Створення лінії переробки агросировини
(соломи) у паливні брикети
Опис проєкту
Ініціатор проєкту

Суть проєкту

Мета проєкту

Бахмутська міська рада
Проєктом передбачається створення виробництва альтернативного виду
палива, що сприятиме енергетичній незалежності та диверсифікації
ринку теплопостачання громади. Створення лінії переробки планується
на базі фермерського господарства «ДЖИНА 2017», яке займається
вирощуванням сільськогосподарських культур (пшениці, ячміню) на
території Бахмутської міської територіальної громади. В результаті
діяльності господарства утворюється велика кількість відходів
агросировини - соломи, яка може бути використана як альтернативне
паливо. Щорічний обсяг утвореної агросировини становить близько
400 тонн. Крім того, на території громади є інші фермерські
господарства, які утворюють відходи агросировини та готові постачати
до 2700 тонн соломи на рік для виробництва біопалива. Таким чином,
загальний обсяг виробництва буде складати 1500 тонн біопалива на рік
Покращення умов для розвитку альтернативної енергетики на території
Бахмутської міської територіальної громади

Відповідність
стратегічним
документам та
обґрунтування
пріоритетності

Цілі проєкту відповідають:
- Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року (п.п.7, 13),
затвердженим Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року №722/2019.
- Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність».
- Завданню 4.3.2. «Розвиток альтернативної енергетики» операційної цілі
4.3. «Енергетична безпека та розвиток альтернативної енергетики»
Стратегічної цілі 4 «Екологічна безпека та збалансоване
природокористування» Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2027 року.
- Оперативній цілі: В.1.6. «Впровадження альтернативної енергетики»
стратегічної цілі В.1. «Енергоефективна політика та інфраструктура»
Стратегії Бахмутської міської територіальної громади на період до 2027
року.

Дослідження
проблеми, яку буде
вирішено в рамках
реалізації проєкту

Реалізація проєкту дозволяє вирішити ряд глобальних проблем,
пов’язаних зі зростанням вартості енергії, забрудненням навколишнього
середовища, постійним зростання тарифів житлово-комунальних послуг.

Орієнтовна вартість
проєкту, тис. грн.

8660,0 тис.грн.

Механізм реалізації
проєкту

Проєкт планується реалізувати за рахунок грантових коштів та власних
коштів підприємства.
За проєктом передбачається:
1) будівництво ангару площею 525 м2 та висотою до 4 метрів, в якому
буде розташовано брикетну лінію. Підключення
інженерних
комунікацій (електро- , водопостачання);
2) закупівля обладнання та техніки (лінія брикетування виробничою
потужністю 1000 кг/год з револьверним пресом, прес відбірник

Основні фінансові
показники реалізації
проєкту
Термін реалізації
проєкту
Орієнтовні джерела
фінансування
проєкту
Стадія реалізації
проєкту

Зацікавлені сторони
та очікуваний
результат реалізації
проєкту

рулонний ELHON, навантажувач для тюків навісний, трактор YTO
X1204, обмотувальник рулонів).
За попередніми підрахунками середньорічний дохід складе 4 млн.грн.
Період окупності ≈ 3 роки
12 місяців
Донор, власні кошти підприємства
Фермерським господарством «Джина 2017» розроблено концепцію
проєкту
Цільові групи:
- потенційні споживачі біопалива (теплопостачальні підприємства, що
надають послуги на території Бахмутської міської ТГ (ТОВ «Бахмут
Енергія», КП «Прогрес»), підприємства та організації, які
використовують твердопаливні котли);
- Бахмутська міська рада – отримання додаткових надходжень до
бюджету ТГ, розвиток відновлювальної енергетики на території
громади, зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище;
- ФГ «Джина 2017» - отримання прибутку, скорочення частки
первинних енергоресурсів в паливно-енергетичному балансі країни.

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)
Місце розташування
об’єкту
Опис існуючих
об’єктів або тих що
пропонуєтсья
створити в рамках
реалізації проєкту
Форма власності

Опис суміжної
інфраструктури

Площа земельної
ділянки, га

Донецька область, Бахмутська міська ТГ, с-ще Зеленопілля
Територія вільна від забудови.
Пропонується побудувати ангар, встановити брикетну лінію, закупити
обладнання та техніку, виконати запуск та наладку лінії.

Приватна власність
Відстань до обласного центру (м.Краматорськ) ~ 55 км.
Відстань до м. Бахмут ~ 20 км.
Відстань до залізничного вокзалу ~21 км.
Доступ до автомобільної транспортної інфраструктури ~0,5км;
В наявності доступ до систем електро- та водопостачання.
~0,6 км²
Приватна власність
Цільове призначення використання
сільськогосподарського призначення
На даний час не використовується

Статус земельної
ділянки

–

землі

промисловості/

Планування
території

Рішеннями Бахмутської міської ради:
від 20.12.2017 №6/108-2067 затверджено «Генеральний план
м.Бахмут»;
- від 26.02.2020 №6/140-293 затверджено «План зонування території
міста Бахмут»

Контактні дані:

Юхно Марина - начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради
84500, Україна, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 44
Тел.: +38(06274)4-03-95;
E-mail:infoz@i.ua

