний газ. Частка газу в первинних енергетичних 

ресурсах становить приблизно 40%. Переваги використання біомаси полягають у тому, що це 

поновлюване джерело енергії є відносно дешевим в порівнянні з традиційними джерелами енергії. 

Собівартість енергії біомаси у багато разів менше, ніж газу. 
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Згідно з Національним планом, у 2020 році біоенергетика повинна була замінити 7,3 млрд. 

м³/рік газу. Однак у нас слабкі показники у цій галузі. У 2019 р. Обсяг "загального постачання 

первинної енергії з біопалива та відходів" становив 3 362 тис. т.н.е, що еквівалентно заміні 4,2 

млрд. м³/рік природного газу (понад 13% від загального споживання природного газу в Україні).  

 

 
Рис. 6.1.1. Еволюція відновлюваних джерел в Україні 6 

 

Перспективи біоенергетики окреслені в "Дорожній карті розвитку біоенергетики до 2050 року 

та плані дій до 2025 року", розроблених за підтримки програми ЄБРР "Україна: сталі інновації в 

ланцюжку створення вартості в біоенергетиці". 

 

                                                 
6 https://saee.gov.ua/        https://saee.gov.ua/sites/default/files/1_kv_2020_VDE.pdf  

https://saee.gov.ua/
https://saee.gov.ua/sites/default/files/1_kv_2020_VDE.pdf
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На сьогоднішній день в області відновлюваної енергетики дуже активно росте будівництво 

СЕС і ВЕС. Але через зростання генерації енергії сонця і вітру українська енергетична система 

сьогодні розбалансована. Як відзначають експерти, джерела відновлюваної енергії складно 

інтегрувати в єдину систему. Крім того, альтернативні енергоносії мають змінний і 

негарантований графік виробництва, що також створює певні проблеми. Сонячна генерація на 

сьогоднішній день працює сумарною потужністю 5 614 МВт - тоді як планувалося 2 300 МВт, 

тобто, Національний план був перевиконаний на 150%. 

Тому в липні 2020 депутати прийняли відповідний закон7, який вже підписав Президент. 

Новий закон знизив вартість «зелених» тарифів на 15% - для СЕС більше 1 МВт і на 10% для СЕС 

до 1 МВт, а також на 7,5% - для ВЕС, які були введені в експлуатацію до 2020 року. Для нових 

сонячних і вітроелектростанцій, зокрема тих, які були введені в експлуатацію в цьому році, тариф 

зменшили на 2,5%. Крім того, закон обмежив обсяги введення в експлуатацію сонячних 

електростанцій по «зеленому» тарифу. Також з 2022 альтернативні електростанції повинні нести 

фінансову відповідальність за небаланс своїх фактичних та прогнозованих графіків виробництва. 

Допустима похибка прогнозування для ВЕС - 10%, для СЕС - 5%.  

В той же час, уряд продовжує стимулювати виробництво електроенергії з біомаси, тому 

коефіцієнт зеленого тарифу на електроенергію, вироблену з біомаси або біогазу, буде залишатися 

незмінним. 

Аналіз поточного стану генерації і режимів роботи ОЕС України показав наявність значних 

проблем щодо забезпечення балансової надійності через перевантаженість структури генеруючих 

потужностей базовими потужностями (АЕС і велика частина енергоблоків теплової генерації) і 

гострим дефіцитом маневрових потужностей, який наростає в умовах швидкого будівництва 

електростанцій з негарантованою потужністю. 

Були проведені дослідження по формуванню узгоджених варіантів розвитку економіки і 

енергетики країни, які дозволили визначити найбільш оптимальні сценарії розвитку генерації ОЕС і 

сформувати відповідні припущення щодо розвитку генеруючих потужностей енергосистеми України 

на довгострокову перспективу. 

Впроваджуючи політику і заходи по Сценарію 1, частка вугільної генерації зменшиться до 9%, 

починаючи з 2030 року. Виробництво електроенергії на атомних станціях може збільшуватися до 

2035 р. Частка ВДЕ зросте вдвічі до 2030 року і становитиме 41% в 2035 і близько 45-47% в 2040-

2050 роках.  За Сценарієм 2 відбудеться скорочення частки вугільної генерації, яка досягне нуля в 

2045 році. 

                                                 
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69138 
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Рис. 6.1.2. 2 Сценарії зростання відновлюваних джерел в Україні 

 

Енергетична стратегія України на період до 2035 року8 ставить іще амбітнішу мету: 

збільшити частку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в загальному обсязі постачання енергії 

до 25%. Зважаючи на потенціал і наявність достатньої кількості біомаси в України, це цілком 

можливо. Серед усіх ВДЕ саме біоенергетика має найбільший потенціал. В аналітичному звіті 

Міжнародної фінансової корпорації підрахували, що навіть за умови використання 20 млн тон 

відходів для виробництва енергії, Україна покриватиме 25% річних потреб в електричній енергії, 

що дозволить замістити понад 8 млрд. м3 природного газу.  

Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії, що є гарною 

передумовою для динамічного розвитку сектора біоенергетики. Економічно доцільний 

енергетичний потенціал біомаси в країні становить близько 20-25 млн. тон у.п./рік. Основними 

складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва  - більше 11 млн. тон у.п. / 

рік і енергетичні культури - близько 10 млн. тон у.п. / рік. При цьому сільськогосподарські відходи 

є реальною частиною потенціалу біомаси, а дані з енергетичних культур відображають обсяг 

біомаси, який можна отримати при вирощуванні цих культур на вільних землях в Україні. Слід 

зазначити, що цей процес активно розвивається останні кілька років.  Енергія з відходів - це 

альтернатива, яка в кінцевому підсумку може задовольнити потреби великих міст в енергії.  
 

 

6.2. Перспектива ринку відновлюваної енергії в Україні 

 

Приватні домогосподарства і великі інвестори продовжують активно вкладати у 

відновлювальні джерела енергії (ВДЕ). За даними Держенергоефективності, в 2019 році загальні 

потужності по генерації відновлюваної енергетики в Україні зросли в 2 рази: з 2300 МВт в 2018 

році до 5000 МВт. Обсяг інвестицій в 2019 році в ВДЕ вже перевищив 2 мільярди євро. 

Відправною точкою інвестиційного буму в «зелену» енергетику прийнято вважати 2015 

рік, коли в Україні було прийнято законодавство, яке демонополізувало ринок відновлюваної 

генерації в Україні та надало широкі можливості для інвестицій різним за величиною 

національним і міжнародним інвесторам. 

Сьогодні українське законодавство не тільки забезпечує хороші умови для роботи на 

ринку, але і, фактично, гарантує повернення вкладених інвестицій. Зокрема, для інвесторів в 

проекти ВДЕ передбачаються наступні законодавчі преференції: 

- встановлений один з найвищих в світі «зелених» тарифів, за яким держава гарантовано 

викуповує вироблену «зелену» енергію у інвесторів до 2030 року, і який прив'язаний до курсу 

євро для захисту інвесторів від інфляційних ризиків. 

                                                 
8 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 
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- весь обсяг виробленої електроенергії з поновлюваних джерел гарантовано викуповується 

оптовим ринком по «зеленому» тарифу. 

Ще однією законодавчою гарантією захисту «зелених» інвестицій є міжнародні 

зобов'язання України перед Європейським Союзом щодо виконання Договору установи 

Енергетичного Співтовариства. Для цього в 2017 році Кабінетом Міністрів України була 

прийнята «Енергетична стратегія України». Відповідно до цієї стратегії, до 2035 року Україна 

планує збільшити частку відновлюваної енергетики в своєму енергобалансі до 25%, при її частці 

станом на третій квартал 2019 року в 3-4%. 

Не меншим інвестиційним стимулом для інвесторів і гарантією збереження Україною 

курсу на розвиток ринку альтернативної енергетики є вже здійснені міжнародні інвестиції в цю 

сферу. В альтернативну енергетику України вже інвестували Європейський банк реконструкції і 

розвитку, одним з найбільших гравців українського ринку є китайська державна корпорація 

CNBM. Всього за оцінками Держенергоефективності, за останні 5 років Україна залучила в свою 

відновлювану енергетику близько 3 мільярдів євро, а для реалізації енергетичної стратегії до 2035 

року потрібно ще близько 30 мільярдів євро. 

Ще одним стимулом активізації інвестування в ВДЕ (особливо в проекти, які 

використовують біомасу), зокрема в 2019 році, стали заплановані законодавчі зміни на ринку з 

2020 року. Згідно з новим законодавством, з 2020 року для нових об'єктів вітрової генерації понад 

5 МВт і сонячної генерації понад 1 МВт для гарантованого викупу згенерованої електроенергії 

державою необхідно буде приймати участь в аукціонах. В результаті таких аукціонів буде 

встановлюватися аукціонна ціна за таку електроенергію, яка буде гарантована державою на 20 

років вперед, що дозволить мінімізувати ризики при розрахунку окупності проекту. 

Для об'єктів ВДЕ, які використовують біомасу як паливо, незалежно від їх потужностей, 

участь в аукціонах буде доступно на добровільних засадах. Тобто, підприємства, які 

використовують біомасу як паливо, зможуть самі приймати рішення, який з варіантів більш 

вигідний для їх проекту. Держава більше стимулює будівництво ТЕС і ТЕЦ на біомасі, так як 

дані об'єкти є балансуючими на ринку енергетики і, на відміну від сонячної і вітряної енергетики, 

не вимагають заміщаючих потужностей. Це вкрай важливо для України, де дефіцит маневрених 

потужностей є однією з потенційних причин для можливого стримування розвитку 

відновлюваної енергетики в майбутньому. 

Аналіз факторів впливу на розвиток ринку альтернативної енергетики України дозволяє 

зробити висновок про стабільність роботи і прибутковость цього ринку для інвесторів.  

 

 

6.3. Аналіз конкурентних переваг 

 

В Одеській області за останні 20 років будували переважно сонячні та вітрові електростанції. 

Існуючі місцеві СЕС та ВЕС не використовують системи накопичення енергії. Це негативно впливає 

на місцеве населення у вечірній час, коли сонце заходить і виробництво електроенергії сильно 

зменшується. Будівництво теплової електростанції на біомасі дозволяє як виробляти відновлювану 

енергію, так і підтримувати баланс виробництва електроенергії. Крім того, ніша виробництва 

електроенергії з біомаси в регіоні не зайнята. В Одеській області немає ТЕС на біомасі. 

У найближчі роки в Одеській області, крім даного проекту, планується побудувати лише одну 

біо-ТЕС на лушпинні соняшнику в місті Южне (потужністю 7,2 МВт/год) та котельню на 

альтернативному паливі поблизу міста Теплодар для постачання тепла місцевим споживачам. Тому 

величезний потенціал біомаси, яким володіє цей регіон, взагалі не використовується. А використання 

сухого очерету, який охоплює значну частину Одеської області, зовсім не передбачається. 
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7. Інвестиції  
 

Загальна сума проекту становить 24 570 тис.$. Ця сума складатиметься з банківської позики у 

розмірі 20 900 тис. $, що становить 85% від загальної суми проекту та акціонерного капіталу 

залученого інвестора в розмірі 3 670 тис. $, що становить близько 15 % від загальної вартості 

проекту. Розподіл інвестиційних витрат наведено нижче.  

 
ІНВЕСТИЦІЇ К-ть Ціна, $ Сума, $ 

Обладнання    15 700 000 

Імпорт   без ПДВ 9 580 000 

Котел Hurst boiler  HYB 2500 HP / 600psig 

 (повний комплект обладнання, включаючи вентилятори ID, 

вентилятори OF і UF, мультициклони, системи 

золовидалення, економайзер, підігрівачі, пароперегрівач, RG, 

UF, PF. або CG стік, клапани, система управління) 

1 6 500 000 6 500 000 

Електрофільтр R&R 1 580 000 580 000 

Парова турбіна К-7-3,43 1 2 500 000 2 500 000 

Генератор 0 включено   

Градирня 0 включено   

Електрична частина 0 включено   

10кВ комутаційна кімната 0 включено   

Електрична диспетчерська 0 включено   

Кабіна управління 0,4 кВ 0 включено   

Система управління парогенератором 0 включено   

Контрольно вимірювальні прибори 0 включено   

Шафи управління 0 включено   

Транформатор власних потреб 1600кВа 10/0,4 0 включено   

Кран балка для турбінного відділення 0 включено   

Компресор стисненого повітря 0 включено   

Місцеве обладнання   з ПДВ 4 300 000 

Трансформаторна підстанція 35/10kV + SS35/0,4kV  1 000 000 1 000 000 

Допоміжне обладнання (допоміжні насоси, конвеєри, 

устаткування майстерень, обладнання складів золи, 

освітлювальне обладнання, системи пожежної безпеки, 

система відеоспостереження, система контролю і 

зважування палива, лабораторне обладнання, система 

вентиляції і кондиціонування і ін.) 

1 

1 000 000 1 000 000 

Система подачі палива Живий пол 1 300 000 300 000 

Деаератор в комплекті з живильними насосами 1 300 000 300 000 

ЛОС 1 300 000 300 000 

ХВО зворотній осмос 1 300 000 300 000 

Подрібнювач та навантажувач палива 1 400 000 400 000 

Трубопроводи та арматура   300 000 

Кабельна продукція   400 000 

Доставка обладнання    700 000 

ПДВ на імпортне обладнання 20%  620 000 

Митні платежі 5%  500 000 

Проектування та будівництво   з ПДВ 6 920 000 

Проектні роботи   800 000 

Будівництво, монтаж, наладка, введен. в експлуатацію    6 120 000 

Інші витрати   1 950 000 

Плата за приєднання та оформлення Зел. тарифу   650 000 

Паливо на 6 міс.   200 000 

Відсотки по кредиту за період будівництва   1 100 000 

Всього   USD 24 570 000 

Рис. 7.1. Структура CAPEX по проектній діяльності 
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Кредитні кошти будуть використані на придбання технологічного обладнання та частково на 

проектні, будівельні та монтажні роботи. Власний капітал залученого інвестора буде 

використаний для проектних робіт, частково для будівельно-монтажних робіт, підключення та 

реєстрації "зеленого" тарифу, виплату відсотків за кредитов в період будівництва. 

 Розробники проекту припускають, що позикові кошти будуть перераховані на 

розрахунковий рахунок компанії єдиною сумою і будуть використані згідно з графіком 

будівництва і графіком платежів. Акцірнерний капітал інвестора (Партнера проекту) буде 

перераховано на розрахунковий рахунок компанії частинами: згідно з графіком будівництва і 

графіком платежів. 

У разі участі інвестора в проекті в розмірі 15% від загальної вартості проекту, інвестору 

пропонується від 15-20 % частки в бізнесі. 

Стратегія виходу 

В ході фінансових розрахунків проекту розробники вирішили, що інвестор отримає 

максимальний прибуток до закінчення терміну дії «зеленого» тарифу. Таким чином, найкращий 

час для виходу з бізнесу - сьомий рік з моменту пуску ТЕС (2029 р.). 

Було виділено три стратегії виходу інвестора. 

• IPO - первинне публічне розміщення акцій публічної компанії. З одного боку, це приносить

необхідний капітал, але з іншого боку, засновникам доводиться відмовлятися від власного 

капіталу, а в деяких випадках і від контролю над компанією в цілому. 

• Частковий продаж акцій компанії зацікавленим особам. За рахунок цих коштів провести

розрахунок з інвестором. 

• Кредитні гроші. Додаткова позика/кредит для розрахунку з інвестором.

С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г

1. Проектні роботи 800
Кредит+акціон

ерний капітал

25% 25% 25% 25%

2. Будівельно-монтажні 

роботи
6 120

Кредит+акціон

ерний капітал

25% 25% 50%

3. Закупка та доставка 

технологічного обладнання
15 700 Кредит

50% 50%

4. Підключення до мереж,

отримання "зеленого" 

тарифу та ін.

850
акціонерний 

капітал

50% 50%

5. Відсотки по кредиту в 

період будівництва
1 100

акціонерний 

капітал

Всього 24 570

Вид робіт
Сума,

тис. $

Джерело 

фінансування

1 рік 2 рік

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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8. Фінансовий аналіз9  
 

8.1. Доходи 

 

Прибуток по проекту формується за рахунок продажу електроенергії за «зеленим» тарифом 

або аукціонною ціною та продажу органічної золи, як добрива. Розглянуто два варіанти. 

 
  «Зелений» тариф Аукціон 

Назва статті Показник Ціна до 

31.12.2029 

$ з ПДВ 

Сума, до 

31.12.2029 $  

Ціна після 

31.12.2029 

$ з ПДВ 

Сума після 

31.12.2029 

$  

Ціна $ 

з ПДВ  

Сума, $ 

Електроенергія для 

реалізації, кВт/рік 
50 400 000  0,1749 8 815 849 0.0679 3 420 000 0.1624 8 182 588 

Зола, тон в рік 3 000 107 321 429 107 321 429 107 321 429 

Валовий дохід за 

рік 
  9 137 278  3 741 429  8 504 017 

Рис. 8.1. Прогноз доходів за двома сценаріями 

 

 

 

8.2. Операційні витрати 

 
Змінні витрати $ 

Заробітна плата виробничого персоналу ТЕС за рік  190 176 

Вартість палива  446 429 

Витрати на обслуговування ТЕС* 35 714 

Всього змінні витрати  672 319 

* Витрати на обслуговування ТЕС щорічно збільшуються на 5% 

Постійні витрати $ 

Зарплата адміністративного персоналу ТЕС на рік  171 498 

Постійні витрати разом за рік 171 498 

 

 

 

8.3. Резюме по показникам проекту 

 

Назва «Зелений» тариф Аукціон 

Project IRR, % 22 24 

IRR акціонерного капіталу, % 78 68 

NPV, $ тис. 19 175 30 923 

PI 1.78 2.26 
Простий період окупності, років 3.7 4.0 

Дисконтований період окупності, років 4.7 5.1 

EBIDTA, % (середня за 20 років) 72 76 
EBIT, % (середня за 20 років) 52 62 
PAT (чистий прибуток) , % (середній за 

20 років) 
40 49 

                                                 
9 In details all the calculations and results are presented in the excel financial model 
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Рис. 8.3-1. Ілюстрація графіка повернення інвестицій за 2 сценаріями 
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Рис. 8.3-2. Ілюстрація накопичення грошових потоків за 2 сценаріями 
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9. Аналіз ризиків 
 

Щоб краще зрозуміти переваги та недоліки проекту, нижче наведено SWOT-аналіз. 
Сильні сторони Слабкі сторони 

 Вигідне географічне розташування 

 Забезпечення сировиною/паливом  

 Можливість використання в якості сировини іншу біомасу 

 Організація поставок з різних джерел 

 Обсяг доступної сировини перевищує потреби 

 Наявність повнокомплектного обладнання 

 Відповідність проекту національним планам розвитку 

біоенергетики та поводження з відходами, програмам 

розвитку  

 Наявність кваліфікованого персоналу 

 

 Відносно високі витрати на будівництво та 

обладнання  

 Низький рівень технічного оснащення 

постачальників сировини  

 Відсутність власних коштів для закупки 

обладнання 

 

Можливості Ризики 

 Продаж теплової електроенергії 

 Розвиток нового виду діяльності 

 Організація логістики власними силами 

 Розвиток внутрішнього ринку біопалива 

 Розвиток суміжних виробництв 

 Використання інших видів відходів 

 Створення нових робочих місць 

 Забезпечення політичних і регіональних планів 

розвитку 

 Співпраця з місцевими радами 

 Соціально-економічна стабільність 

Поліпшення екологічної ситуації 

 Скасування «зеленого» тарифу 

 Фінансові ризики 

 Технологічні ризики 

 Екологічні ризики  

Рис. 9.1. SWOT-аналіз проектної діяльності 

 

У таблиці нижче наведені основні ризики проектної діяльності, а також плановані заходи і 

політика щодо їх зниження. 

 
№ Ризики Значення Оцінка Зниження ризиків 

1 Бізнес-ризики Ризик завершення, 

ризики 

контрагента, 

ризики виконання 

Середній Заплановано здійснити такі заходи: підписати 

рамкову угоду на поставку компонентів; 

страхування від затримки доставки. Вже 

розроблений графік розміщення всіх замовлень 

у основних постачальників комплектуючих; 

готова спеціальна кваліфікована команда з 

управління будівництвом; визначені 

кваліфіковані та досвідчені місцеві підрядники 

та постачальники. 

2 Ризики витрат / ціни 

/ доходу  
Коливання, що 

призводять до 

падіння доході 

Середній Скасування "зеленого" тарифу на біомасу не 

передбачається, навпаки, держава продовжує 

заохочувати виробників електроенергії з 

альтернативних джерел. Держава гарантує дію 

зеленого тарифу до 2030 року. Прогнозується 

подальше зростання тарифів на електроенергію 

в Україні. Замовник проекту може брати участь 

в аукціонах для отримання вигідного 

фіксованого тарифу протягом 20 років. 

3 Технологічні 

ризики 

 

Надійність 

технології 
Низький Технологічні ризики низькі, оскільки на ринку 

є багато компаній-постачальників, а 

обладнання є стандартним. Передбачається, що 

закупівля обладнання та монтаж будуть 

здійснюватися лише через перевірених, 
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надійних підрядників зі значним списком 

рекомендацій. 

4 Політичнв та 

ризики країни 

Зміни в 

регулюванні 
Низький Законодавство в Україні не має зворотної сили. 

Законодавчою гарантією захисту "зелених" 

інвестицій є міжнародні зобов'язання України 

перед Європейським Союзом щодо 

імплементації Договору про Енергетичне 

Співтовариство10. Також цей ризик зведений до 

мінімуму завдяки зобов'язанням України щодо 

посилення ролі поновлюваних джерел енергії і 

переходу в найближчі 50 років11 до відмови від 

викопного палива. 

5 Ризик галузі Перешкоди і 

потенційні 

небезпеки  

Середній Основним ризиком є відмова від державної 

підтримки та труднощі з пошуком покупця 

електроенергії. Однак у цьому проекті кількість 

виробленої електроенергії незначна, а 

вироблена електроенергія має дуже низький 

рівень граничних витрат. Таким чином, 

електроенергію можна також продати на день 

вперед, на балансуючому та двосторонньому 

ринках. 

У разі участі в аукціоні та отримання вигідної 

ціни держава гарантує закупівлю всього обсягу 

електроенергії протягом 20 років. 

6 Фінансові 

ризики  

Відноситься до 

структури 

капіталу компанії. 

Компанія повинна 

мати оптимальний 

рівень боргу і 

капіталу, щоб 

продовжувати 

рости і 

виконувати свої 

фінансові 

зобов'язання. 

Середній Незначні власні кошти на проект погіршують 

здатність управляти фінансовими ризиками, 

однак висока очікувана прибутковість проекту 

дає можливість повністю управляти 

фінансовими зобов'язаннями проекту. 

7 Екологічні ризики 

 

Завдання будь-

якої екологічної 

шкоди 

Низький Використання сучасного парового котла і 

системи газоочистки мінімізує вплив на 

навколишнє середовище і залишиться в 

допустимих межах, експлуатація об'єкта не 

зробить негативного впливу на навколишнє 

середовище. Також будуть впроваджені 

спеціалізована експертиза і заходи з охорони 

навколишнього середовища. Існують деякі 

ризики, пов'язані з використанням 

відпрацьованого обладнання, і їх можна 

знизити шляхом належного управління та 

узгодження з компаніями по утилізації. 

8 Ризики 

експлуатації та 

технічного 

обслуговування 

Пов’язаний із 

забезпеченням 

планового 

щорічного 

виробництва  

Низький Контракти на обслуговування з місцевими 

уповноваженими представниками 

постачальників комплектуючих. 

Договір на надання послуг з місцевою 

компанією на ринку електроенергії. 

                                                 
10 https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/energetika 
11 http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/ukrajina-planuje-vdmovitisja-vd-vikoristannja-vikopnogo-vidu-paliva---d-shmigal-61748 
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10. Стрес-сценарії та аналіз чутливості проекту 
 

Для прогнозу впливу змін базових цін і тарифів на ефективність проекту було проведено аналіз 

чутливості проекту. В аналізі чутливості не враховано збільшення ціни тарифу на електроенергію, 

отриманої в результаті аукціону, так як ця ціна фіксована на 20 років і під час аукціону не може 

перевищувати розмір офіційно встановленого «зеленого» тарифу. Якщо Замовник проекту 

вирішить продавати електроенергію за діючим «зеленим» тарифом, то цей тариф є фіксованим до 

01.01.2030 і не може бути вищим або нижчим. 

 

Аналізуючи чутливість ключових показників ефективності проекту (NPV, IRR, PBP) до зміни 

базових цін і тарифів, можна зробити наступні висновки: 

 

При зростанні цін на сировину навіть на 30% від поточної ціни проект забезпечує такі 

показники: 

 - NPV залишається позитивним; 

- IRR залишається не менше 20%, що є дуже позитивним для проекту; 

- показник PBP залишається в допустимих межах. 

Проект передбачає позику терміном на 8 років. Тому розробники проекту вирішили, що проект 

ефективний, якщо термін окупності менше строку позики. У межах 70% від поточної ціни PBP 

нижчий за термін позики. 

При зниженні ціни реалізації електроенергії на 10% від поточної ціни проект передбачає такі 

показники: 

 - NPV залишається позитивним; 

- IRR  -  21%; 

- показник PBP залишається в допустимих межах. 

Проте зниження ціни реалізації електроенергії на 20-30% від поточної ціни забезпечує 

наступні показники IRR: 

- в межах 80% від поточної ціни - IRR = 18% 

- в межах 70% від поточної ціни - IRR = 16% 

Підсумовуючи, можна сказати, що проект найбільш чутливий до зміни цього параметра. 

 

Також розробники проаналізували сценарій зниження потужності виробництва до 80%. В 

цьому випадку в проекті передбачені наступні показники: NPV> 0, IRR проекту = 19%, PBP = 4.8 

років. 

 

 

11. Оцінка екологічного, соціального та гендерного впливу 
 

11.1. Екологічний вплив 

 

Особливу увагу Компанія приділяє охороні навколишнього середовища. Компанія 

проаналізувала можливий негативний вплив об'єкта на навколишнє середовище і отримала 

наступний результат. 

Проект Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) розробляється на стадії Проект, 

який найчастіше при впровадженні проектів в Україні здійснюється після початку фінансування. 

Але маючи досвід роботи з технологічним обладнанням, яке пропонується для використання в 

даному проекті, і досвід проведення екологічних оцінок по аналогічним проектам, можемо 

зробити наступні висновки щодо впливу проекту на навколишнє середовище. 
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Основний вплив на навколишнє середовище при експлуатації об'єкта буде здійснений на 

повітряне середовище. Джерелом забруднення атмосферного повітря буде димова труба котла, 

розміщеного на даній території. 

Для очищення димових газів, які будуть утворюватися в процесі спалювання 

альтернативного палива, буде застосовано буде застосовано 3-ступеневе очищення: шляхом 

автоматичного регулювання процесу горіння; очищення в мультициклоні; очищення в рукавному 

фільтрі компанії «R & R Beth LP». 

Використання сучасного парового котла виробництва «Hurst Boiler» (США) і системи 

очищення димових газів виробництва «R & R Beth LP» (США-Німеччина) забезпечить дотримання 

гранично допустимих концентрацій у викидах відповідно до наказу Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року "Про затвердження 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» і 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

Відповідно до технологічних стандартів вищевказаного документа, нормативи викидів ГДК 

визначаються як граничні масові концентрації забруднюючої речовини в сухих відпрацьованих 

газах, приведені до нормальних умов. Для джерел з тепловою потужністю до 50 МВт показники 

наступні:  

 

Паливо Зважені частинки, 

мг/м3 

SO2, 

мг/м3 

NOx, 

мг/м3 

CO, 

мг/м3 

Тверде паливо 50 500 500 250 

 

Використання сучасних парових котлів виробництва «Hurst Boiler» (США) і системи 

очищення димових газів виробництва «R & R Beth» (Німеччина) забезпечить наступні показники 

викидів: 

 

Зважені частинки, 

мг/м3 

SO2, мг/м3 NOx, мг/м3 CO, мг/м3 

30 або менше 50 або менше 160 або менше 130 або менше 

  

За попередніми розрахунками максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин з 

урахуванням фонових концентрацій не перевищуватимуть 1ГДК на кордоні житлової забудови і 

санітарно-захисної зони. Згідно з додатком №15 ДСП №173-96 для таких об'єктів, що 

проектуються санітарно-захисна зона становить 300 м. 

Рівень звукового тиску від працюючого котла на кордоні з житловим сектором буде 

знаходиться в межах норм, не перевищуватиме 45дБ (згідно ДСП №173-96). Рівень шуму на 

території підприємства не буде перевищувати 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99.  

Водопостачання та водовідведення буде здійснюватися в дозволених обсягах. На об'єкті 

передбачена оборотна система використання вод, що дозволить раціонально використовувати 

водні ресурси. 

В процесі експлуатації об'єкта будуть утворюватися відходи: тверді побутові відходи, зола, 

пил. Відходи в процесі експлуатації об'єкта будуть окремо збиратися і передаватися на утилізацію. 

Для уникнення забруднення ґрунту територія об'єкта буде асфальтована. Зливні води з 

території об'єкта будуть збиратися, очищатися в локальних очисних спорудах і використовуватися 

для поливу території або відводитися в каналізацію. 

З огляду на низьку концентрацію забруднюючих речовин в приземному шарі повітря (1 

ГДК), екосистеми, які розташовані поблизу об'єкта, при його експлуатації не відчують негативного 

впливу. 
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Експлуатація обладнання не призведе до негативного впливу на стан здоров'я, 

захворюваність, умови життєдіяльності людей і в цілому на навколишнє соціальне середовище. 

Безпека життєдіяльності населення за рівнями хімічного і шумового впливів гарантується. 

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності націлена на економію паливно-

енергетичних ресурсів в процесі вироблення електроенергії за рахунок використання існуючих 

альтернативних видів палива. До того ж, у зв'язку зі складною економічною ситуацією через 

пандемію КОВІД, що стало причиною введення карантину, значна кількість діючих суб'єктів 

господарювання змушена була обмежити або призупинити господарську діяльність. Тому, 

будівництво нового підприємства в регіоні матиме дуже важливий соціально-економічний ефект: 

зменшення безробіття, збільшення податків до місцевого муніципальний бюджет. 

 

 

11.2. Стандартизація операційних процесів 
 

Здійснення всіх операційних процесів на підприємстві будуть відповідати вимогам 

законодавства України, наказам відповідних міністерств, вимогам «Державної служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки України», посадовими інструкціями і інструкціями на 

технологічне обладнання, які будуть надані виробниками.   

 

 

11.3.  Гендерний вплив 
 

Україна досягла значного прогресу в законодавчій сфері щодо гендерної рівності. На 

національному рівні, крім зобов'язання щодо забезпечення рівності, закріпленого в Конституції, 

існує закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок». Згодом були 

розроблені регіональні програми, які знаходяться в процесі реалізації. Проте гендерна 

дискримінація та гендерна нерівність у сфері праці зберігаються через стійкі гендерні стереотипи, 

відсутність рівних можливостей та більшу вразливість жінок до різноманітних форм 

дискримінації, що спостерігається головним чином у доступі до роботи, просування по службі та 

оплати праці. 

Компанія зобов'язується вести свою діяльність відповідно до законодавства України, 

створювати умови праці, що дозволяють жінкам і чоловікам вести трудову діяльність на рівних 

умовах, надаючи працівникам можливість поєднання роботи з сімейними обов'язками, 

забезпечуючи рівну оплату праці жінок і чоловіків з однаковою кваліфікацією і однаковими 

умовами праці. Крім того, компанія зобов'язується забезпечувати рівні права і можливості при 

працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, соціальному 

захисті і укладанні колективних договорів. Цей проект забезпечує штатний розклад, в якому 

можуть працювати як жінки, так і чоловіки, якщо їх кваліфікація відповідає займаній посаді. 

 

11.4. Соціальний вплив 

Проект передбачає створення 45 робочих місць на електростанції. Це дасть величезний 

поштовх соціальній сфері регіону, оскільки сприятиме не тільки виплаті прямих зарплат, але й 

поповненню місцевих бюджетів, дасть можливість створити додаткові місця для пов’язаних 

підприємств та галузей, це повинно покращити якість життя жителів регіону. 
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12. Висновки  
 

1. Проект надзвичайно актуальний для України, враховуючи низьку ефективність 

використання біомаси в Україні.  

2. Проект пов'язаний з великими екологічними ризиками, однак спалювання біомаси може 

бути екологічно безпечним, якщо в ньому встановлена досить дорога і сучасна система очищення. 

Розробник інформує про сучасну систему очистки димових газів та провів оцінку впливу на 

навколишнє середовище, результати якого вказують на контроль за забрудненням навколишнього 

середовища і мінімізацію існуючих ризиків. Викиди не повинні перевищувати максимально 

допустимі рівні. 

 3. Проект передбачає роботу з визнаними і перевіреними виробниками основного 

обладнання. 

 4. Проект готовий до залучення інвестора, є всі необхідні документи для початку 

будівництва і реалізації. 

 5. У проекті розглядалося два сценарії реалізації проекту - з урахуванням зеленого тарифу 

до 2030 року і проведення аукціону. 

 6. Комерційна привабливість проекту висока. Це забезпечує швидке повернення 

інвестицій. 

 7. Проект є масштабованим і може бути запропонований для інших міст в південних 

областях України, де є значні насадження очерету, який в Україні використовується в досить 

незначній кількості. 


