
 

Створення лінії переробки відходів деревини у паливну тріску 
 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Бахмутська міська рада 

Суть проекту 

Планується створення лінії виробництва паливної тріски з відходів деревини, які 

утворюються в ході господарської діяльності комунального підприємства (спил 

сухих та аварійних дерев, гілок, розчистка лісосмуг від чагарників). Це дасть змогу 

утилізувати непридатну для іншого використання сировину (відходи деревини), 

створити додаткові робочі місця та забезпечити доступним біопаливом потенційних 

споживачів і, тим самим, дати поштовх до розвитку альтернативної енергетики на 

території Бахмутської міської ТГ 

 

Мета проекту 

Покращення умов для розвитку альтернативної енергетики на території Бахмутської 

міської ТГ 

 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Проєкт  відповідає стратегічній цілі 4 «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування» операційна ціль 4.3. «Енергетична безпека та розвиток 

альтернативної енергетики» та  Стратегії розвитку Донецької області на період до 

2027 року 

Проєкт відповідає напряму В «Безпечний, комфортний, енергозберігаючий життєвий 

простір громади» Стратегії розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 

період до 2027 року. Стратегією передбачено розвиток напрямку відновлювальної 

енергетики.  

 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

На території громади комунальне підприємство займається спілом сухих, аварійних 

дерев та гілок, розчисткою лісосмуг від чагарників вздовж узбіч – що дає доступ до 

сировинної бази у вигляді відходів деревини. Оскільки на даний час напрямок 

розвитку альтернативної енергетики знаходиться на низькому рівні, використання 

відходів деревини для виробництва паливної тріски буде служити поштовхом для 

розвитку даного напряму на території Бахмутської міської ТГ, а також забезпечити 

доступним біопаливом потенційних споживачів. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

~ 8800,0 тис.грн. 

Механізм 

реалізації 

проекту  

Реалізація проєкту передбачає наступні кроки: 

1) ремонт приміщення в якому буде розташовано лінію з переробки деревини у 

паливну тріску та зберігатися готова продукція. 

2) закупівля необхідного обладнання та техніки (комплекс КПГБ-400ТТ, 

призначений для приймання, дозованої подачі, сушки, подрібнення і формування 

гранул продуктів рослинного походження; автовишка, універсальний міні-

навантажувач); 

3) монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи; 

4) навчання персоналу 

 

Основні 

фінансові 

показники 

Вироблятиметься до 3 тис т   альтернативного палива (тріски) на рік 



реалізації 

проекту 

Термін 

реалізації 

проекту 

2021 - 2022 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Донор (грант), бюджет Бахмутської міської ТГ 

Стадія 

реалізації 

проекту 

В стадії реалізації 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

- потенційні споживачі біопалива; 

- орган місцевого самоврядування (зацікавленість у залученні інвестицій, 

створенні нових робочих місць, розвиток відновлювальної енергетики на 

території громади). 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

м. Бахмут, вул. Горбатова, 85, Донецька область 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Планується створення лінії виробництва паливної тріски з відходів деревини 

В наявності вільне приміщення придатне для розміщення лінії та зберігання готової 

продукції, яке потребує капітального ремонту 

 

Форма 

власності 
Комунальна 

Опис суміжної 

інфраструктури 
В наявності доступ до систем  електро-  та водопостачання 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

0,1197 га 

 

Статус 

земельної 

ділянки 

Землі промисловості 

Планування 

території 
- 

 

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 


