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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 

Даний бізнес-план представляє собою аналіз та обґрунтування економічної 

ефективності «ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ЗАВОДУ З ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ 

ПЕЛЕТИ З СОЛОМИ». 

Загальна потреба у фінансуванні складає …. грн. Реалізація проекту 

запланована за рахунок використання власних коштів.  

Розроблена в рамках виконання даної роботи фінансова модель 

продемонструвала інвестиційну привабливість проекту, а також його стійкість до 

негативного впливу факторів. 

 

Фінансово-економічні показники проекту за 11 років 

 
Основні показники проекту Всього 

Виручка від реалізації  … 

Чистий прибуток (збиток) … 

Інвестицій у необоротні активи … 

Інвестиції в оборотний капітал … 

  … 

Власні кошти і цільове фінансування … 

Залучення кредитів … 

Погашення кредитів … 

Виплата відсотків по кредитах … 

  … 

Грошові кошти на кінець періоду … 

 … 

 

… 

Рентабельність валового прибутку … 

Рентабельність чистого прибутку … 

 … 

 

… 

Простий термін окупності, років … 

Чиста приведена вартість (NPV), грн … 

Дисконтований термін окупності (PBP), років … 

Внутрішня норма рентабельності (IRR) … 

Індекс прибутковості вкладень (PI) … 
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2. ОПИС ПРОЕКТУ 

Проектом передбачається будівництво промислового комплексу з 

виробництва пелети з соломи. Потужність комплексу складе 2 тони/час. 

Місце розташування комплексу – … 

 

Цілі проекту: 

• Створення економічно стабільного (прибуткового) підприємства з 

виробництва пелет; 

• Отримання прибутку від продажу пелет; 

• Поставка продукції на внутрішній ринок; 

• Налагодження ефективної системи господарювання; 

• Отримання прибутку за рахунок виробництва. 

 

Завдання, які реалізуються в ході реалізації проекту: 

• Розробка бізнес-плану 

інвестиційного проекту як інструменту 

оцінки ефективності проекту. 

• Вибір 

конкурентоспроможного і 

перспективного, з маркетингової точки 

зору, місця розташування майбутнього 

підприємства. 

• Розробка проектної та 

технологічної документації на 

промислове виробництво пелет. 

• Виконання проектно-

монтажних робіт пов’язаних із 

встановленням необхідного 

виробничого обладнання для 

забезпечення виробництва заявленого 

спектру продукції. 

• Формування каналів збуту 

продукції. 

• Формування професійного 

виробничого колективу. 

• Активна реклама та 

просування пелет на український 

ринок. 

• Розширення в 

майбутньому асортименту та обсягів 

випуску продукції із врахуванням 

потреб споживачів. 

• Отримання запланованих 

фінансових показників. 

 

Передумови реалізації проекту 

Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, 

зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та 

централізованого теплопостачання. Все більшого значення набувають питання 

енергетичної безпеки країни, зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, 

перш за все природного газу. Урядом країни здійснюється поступове вирівнювання 

ціни на природний газ та скорочення її субсидування для окремих категорій 

споживачів, що підвищує їхню зацікавленість у використанні інших видів палива.  
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Пелети є екологічним енергоносієм і виробляються з відходів лісопильних, 

деревообробних, сільськогосподарських, харчових виробництв, з різних матеріалів: 

деревини, соломи, сільськогосподарських відходів, торфу і т.п. 

Пелети використовуються переважно в енергетиці для генерації електричної 

і теплової енергії, когенерації на великих електростанціях, в районних котельнях, а 

також в пелетних котлах і камінах в приватному секторі. Можливе застосування 

пелет в ряді допоміжних галузей (виробництво пари в промисловості, як абсорбенти 

та ін.) 

В Україні сектор теплоенергетики характеризується істотними втратами на 

всіх етапах роботи (генерація теплової енергії - транспортування теплоносія - об'єкти 

ЖКГ) і є найменш ефективним серед країн Європи. У країні витрачатися на третину 

більше палива на виробництво однієї гігакалорії тепла, в сім-вісім разів більше на 

транспортування і в три-п'ять разів вище втрат в будівлях, ніж в інших європейських 

державах. 

Зараз найбільшими споживачами теплової енергії (газу) є міста. За 

підрахунками експертів, зростання вартості теплової енергії для бюджетних установ 

становить у різних містах від 8 до 20 разів за період з 2006 року. Складова оплати 

енергетичних послуг в міських бюджетах зросла з 2,5% до 7,5% за період з 2006 року 

і продовжує зростати. 

Щорічно український сектор опалення житлових, комунальних, освітніх та 

інших бюджетних установ споживає близько 50 млрд. кубометрів газу. З цього 

обсягу, близько 20 млрд. Україна видобуває самостійно. Різниця покривається за 

рахунок імпорту газу. 

На даному етапі розвитку теплоенергетики на території України основною 

проблемою є проблема обмеженості енергоресурсів, яка впродовж декількох 

десятиліть відноситься до глобальних світових проблем і з кожним роком все більш 

посилюється. Враховуючи, що кількість споживаних теплоресурсів постійно 

збільшується, як ніколи набуває значення використання альтернативних джерел 

енергії, біотехнологій. Впровадження таких технологій є пріоритетом розвитку, як на 

державному рівні багатьох країн, так і безпосередньо на підприємствах, з метою 

запобігання енергетичних криз, у зв'язку із зупинкою фізично зношених 

теплогенеруючих станцій, а також щорічним подорожчанням теплоресурсів, які 

знижують рентабельність роботи підприємств. 

В даний час для теплопостачання будівель та споруд, отримання гарячої води 

для технологічних потреб, отримання пари і гарячого повітря для різних 

технологічних процесів застосовуються водогрійні котли, парові котли та 

теплогенератори, в основному використовують дорогі електроенергію, кам'яне 

вугілля, нафтопродукти і природний газ. Підвищення вартості природного газу - 

довгострокова світова тенденція, яка змушує шукати шляхи заміни цього дорогого і 

дефіцитного виду палива нетрадиційними та місцевими видами палива. З причини 
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необхідності стримування зростання цін на теплову енергію, заміна природного газу 

місцевими видами палива має пріоритетне значення. 

Одним з напрямків в області теплозбереження є створення і використання 

сучасних ефективних і альтернативних джерел тепла. Теплоенергетична галузь 

України має ідеальні умови для застосування твердого палива. Існують тисячі 

об'єктів, значну частку яких становлять котельні, в яких спалюється маса палива, у 

тому числі, і природного газу, при цьому ефективність роботи таких установок 

складає всього лише близько 40% (ККД). 

Виходячи з вищесказаного, можна відзначити, що розвиток виробництва 

теплової енергії на базі власних джерел відновлюваної енергії, що відноситься до 

числа новітніх паливозберігаючих технологій, може внести істотний внесок у 

досягнення енергетичної ефективності підприємств України та економіки в цілому. 

У разі реалізації даного інвестиційного проекту очікується щорічне 

виробництво понад 15 тисяч тон промислових пелет з соломи, що сприятиме 

подальшому розвитку альтернативної енергетики Одеської області та зниженню 

залежності регіону від традиційних джерел палива. 

 

Реалізація завдань проекту дозволить: 

 Вийти і зайняти частину 

ринку промислових пелет з соломи в 

Україні. 

 Досягти середньорічного 

обсягу одержуваного валового доходу 

від реалізації продукції на рівні 

35,75 млн. грн. 

 Досягти окупності проекту 

за 5 років. 

 Збільшити в 

довгостроковій перспективі ринкову 

вартість підприємства. 
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3. ОПИС ПРОДУКЦІЇ 

В даному проекті передбачається виробництво промислової пелети з соломи. 

Загальна 

потужність виробництва складе 2 тони/година. 

 

Початок продажів запланований на 13 місяць проекту. 

Таблиця 1. Продукція за проектом при 100% завантаженні 

В-во % тон в місяць тон в рік 

Солома 100% 1 344,0 16 128,0 

Пелети 100% 1 344,0 16 128,0 

 

Якісні характеристики пелет з соломи: 

• Теплотворна здатність - 14,0-15,0 МДж/кг. 
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• Зольність - до 8%. 

• Вологість - до 10%. 

Економічність: 

• 1,2 тони деревини. 

• 450 куб. м газу. 

• 420 літрів дизельного палива. 

• 400 літрів мазуту. 

 

 100% натуральні - гранули 
виготовляються із соломи різних 
рослин без добавок. Екологічно чисті – 
пелети з соломи є СО2-нейтральними. 
В атмосферу викидається в 15 раз 
менше СО2, ніж при горінні 
природного газу. 

 Відновлювані - пелети з соломи є біо-
продуктом, виготовленим з 
відновлюваних відходів сільського 
господарства. 

 Економічні – пелети з соломи 
економічно конкурентні с іншими 
видами енергії. 

 Зручні при транспортуванні і 
зберіганні - гранули упаковані в біг-
беги по 1 тоні, паперові, поліетиленові 
та поліпропіленові мішки по 10-50 кг. 

 Пожежна безпека – в порівнянні з 
газом, нафтою і дровами пожежна 
безпека набагато вище, оскільки 
пелети схильні до самозаймання в 
значно меншій мірі.  

Опис виробничого процесу 

Ефективність роботи підприємства в рамках цього проекту буде досягатися 

за рахунок використання високотехнологічних параметрів роботи. 

Продуктивність лінії складає 2 т/год. Виробництво пелет буде проводиться з 

соломи.  

Процес виробництва пелет складається з чотирьох етапів: 

• Подрібнення; 

• Сушки; 

• Гранулювання (пресування); 

• Охолодження; 

• Пакування. 

Подрібнення 

Солома, що надходить на 
виробництво у вигляді тюків, 

подрібнюється у два, а інколи і в три 
етапи. На першій стадії тюк розділяють 
на окремі частини, і солому 
подрібнюють до фракції довжиною 
приблизно 5–25 мм за допомогою 
соломорізки-подрібнювача тюків. 

Як правило, подрібнювачі тюків 
можуть подрібнювати як циліндричні, 
так і прямокутні тюки. До того ж в 

їхній конструкції передбачено 
вловлювання сторонніх домішок 

(каменів і т. ін.). Шпагат, яким 
перев’язано тюк, перед подачею на 
подрібнювач слід зняти. Подрібнювачі 
тюків підбираються за продуктивністю 
відповідно до потрібної продуктивності 
виробничої лінії. Продуктивність 
залежить від розміру вічок сита, через 
яке подрібнена солома йде далі у 
виробництво (чим менший розмір 



   Створюємо імпульс для розвитку Вашого бізнесу 

9   Проект будівництва заводу з виробництва промислової пелети з соломи 

 

вічок, тим менша продуктивність). На 
дробарку тюк надходить за допомогою 
транспортера, що може слугувати 
одночасно накопичувачем тюків на 

певний період роботи виробничої лінії. 
Подрібнена солома далі шнеком (або 
пневмотранспортом) потрапляє на 
молоткову дробарку, що розташована 
близько від подрібнювача тюків. 

У деяких конструкціях 
(наприклад, у лініях СРМ) під 
подрібнювачем тюків розташовується 

проміжний подрібнювальний пристрій, 
що за принципом дії схожий на 
молоткову дробарку, для додаткового 
подрібнення матеріалу. Після такого 
подрібнення довжина часток соломи 
становить близько 25 мм. Слід 
зазначити, що за більшої довжини, 
частки соломи гірше транспортуються 
шнековими транспортерами на 
наступну стадію подрібнення, через що 
зменшується продуктивність 
молоткових дробарок. Після 
молоткової дробарки розмір часток 
повинен становити не більш як 1–2 мм, 
що є достатнім для наступного процесу 
гранулювання. Нижче наведено 
приклади молоткових дробарок. Для 
якісного подрібнення солома повинна 

мати вологість не більш як 25 %, 
інакше продуктивність цього 
подрібнення істотно зменшиться або 
процес стане взагалі неможливим. 
Наприклад, занадто волога солома 
може блокувати робочі органи 
подрібнювача тюків. Після тонкого 
подрібнення сировина системою 

пневмотранспорту подається в 
розвантажувальний бункер, оснащений 
механічним перекидачем, щоб 
запобігти зависанню подрібненого 

матеріалу. Звідти матеріал надходить у 
завантажувальний шнек кондиціонера, 
що міститься безпосередньо над 
пресом-гранулятором.  Кондиціювання, 
що відбувається в цьому пристрої, 
полягає в додаванні пари або гарячої 
води для нагрівання та зволоження 
матеріалу, що створює умови для його 
попереднього розм’якшення. Час 
перебування матеріалу в кондиціонері 
визначається його розмірами та 
швидкістю руху транспорту- вального 
органу для забезпечення якісного 
підігріву та рівномірного зволоження. 
Кількість води або пари може 
становити до 80 кг на тонну сировини. 
Для гранулювання соломи зернових 

додавання пари потрібне в кількості 4 
% до маси сировини. Далеко не всі 
виробники застосовують пару під час 
гранулювання соломи, більшість 
вітчизняних виробників обмежуються 
гарячою або навіть холодною водою, 
що порушує умови оптимального 
перебігу технологічного процесу 
гранулювання. Застосування води 
замість пари під час кондиціювання 
для виробництва кормових пелет 
показало, що температура пелет після 
гранулювання була вищою приблизно 
на 10 °С порівняно з пелетами, 
отриманими із застосуванням пари, та 
витрати електроенергії на процес 
гранулювання були вищими. 

 

Сушіння  

Для отримання пелет високої якості потрібно використовувати сировину, 
вологість якої 8–12%. Відходи із вологістю більше 15% погано пресуються, особливо 
пресами з круглою матрицею. Для сушіння сировини використовують два типи 
сушильних камер – барабанні і стрічкові. 

Для сушіння дрібних відходів (тирса стружка та ін.) використовують 
барабанні сушарки, а для подрібнених кускових відходів – стрічкові. Якщо 
використовувати барабанну сушарку для сушіння подрібнених кускових відходів, то 
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це призведе до зниження коефіцієнта корисної дії процесу сушіння. При сушінні 
дрібних відходів він становить близько 60%. Температура на вході в барабанну 
камеру може сягати 600˚С. У цьому типі сушарок напрямок руху сушильного агенту і 
сировини збігається, тому перегрівання призводить до потемніння сировини і 

часткового руйнування лігніну. Як наслідок після пресування гранули погано 
тримаються купи і руйнуються. 

У стрічковій сушарці завдяки конструктивним особливостям не має змоги 
сушити обрізки, тому перед нею встановлюють рубальну машину „першого ряду”. 
Температура на вході в стрічкову сушарку – 200˚С. Оскільки, агент сушіння 
рухається на зустріч потоку сировини, то підвищення температури більше ніж 200˚С 
може призвести до займання сировини. 

  

Кондиціонування  

Під час пресування пелет 

відбувається механічне зчеплення 
частинок за рахунок неправильності 
форми і зминання, а також процес 
полімеризації лігніну. Завдяки цьому 
гранули зберігають свою форму і 
щільність. Для полімеризації лігніну 
необхідно: 

– тиск; 

– температура; 

– певна кількість води; 

– деформації зсуву. 

Зважаючи на це перед 
пресуванням потрібне 
кондиціонування, яке полягає у 
додаванні до подрібненої сировини 

пари й води. До м’яких і хвойних порід 

достатньо додавати тільки воду. 
Робота гранулятора без системи 
кондиціонування дає змогу отримати 
гранули хорошої якості, але це 
скорочує термін роботи пресувальних 
вузлів (матриці й валків) і додаткових 
витрат енергії. Це пов’язано з тим, що 
нагрівання і розм’якшення сировини 
відбувається внаслідок механічної дії 
валків і матриці. 

Після кондиціонування вся 
сировина проходить через 
електромагніт, який видаляє металеві 
включення, що погіршують якість 
пелет. 

  

Пресування 

Наступною і найбільш важливою стадією є гранулювання подрібненої 
сировини. Ця стадія виконується в пресах грануляторів такої самої конструкції, що і 
для гранулювання біомаси. Основними типами прес-грануляторів, за їхніми 
конструктивними характеристиками, є гранулятори з пласкими та кільцевими 
циліндричними матрицями. Процес виробництва пелети полягає у спресовуванні 
подрібненої сировини, що потрапляє в канал пресування в результаті взаємодії 
ролика та шару матеріалу між роликом і матрицею. Просуваючись каналом 
пресування, відбувається ущільнення матеріалу та його розігрівання через тертя об 
стінку каналу. Процес тертя викликає додаткове розігрівання матеріалу та 
активізацію зв’язувальної речовини (лігніну), що зрештою приводить до утворення 
щільної однорідної пелети циліндричної форми. Загалом вважають, що аграрна 
біомаса містить менше лігніну, ніж деревина (14–17% проти 25–30%), тому гірше 
гранулюється. 

Слід враховувати, що технологічні вимоги до гранулювання сировини 
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аграрного походження дещо інакші, ніж до гранулювання деревини. Так, низка 
проведених досліджень показує, що допустимий рівень вологості аграрної біомаси 
перед гранулюванням може бути дещо вищий, ніж для деревини. 

 

Охолодження  

Пелети, отримані в прес-
грануляторі, мають високу 
температуру (іноді до 130  °С) та м’яку 
консистенцію, тому далі вони за 
допомогою елеватора надходять для 
охолодження в протихідний 
охолоджувач, де охолоджуються 
потоком повітря, що проходить через 
їхній шар, до температури 20–25 °С. 
Потік повітря створюється завдяки 
вентилятору, а пил та дрібні частки, 
вловлені системою аспірації, 
повертаються назад у бункер-
накопичувач. У результаті 
охолодження, пелети твердішають, 
набувають міцності та втрачають 
близько 2% вологості.  

Конструктивні параметри 
охолоджувача мають бути такими, щоб 

забезпечити рівномірне та не надто 
швидке охолодження, оскільки 
раптове зниження температури і 
вологості пелети може призвести до її 
розтріскування. Після охолодження 
пелети подаються на вібраційний 
просіювач, де відділяються дрібні 
частки та некондиційні пелети. Відсіяні 
частки шнеком повертаються в бункер 
перед гранулятором. Далі пелети 
елеватором надходять у бункер готової 
продукції, звідки поступають на 
пакування в бункер перед дозатором 
або в силос для безтарного зберігання. 
Пакування пелет можливе в біг-беги 
(по 1 т) або в мішки меншої ваги. Як 
правило, також можливе 
відвантаження пелет насипом у 

машини. 

 

Сепарування 

Під час сепарування видаляють браковані гранул і порох, повертаючи їх 
безпосередньо в гранулятор або на кондиціонування. Видалення пороху покращує 
зовнішній вигляд товару. 

 

Пакування 

Пелети транспортують: 
– насипом; 
– в мішках по 10–20 кг; 
– в мішках „біґ-беґ”. 
Насипом транспортують 

технологічні гранули, рідше – гранули 
високої якості. 

Упаковка в мішки по 10–20 кг є 
доволі зручною і призначена для 
пересічних споживачів. Транспортують 
такі мішки на піддонах. Вміст одного 
піддона – 1 тонна. 

Мішки „біґ-беґ” призначені для 
промислового транспортування сипких 
речовин. Один такий мішок містить 1–
1,5 тони пелет. Вони використовуються 
для спрощення перевезення і 
збереження вологості. 

На дільниці пакування 

встановлюються бункери для 
завантаження автотранспорту, бункери 
з дозувальними пристроями для 
заповнення „біґ-беґів” і агрегат для 
малих мішків. 
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Малюнок 1. Технологічний процес виробництва пелет 
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4. АНАЛІЗ РИНКУ 

На сьогоднішній день багато країн світу поступово починають переходити на 

альтернативне біопаливо, одним з видів котрого виступають паливні гранули (або 

пелети). 

Паливні гранули (пелети) є енергоносієм у твердому стані, що отриманий за 

допомогою механічного перетворення біомаси. Це ще один енергоресурс, яким 

цілком можна замінювати газ і деякі нафтопродукти. Сильними сторонами пелет, 

передусім, є їх екологічність і безпека у використанні будь-якими споживачами, а 

також доступність при покупці і легкість в експлуатації. 

Україна - аграрна країна, що володіє багатою сировинною базою для 

виробництва пелет. Вітчизняний ринок цього палива досить швидко розвивається - 

щорічно в країні з'являються нові продавці і виробники пелет з різних видів 

біосировини. Вони постійно нарощують обсяги виробництва і розширюють список 

своїх замовників. На сьогоднішній день більшість виробників націлені на збут своєї 

продукції за кордон, оскільки вітчизняний ринок пелет ще тільки на початковій стадії 

розвитку. Поряд зі збільшенням попиту на ці пелети, в багатьох західних країнах 

українські виробники збільшують об'єм своєї пропозиції. Виробництво паливних 

гранул за останні роки є вагомим чинником розвитку українського біопаливного 

ринку в цілому. 

Малюнок 2. Види агробіомаси для виробництва твердого біопалива 

 

Внутрішнє споживання в Україні цього палива також щорічно збільшується, в 

основному через постійне подорожчання традиційних енергоресурсів, а крім того, у 

зв'язку з поширенням "екологічних" методів виробництва та популяризації органічних 

і безпечних матеріалів. 

Сьогодні в Україні існує досить виробничих потужностей, щоб задовольнити 

потребу в біопаливі всередині країни. Протягом останніх трьох років було засновано 
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безліч компаній-виробників пелет, як правило, до яких були залучені іноземні 

інвестиції та взято орієнтир на експорт. 

На сьогодні біомаса аграрного походження (солома зернових культур та 

ріпаку, побічні продукти виробництва кукурудзи на зерно та соняшника, лушпиння 

соняшника) залишається основною складовою енергетичного потенціалу біомаси в 

Україні. За даними 2017 р., економічний ̆ потенціал цих видів біомаси, доступний̆ для 

виробництва енергії̈, складає майже 9 млн. т н.е., що становить 43% загального 

потенціалу біомаси (20,9 млн. т н.е.). При цьому дані величини є стабільними 

протягом останніх років. Повне використання енергетичного потенціалу агробіомаси 

може задовольнити близько 18% кінцевого споживання енергії̈ в Україні, яке у 2017 

році склало 50,1 млн. т н.е. 

Таблиця 2. Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2017 р.) 

Вид біомаси 
Теоретичний 

потенціал, млн. т 

Потенціал, доступний для енергетики 

Частка теоретичного 
потенціалу, % 

млн. т н.е. 

Солома зернових 
культур 

35.6 30 3.65 

Солома ріпаку 3.9 40 0.54 

Побічні продукти 
виробництва кукурудзи 

на зерно (стебла, 
стрижні) 

32.1 40 2.45 

Побічні продукти 
виробництва соняшника 

(стебла, корзинки) 
23.2 40 1.33 

Вторинні відходи с/г 
(лушпиння соняшника) 

2.4 100 0.99 

Деревна біомаса 
(дрова, порубкові 
залишки, відходи 
деревообробки) 

6.6 94 1.54 

Деревна біомаса 
(сухостій, деревина від 
реконструкції захисних 

лісосмуг, відходи 
ОВБСН) 

8.8 44 1.01 

Енергетичні 
культури: 

   

верба, тополя,  
міскантус (1 млн. га) 

11.5 100 4.88 

Всього   16.39 
за даними Біоенергетичної асоціації України 
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Малюнок 3. Порівняльна структура використання твердого біопалива 

 у розрізі видів в 2017 та 2018 рр. 

 

 

В Україні тверде біопаливо виготовляють у формі паливних гранул і пелет, а 

так само у формі брикетів. Найбільш популярною сировиною для виготовлення 

вітчизняного твердого біопалива є продукти переробки соняшнику, зокрема, лузга. 

Це обумовлено великими площами насаджень даної культури та її високою 

врожайністю. Так, наприклад, в 2017 році було зібрано 12.2 млн. тон, а вже в 2018 

році на 2 млн. тон більше. 

Малюнок 4. Структура виробництва твердого біопалива у розрізі видів  

в 2018 році,%  

 

за даними Державної служби статистики України 

26%

50%

2017 рік 

8%

15%

43%

2018 рік
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Велика частина біопалива йде на експорт, а на власне споживання 

залишається близько 20%. В Україні установка біокотлів для промислових цілей 

тільки набирає обертів, а в особистих цілях домогосподарств - обчислюється 

одиничними випадками. 

Водночас, незважаючи на ще слабкий розвиток біоенергетики в Україні, 

виробництво і реалізація біопалива нараховує мільйони тон, при чому основна 

діяльність виробників спрямована на експорт. До 2013 року в інші країни 

відправлялося близько 80% продукції, однак, у сфері останніх подій, існує 

перспектива збільшення внутрішнього споживання до 40% в найближчі роки. 

Малюнок 5. Динаміка виробництва твердого біопалива у розрізі видів в 2015 – 2019 рр., 

натуральне вираження, тис. тон 

 

за даними Державної служби статистики України 

Динаміка виробництва твердого 
біопалива за видами представлена у 
розрізі виготовлення як пелет, так і 
брикетів. Найбільшу частку в структурі 
виробництва займає паливо з деревних 
відходів і інших відходів рослинного 
походження. На них припадає близько 
80%. 

Щорічно спостерігається приріст 
виробництва біопалива, що обумовлено 
тим, що ринок зараз знаходиться на 
стадії свого активного розвитку. 

Мало схильне до фактору 
сезонності виробництво біопалива з 
деревневих матеріалів. Тому в цьому 
сегменті динаміка виробництва 
залишається відносно стабільною. 
Також мінімальні коливання наявні і в 
сфері виробництва палива з торфу та 
соломи. 

Загальна тенденція виробництва 
твердого біопалива – стійке зростання. 
За останні 5 років приріст склав більше 
30%.  

Покупці всередині країни діляться на кілька основних груп: 

 Муніципальні котельні і поодинокі міні-ТЕЦ; 

 Приватні власники котеджів, дач і заміських будинків, у яких встановлені 

котли на гранулах; 

 Оптові компанії, що поставляють гранули приватним особам; 

 Промислові підприємства, що використовують котли на пелетах; 

 Зоомагазини і оптові фірми, які закуповують пелети для перепродажу в 
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якості наповнювача для котячих туалетів. 

Головними покупцями пелет в Україні є приватні домогосподарства, в яких з 

метою опалення будинків використовуються твердопаливні котли. Частка 

споживання приватними домогосподарствами становить близько 60% вироблених 

паливних гранул. Інша частина використовується промисловими підприємствами 

(30%) і реконструйованими комунальними котельнями (10%). 

Малюнок 6. Структура споживання пелет в Україні, % 

 

Разом з тим в Україні, на відміну від Заходу, відсоток пелет від інших видів 

палива невисокий, що пов'язано з низькою інформованістю населення про переваги 

такого виду палива.  

Основні перешкоди для розвитку українського ринку твердого біопалива: 

 Відсутність повноцінної інформаційної кампанії з популяризації систем 

опалення на пелетах і брикетах; 

 Відсутність вертикально-інтегрованих компаній, що здійснюють 

встановлення та сервісне обслуговування опалювального обладнання, а 

також абонентські поставки твердого біопалива; 

 Дорожнеча спеціалізованого опалювального обладнання. 

Також однією з проблем формування та розвитку ринку, паливних пелет в 

Україні є відсутність розвиненої інфраструктури продажів твердого біопалива, 

подібної до тієї, що є в Європі та Північній Америці. Українські споживачі пелет 

змушені купувати їх безпосередньо у виробника, тобто значними партіями, а не в 

роздрібному або дрібнооптовому магазині. 

Зовнішня торгівля України спрямована виключно на експорт продукції. 

Безумовно, в деякі роки була присутня і частка імпорту, однак вона мізерно мала. 

Основний ринок збуту українського твердого біопалива це країни Європи та 

країни Азії.  
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Малюнок 7. Динаміка експорту твердого біопалива в 2015 – 9 міс. 2019 гг., тис. тон 

 
за даними Державної служби статистики України 

Аналіз показав, що існує 
позитивна динаміка в розвитку 
експорту паливних пелет. Динаміка 
експорту твердого біопалива 
аналогічна змінам динаміки 

виробництва. Так, найбільший обсяг 

експорту був відзначений в 2017 році і 
склав близько 5 млн. тон. У зв'язку з 
достатнім обсягом вироблення 
біопалива в 2019 році за 9 місяців 
експорт продукції збільшився на майже 

30%. 

Серед найбільш експортованих є пелета з лушпиння насіння соняшнику. Це 

пояснюється тим, що на сьогоднішній день оператори даної галузі є операторами 

виробництва масла, і виготовлення пелет - це скоріше побічний продукт і не є для 

них стратегічним напрямком. 

Малюнок 8. Основні напрямки експорту (країни) твердого біопалива у  

розрізі типів сировини, 2019 рік 
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за даними Державної служби статистики України 

Формування ціни на тверде 

біопаливо залежить від динаміки зміни 

погодних умов, а також від зміни 

вартості газу і коливань валютного 

курсу. 

Варто відзначити, що біопаливо 

- товар-замінник традиційних 

енергоносіїв. Відповідно рівень цін на 

біопаливному ринку корелює зі 

змінами кон'юнктури на інших ринках - 

нафтовому, газовому та вугільному. 

Чим дорожче коштують нафтопродукти 

і вугілля, тим вигідніше спалювати 

пелети. Однак спостереження за 

біопаливним ринком протягом останніх 

років показує, що, принаймні, в 

коротко- і середньостроковій 

перспективі ця кореляція діє тільки в 

бік підвищення. 

Малюнок 9. Середні ціни на пелети/брикети з біопалива в Україні в 2019 році  

 

за даними операторів ринку 

Якщо компанія працює на експорт, то необхідно враховувати, що 

ціноутворення на пелети визначається європейськими котируваннями. Це означає, 

що кожен споживач такої продукції захищена від необґрунтованих коливань вартості 

палива. 

Найбільш непередбачуваним фактором ціноутворення є погодні умови. Однак 

він впливає на ринок лише в короткостроковій перспективі і зачіпає практично 
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тільки сегмент приватних споживачів пелет. Про рівень цін можна судити за цінами 

пропозиції і попиту, а також за контрактними цінами на певному - типовому - базисі 

поставки. Ці ціни є похідними від рівня ціни попиту на кінцевих ринках. 

Однак, контрактні ціни з урахуванням доставки на склад споживача (DDU або 

DDP) за інших рівних умов можуть відрізнятися значно залежно від: 

 місця поставки - через різницю в транспортних витратах; 

 обсягів закупівлі; 

 виду упаковки; 

 якості; 

 кон'юнктури ринку на момент укладення контракту. 

Слід також згадати сезонність в ціноутворенні на ринку пелет. Так, ціна на 

дану продукцію починає рости орієнтовно з вересня по грудень, під час наступу 

найбільш холодного періоду в році. Січень і лютий, як правильно мають стабільно 

високі ціни на продукцію. При цьому спад починається вже в березні. 

Так зване «плече доставки» також впливає на кінцеву ціну  пелет. При цьому 

не важливо, на яких умовах буде здійснюватися відвантаження продукції на ринку 

збуту (FCA або FOB), вона, в кінцевому рахунку, ляже на плечі споживача. Фактор 

упаковки також впливає на ціну. Найбільш вигідними для споживачів є економічні 

бігбегі і «навалом». 

Конкурентне середовище ринку пелет України складається з безпосередньо 

підприємств-виробників пелет, а також відповідно з дистриб'юторів даної продукції, 

роздрібних і оптових торговців. 

У 2011-му році в Україні 
з'явилося 65 нових заводів, що 
виготовляють пелети, при цьому в 
другому півріччі 2011-го почало 
функціонувати близько 40 

підприємства.  
В 2012 році в Україні були 

зареєстровані 317 дистриб'юторів 
пелет і гранул і 150 підприємств-
виробників. Але далеко не всі 
виробники працюють на повну 
потужність - нерегулярні поставки 
сировини і проблеми з його якістю 

часто змушують їх простоювати. Через 
зростаючу конкуренції багато 
підприємств змушені знижувати ціни 
на свою продукцію. 

На початок 2015 на 

вітчизняному ринку знаходилося 
більше двохсот компаній, що 
виробляють тверде біопаливо у вигляді 
пелет або брикетів. Конкуренція на 
ринку не велика, тому основна маса 
компаній орієнтована на експорт, а ще 
одна частина виробляє біопаливо для 
власних потреб. 
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Малюнок 10. Структура ринку компаній виробників твердого  

біопалива в Україні в 2019 році 

 

за даними операторів ринку 

В Україні підприємства, що виробляють паливні гранули, більшою мірою 

розвиваються в Донецькому та Київському регіонах, крім цього зареєстровано 

компанії-виробники в Одеському, Полтавському, Сумському, Тернопільському, 

Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському, Житомирському, Львівському та 

Дніпропетровському регіонах. 

В Україні основним постачальниками сировини для виробництва пелет 

вступають лісгоспи, сільськогосподарські підприємства та підприємства харчової 

промисловості. 

Велику частку виробництва твердого біопалива займають олієпереробні 

підприємства, які виготовляють паливо з лушпиння соняшника.  

 

Виробництво біопалива є 
перспективним напрямком у всьому 
світі, і Україна не є винятком. 
Динаміка виробництва твердого палива 
з різних матеріалів буде збільшуватися 
з кожним роком. Відповідно, це буде 
призводити і до нарощування експорту 
продукції в довколишні країни Європи з 
України. При цьому, основними 
конкурентами на зовнішньому ринку 
для вітчизняних виробників 
залишаться Росія, Білорусь і Польща. 

Привабливість досліджуваного 
ринку підкріплена також державною 
підтримкою. 

Внутрішній ринок схильний до 
збільшення споживання, проте даний 
процес багато в чому буде залежати 
від готовності підприємств до 
переоснащення, а також впровадження 

енергозберігаючих технологій на 
об'єктах комунальної власності. 

Інтерес інших країн до твердого 
біопалива і розвиток експорту є 
визначальним чинником у становленні 
ринку. Виготовленням паливних гранул 

в основному займаються держави, що 
володіють обширними 
лісонасадженнями, наприклад Канада, 
Росія, США та ін. 

В даний час країни Євросоюзу є 
найбільшими споживачами деревних 
пелет. Згідно з прогнозами аналітиків, 
до 2020 року обсяги споживання 
біопалива в ЄС збільшаться на 234 ГВт. 

Головними споживачами і 
виробниками біопалива в Європі є 
Франція, Великобританія, Італія, 
Швеція, Данія, Австрія, Німеччина. 

Зокрема, Франція планує 
наростити обсяги виробництв 
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біопалива в 6-тикратному розмірі. 
Великобританія має намір збільшити 
виробництво енергії з деревної 
сировини на 15%. Швеція та Італія 

будуть залучати додаткову імпортну 
сировину для забезпечення належним 
обсягом енергії населення і 
підприємств. 

На сьогоднішній день обсяг 
виробництва біопалива в ЄС становить 
понад 10 млн. тонн, ще близько 3 млн. 
тонн імпортується. За розрахунками 

експертів, попит на пелети значно 
зросте до 2020 року, таким чином, для 
забезпечення теплом країнам-
учасникам ЄС в 2020 році буде потрібно 

мінімум 30 млн. 

З кожним роком Україна 
постачатиме все більша кількість 
енергетичного палива на біопаливний 
ринок. Цьому сприяють колосальний 
виробничий і сировинний потенціал 
України.  

 

Малюнок 11. Розподілення наявної в Україні біологічної сировина за потенціалом 

забезпечення енергетичних цілей  

 

Багато іноземних інвесторів вже не перший рік продовжують вносити грошові 

інвестиції в дану сферу. Цей сектор все більше представляє інтерес для потенційних 

інвесторів в масштабні проекти. 

В України перед іншими постачальниками біопалива є суттєва перевага - 

вигідне географічне розташування. Географія розташування України така, що за 

досить короткий період часу український постачальник може доставити паливо в 

будь-яку європейську країну і при цьому не сплачувати за це величезну плату. А 

факт низької ціни і хорошої якості дуже сильний аргумент для будь-якого 

замовника. Своєчасна доставка на склади європейських країн, зовсім робить Україну 

потенційним партнером для Європейського Союзу в даній сфері. 

У майбутньому головними гравцями на ринку поступово будуть, ставати великі 

компанії-виробники, які перероблюють відходи власного виробництва, наприклад, 

соняшникової олії або пиломатеріалів. Рентабельність такого «закритого» циклу 
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набагато вище, ніж у дрібних компаній, які перекуповують відходи виробництва тих 

самих підприємств. 

Таким чином головні перспективи подальшого формування та розвитку 

внутрішнього ринку твердого біопалива: 

 подорожчання природного газу підвищує економічну привабливість 

опалювальних систем; 

 на ринку зростає пропозиція дешевих твердопаливних котлів; 

 з'являються спеціалізовані компанії, що здійснюють інсталяцію 

опалювальних систем і абонентські поставки палива 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 

5.1. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Початок проекту - січень 2020 р. 

Початок виробництва пелет – січень 2021 р. 

Вихід на проектну потужність - січень 2022 р. 

З метою реалізації даного інвестиційного проекту буде здійснено наступний 
комплекс робіт: 
 

 

 
 
 

Для дотримання графіка запуску проекту та дотримання фінансової 

дисципліни, на етапі запуску проекту підприємство створить проектну групу, 

відповідальну за ці заходи. 

Серед основних завдань контролю над запуском проекту будуть: 

• підготовка повного комплекту 
інвестиційних документів; 

• укладення контракту з 
організаціями на поставку комплекту 
обладнання, а також виконання 
монтажу і пуску обладнання; 

• укладення договорів з 
проектними та будівельними 
організаціями, контроль над якістю 

виконання робіт; 

• контроль над дотриманням 
графіків виконання робіт на всіх етапах 
реалізації проекту; 

• управління фінансами в рамках 

проекту, контроль над їх 
використанням; 

• коректування (при 

1. Підготовка фінансово-інвестиційної документації

2. Підготовка та отримання дозвільно-погоджувальної документації

3. Отримання фінансування

4. Підготовка території будівництва

5. Будівельно-монтажні роботи

6. Укладання договорів з потенційними постачальниками обладнання

7. Пошук і укладення договорів з потенційними покупцями

8. Проведення заходів з просування

9. Запуск виробництва
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необхідності) графіка реалізації проекту. 

Таблиця 3. План графік проекту 
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5.2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

Рекомендований графік роботи заводу в 3 зміни по 8 годин. 

Кількість змін 3 зміни 

Кількість робочих змін 3 зміни 

Тривалість зміни 8 годин 

Робочих днів 28 днів 

Продуктивність 16 зміна 

годинна продуктивність 2 тон 

добова продуктивність 48 тон 

місячна продуктивність 1 344 тон 

Випуск готової продукції, в місяць 1 344 тон 

річна продуктивність 16 128 тон 

Режим роботи, годин на добу 24 годин 

Число годин роботи в рік 

 

  

рік 8 064 годин 

днів 336 з урахуванням святкових 

днів 

 

Загальне керівництво реалізацією даного проекту і подальше управління 

діяльністю компанії буде здійснюватися директором. 

Адміністративний персонал - буде здійснювати контроль над спільною 

діяльністю підприємства. 

Виробничий персонал буде безпосередньо займатися виробництвом пелет. 

Малюнок 12. Організаційна структура 

 

Адміністративний 
персонал

Директор Бухгалтер Менеджер

Технолог
Виробничий 

персонал

Робітник лінії 
виробництва

Оператори

Допоміжний 
персонал

Електроме
ханік

Майстер 
зміни

Охоронець Водій Вантажник
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Середньооблікова чисельність персоналу складе 23 осіб з них: 

 адміністративного і комерційного персоналу - 3 чол. 

 виробничого персоналу - 20 чол. 

Загальний фонд оплати праці складе 262 300 грн. місяць, при виході на 

проектну потужність виробництва. 

Штатний розпис по проекту буде виглядати таким чином:  

Таблиця 4. Штатний розпис по проекту 

 

Посада К-ть 
Ставка, 
грн/чол. 

Всього зп, 
грн 

ЄСВ 

Всього 
ФОП, в 
місяць, 

грн 

Адміністративний персонал           

Директор 1 20 000 20 000 4 400 24 400 

Бухгалтер 1 14 000 14 000 3 080 17 080 

Всього 2   34 000 7 480 41 480 

Комерційний персонал           

Менеджер 1 14 000 14 000 3 080 17 080 

Всього 1   14 000 3 080 17 080 

Виробничий персонал           

Майстер зміни 2 14 000 28 000 6 160 34 160 

Технoлог 1 14 000 14 000 3 080 17 080 

Оператори 3 10 000 30 000 6 600 36 600 

Електромеханік 1 8 000 8 000 1 760 9 760 

Працівник лінії виробництва 3 8 000 24 000 5 280 29 280 

Завскладу 1 12 000 12 000 2 640 14 640 

Охоронець 3 6 000 18 000 3 960 21 960 

Водій 3 6 000 18 000 3 960 21 960 

Вантажник 3 5 000 15 000 3 300 18 300 

Всього 20   167 000 36 740 203 740 

Всього 23   215 000 47 300 262 300 
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6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН  

Загальна потреба у фінансуванні складає 51 238 155 грн, з них: 

• на придбання необоротних активів - 46 294 875 грн. 

• на забезпечення поточної діяльності до виходу на самоокупність 

4 943 280 грн. 

Реалізація проекту запланована за рахунок використання власних коштів. 

 

Таблиця 5. Інвестиційні витрати проекту 

Стаття 
Ціна 

(без ПДВ) 
Вартість 
(з ПДВ) 

Будівлі та споруди 3 333 333,3 4 000 000,0 

Придбання виробничо-складського комплексу з 
земельною ділянкою 

3 333 333,3 4 000 000,0 

Устаткування та інші активи 34 829 062,5 41 794 875,0 

Лінія з виробництва пелет 29 829 062,5 35 794 875,0 

Інше 2 916 666,7 3 500 000,0 

Транспортні та вантажні засоби 2 083 333,3 2 500 000,0 

Нематеріальні активи 416 666,7 500 000,0 

Дозвільна документація 416 666,7 500 000,0 

Оборотні кошти 4 119 400,0 4 943 280,0 

Закупівля сировини 3 494 400,0 4 193 280,0 

Покриття поточних витрат 625 000,0 750 000,0 

Всього 42 698 462,5 51 238 155,0 
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7. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ 

Об'єктом за даним проектом виступає створення підприємства з виробництва 

паливних пелет (гранул). 

Місцезнаходження – Одеська область. 

Для реалізації даного проекту передбачається придбання виробничо-

складського комплексу. 

Основними характеристиками виробничо-складського комплексу та 

земельної ділянки для запуску виробництва є наступні: 

• Цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; 

• Необхідні інженерні мережі та комунікації: обов'язковою є наявність 

високовольтної лінії електропостачання, а також водопостачання; 

• Площа цеху: не менше 6400 кв. м; 

• Площа будівлі складу: не менше 2000 кв. м; 

Для забезпечення правильного розміщення пристроїв, їх монтажу, 

обслуговування, забезпечення технологічних, евакуаційних та пожежних трас, а 

також сервісних переходів, рекомендована мінімальна площа цеху складає близько 

6400 м2, розміром 80*80м. Рекомендована висота - 15 метрів для виробничих 

павільйонів або більш низька, але з можливістю інсталяції деяких пристроїв над 

дахом, для лінії упаковки і пелетування -  висота павільйону може становити до 6 м.  

Завод повинен додатково мати склад сировини, готової продукції та 

запчастин, адміністративно-соціальні приміщення, рампи і так далі. 

Таблиця 6. Опис комплекту будівлі 

Елемент Опис 

Основний несучий каркас 

 

Рами  

Рама - з квадратної труби різного січення. Зварювання стінки і 

полиць проводиться  зварюванням  з контролем якості зварних 

швів. Проміжні рами укомплектовані вітровими зв'язками. Рами 

зазнають механічної обробки і покриваються шаром ґрунтовки.  

Колони Виконуються із зварних двотаврових профілів. (Зварний 

двутавр). 

 

Вітрові зв'язки 

Вітрові навантаження передаються на фундаменти за допомогою 

діагональних стержньових зв'язків у покрівлі, між колонами 

бічних стін і  між фахверковими колонами. 

Додатковий несучий каркас 

Прогони покрівлі і стін Додатковий несучий каркас включає в себе прогони покрівлі, 

прогони стін, а також деталі для їхнього монтажу на місці 

будівництва.  Ці Z-, C-або U - подібні холодногнуті профілі 

виконані з оцинкованої сталі і з’єднуються з рамою та між собою 
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Елемент Опис 

за допомогою болтів. Основним матеріалом для виробництва 

прогонів служить гальванізована сталь STE 350 3Z (у 

відповідності з DIN 17162, part 2), спеціально призначена для 

виробництва гнутих профілів. 

Покрівельне огородження 

Сендвіч панелі Сендвічпанель з холоднокатаного оцинкованого стального листа 

з  покриттям поліестр. Висота профілю - 38 мм. Утеплювач- 

пінополістирол або мінеральна вата. Усі панелі постачаються на 

об'єкт розкроєними і промаркованими з мінімальним 

технологічним запасом довжини, що зводить до мінімуму 

прирізку при монтажі будівлі 

Самонаріз Самонарізаючий гвинт з нержавіючої сталі з металевою шайбою, 

завулканізованою EPDM. Розміри самонарізів варіюються залежно 

від місця використання і товщини утеплювача. 

Стінове огородження 

Стінова сендвіч панель Стінова сендвіч-панель - це тришарова конструкція виготовлену з 

двох металічних обкладок і тепло ізолюючого сердечника, які 

зв’язані між собою шаром двокомпонентного клею на 

поліуретановій основі. 

Стіновий самонаріз Самонарізаючий гвинт з оцинкованої сталі з нейлоновою голівкою 

під колір зовнішньої стінової панелі. Розміри самонарізів 

змінюються в залежності від місця використання і товщини 

утеплювача. 

Елементи обрамлення отворів Усі елементи обрамлення отворів забезпечені кріпильними 

рамами, планками обрамлення тощо у кількості, достатній для 

влаштування вказаних отворів. Розміри отворів виконані 

відповідно до технічного завдання. 

 

Постачальник лінії для виробництва промислових пелет з соломи – компанія 

«Pelletia-cz spol. s r.o.» (Чехія). 

Таблиця 7. Список обладнання для технологічної лінії  

№ Назва К-ть 
Ел. 
потуж. 

Секція приймання сировини 

1 Розпуск і дроблення соломи в комплекті 1 75 

2 Гідравлічний стіл з рухомим дном без дерев'яних 1 22 

3 Подрібнювач 1 90 

Секція сушки 

4 Котел 900 кВт 1 17 

5 Сушарка  1 4,4 

6 Повітряна техніка комплект 32 

Секція гранулювання та охолодження 

7 Вирівнювальний стіл 1 2,2 

8 Гранулятор «Salmatec MAXIMA» 1 224 

9 Охолоджувач з аспірацією 1 6,5 
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№ Назва К-ть 
Ел. 
потуж. 

10 Стабілізуючий бункер 6 м3 (не для зберігання пелет) 1  

11 Просіювач пелет 1 1,5 

12 Електрообладнання комплект  

Секція транспорту 

13 Транспортери комплект 10 

14 Автоматична система зважування і упаковки в ПЕ мішки по 15 кг - 
1,5 т / год 

1 8 

15 Ваги Біг Бег 1000 кг - 1,5 т / год 1 0,4 

16 Огортаюча машина 1 1 
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8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

8.1. ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ РОЗРАХУНКІВ 

Розрахунок фінансових показників прогнозованої діяльності компанії 

пов'язаних із здійсненням даного проекту, заснований на: аналізі діяльності 

аналогічних підприємств; оцінці структури, технологічного, економічного і 

фінансового потенціалу, а також на підставі результатів проведених маркетингових 

досліджень. 

У наведених розрахунках рівень цін відображений в гривнях. Для обліку 

фактору часу і ступеня підприємницького ризику результати розрахунку фінансових 

показників приведені до одного моменту часу (початок реалізації проекту) з 

використанням дисконтування та без врахування інфляції. 

Основні параметри, взяті для розрахунку в проекті: 

• Початок проекту – січень 2020 р. 

• Розрахунковий термін проекту – 11 років. 

• Оподаткування: 

Податок 
  

Ставка 

ПДВ 20,0% 

Податок на прибуток 18,0% 

ПДФО 18,0% 

ЄСВ 22,0% 

 Амортизація:   

Стаття К-ть років Амортизація 

Будівлі та споруди     

Придбання виробничо-складського комплексу з земельною 
ділянкою 

40 лінійна 

Устаткування та інші активи     

Лінія з виробництва пелет 25 лінійна 

Інше 25 лінійна 

Транспортні та вантажні засоби 25 лінійна 

Нематеріальні активи     

Дозвільна документація 0 лінійна 

• Ставка дисконтування приймалася на рівні 9,3%. 
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Прибутковість власного капіталу Re 9,3% 

Власний капітал E 100  

Прибутковість позикових коштів Rd 15% 

Позиковий капітал D 0  

Ставка податку на прибуток t 18% 

 

8.2. ДОХОДИ ПРОЕКТУ 

В ході реалізації проекту передбачається реалізація пелет із соломи. 

Початок продажів запланований на 13 місяць проекту. 

Вихід на проектну потужність – другий рік виробництва. 

Таблиця 8. Надходження від продажів при повному завантаженні виробництва 

Назва 
% на 

продажу 
тон в місяць 

Ціна за 
тону, 
грн. з 
ПДВ 

Дохід в 
місяць, 

грн 

Пелети 100% 1344     

Україна  100% 1344 2 800,0 3 763 200 

експорт 0% 0 3 156,0 0 

Всього       3 763 200  

 

Малюнок 13. Завантаження виробництва 

 
 
З урахуванням можливого простою проектом передбачена робота на 95% 

завантаження виробництва. 

Проектом передбачається, що ціна реалізації складе 2800 грн/тонна. 
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Таблиця 9. План продажів 

Обсяг в-ва 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

Завантаження 0% 70% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%   

Пелети 0 11 290 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 149 184 

Україна  0 11 290 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 149 184 

експорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                        
Виручка від продажів 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Пелети 0 31 610 880 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 

Україна  0 31 610 880 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 

експорт 0 0 0 0 0 0 

Всього 0 31 610 880 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 

Всього без ПДВ 0 26 342 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 

 
Виручка від продажів 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

Пелети 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 417 715 200 

Україна  42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 417 715 200 

експорт 0 0 0 0 0 0 

Всього 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 417 715 200 

Всього без ПДВ 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 348 096 000 
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8.3. ВИТРАТИ ПРОЕКТУ 

Виробничі витрати 

Прямі виробничі витрати складаються з втрат на сировину. 

Основна сировина для виробництва пелет – солома. 

Для виробництва 1 тони пелет необхідно 1,3 тони соломи. 

Таблиця 10. Витрати на сировину 

Матеріали та сировина тон в місяць 
Ціна за 

тону, грн. 
з ПДВ 

Всього в 
місяць, грн 

Солома 1747 800,0 1 397 760 

Всього 1747    1 397 760  

 
Загальновиробничі витрати 

Загальновиробничі витрати складаються з: 

 Транспортних витрат на доставку сировини; 

 Витрат на пакування; 

 Витрат на електроенергію; 

 Витрат на ремонт та обслуговування основних засобів; 

 Інших загальновиробничих витрат. 

Таблиця 11. Загальновиробничі витрати 

Загальновиробничі витрати 
Витрат в місяць, 

грн 
Витрат в рік, 

грн 

Транспортні витрати 52 416 628 992 

Середня відстань доставки сировини, км 100,00   

Витрата палива на 1 км, л 0,20   

Вартість дизельного палива, грн / л 30,00   

Вантажопідйомність, тон 20,00   

Пакування 67 200 806 400 

М'який контейнер "Біг-Бег" на 1000 кг, грн / шт. з 
ПДВ 

50,00   

Місячний обсяг упаковки, шт. 1 344,00   

Загальновиробничі витрати 13 978 167 731 

% Від прямих витрат 1%   

Електроенергія 276 561 3 318 726 

Витрата електроенергії обладнанням, кВт / год 150,00   

Вартість електроенергії, $ / кВт з ПДВ 2,74   

Ремонт ОЗ 64 298 771 581 

% Від вартості ОС 0,17%   

 
Персонал 

Розмір витрат на персонал наведено в розділі Організаційна структура. 

 

Поточні витрати та витрати на просування 
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Поточні витрати та витрати на просування враховані на рівні мінімальної 
достатності для підприємств даної сфери. 

Таблиця 12. Поточні витрати та витрати на просування. 

Поточні витрати 
Витрат в 

місяць, грн 
Витрат в рік, 

грн 

Адміністративні витрати 94 080,0 1 128 960,0 

% Від обороту 2,5% 
    

Просування 
Витрат в 

місяць, грн 
Витрат в рік, 

грн 

Просування 18 816,0 225 792,0 

% Від обороту 0,5% 
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8.4. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 

Таблиця 13. Звіт про прибутки та збитки за проектом 

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

Виручка   26 342 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 35 750 400 348 096 000 

Собівартість 4 090 578 15 743 263 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 20 263 049 202 201 278 

в тому числі                         

     Сировина і матеріали 3 494 400 9 784 320 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 13 278 720 132 787 200 

     Загальновиробничі витрати 188 698 3 514 063 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 4 539 449 44 557 798 

     Оплата виробничого персоналу 334 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 20 374 000 

     ЄСВ 73 480 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 440 880 4 482 280 

Валовий прибуток -4 090 578 10 599 137 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 15 487 351 145 894 722 

Оплата адміністративного і комерційного 
персоналу 

96 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 
5 856 000 

ЄСВ 21 120 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 126 720 1 288 320 

Комерційні витрати   131 712 178 752 178 752 178 752 178 752 178 752 178 752 178 752 178 752 178 752 1 740 480 

Адміністративні витрати   658 560 893 760 893 760 893 760 893 760 893 760 893 760 893 760 893 760 893 760 8 702 400 

EBITDA -4 207 698 9 106 145 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 13 712 119 128 307 522 

Фінансові витрати (відсотки)                         

Амортизація   1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 1 476 496 14 764 958 

Інші доходи                         

Інші витрати                         

Прибуток до оподаткування -4 207 698 7 629 649 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 12 235 624 113 542 564 

Податок на прибуток (розрахунковий) -757 386 1 373 337 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 20 437 661 

наростаючий підсумок -757 386 615 951 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412   

Податок на прибуток (всього)   615 951 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412   

Чистий прибуток (збиток) -4 207 698 7 013 698 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 10 033 211 93 104 902 
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8.5. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Таблиця 14. Звіт про рух грошових коштів 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

                          

Надходження від продажу   31 610 880 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 42 900 480 417 715 200 

Витрати на матеріали і комплектуючі 4 193 280 11 741 184 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 15 934 464 159 344 640 

Загальновиробничі витрати 188 698 4 216 876 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 5 447 338 53 431 618 

Оплата виробничого персоналу 334 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 20 374 000 

Оплата адміністративного и 
комерційного персоналу 

96 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 
5 856 000 

Комерційні витрати 0 158 054 214 502 214 502 214 502 214 502 214 502 214 502 214 502 214 502 214 502 2 088 577 

Адміністративні витрати   790 272 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 1 072 512 10 442 880 

Податки 94 600 1 183 551 2 770 012 3 518 507 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 50 560 363 

                          

Грошові потоки від операційної 
діяльності -4 906 578 10 940 942 14 881 651 14 133 156 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 

115 617 
122 

                          

Інвестиції в земельні ділянки                         

Інвестиції в будівлі і споруди 4 000 000                     4 000 000 

Інвестиції в устаткування і інші 
активи 

41 794 875                     
41 794 875 

Інвестиції в нематеріальні активи 500 000                     500 000 

Інвестиції у фінансові активи                         

Оплата витрат майбутніх періодів                         

Виручка від реалізації активів                         

                          

Грошові потоки від інвестиційної 
діяльності 

-46 294 
875                     -46 294 875 

                          

Надходження власного капіталу 51 238 155                     51 238 155 

Цільове фінансування                         

Засоби від інвесторів будівництва                         

надходження кредитів                         

повернення кредитів                         

лізингові платежі                         

Виплата дивідендів                         

                          

Грошові потоки від фінансової 
діяльності 51 238 155                     51 238 155 

                          

Сумарний грошовий потік за період 36 702 10 940 942 14 881 651 14 133 156 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 120 560 402 

Грошові кошти на початок періоду   36 702 10 977 645 25 859 296 39 992 452 51 502 159 63 011 867 74 521 574 86 031 281 97 540 988 109 050 695   

Грошові кошти на кінець періоду 36 702 10 977 645 25 859 296 39 992 452 51 502 159 63 011 867 74 521 574 86 031 281 97 540 988 
109 050 

695 
120 560 

402   
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8.6. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (Gross profit margin) показує 
частку валового прибутку в обсязі продаж підприємства. 

Малюнок 14. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку 

 

 
 
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — 

аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за 
відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. 
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Малюнок 15. Коефіцієнт рентабельності EBITDA 

 

Малюнок 16. Коефіцієнт рентабельності ЧП 

 
 
 

Рентабельність продажів або ЧП використовується для здійснення контролю не 

тільки за собівартістю реалізованої продукції, але і за змінами в політиці 

цінотворення і характеризує операційну ефективність діяльності. Розмір даного 

показника по проекту складає 27 %, що свідчить про те, що кожна гривня доходу 

принесе 0,27 гривні ЧП. 
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Малюнок 17. Коефіцієнт рентабельності продукції 

 
 

 

Методом ціноутворення обраний метод поточних цін. При цьому компанія 

всебічно контролює витрати виробництва і закладає при розрахунку планових 

показників проекту норму прибутку. У разі виникнення конфліктів між діючими на 

ринку і розрахованими економічно обґрунтованими цінами приймаються управлінські 

рішення, орієнтовані на вирішення подібного конфлікту. 

У наступній таблиці представлено ціноутворення на пелети. 

Таблиця 37. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції, грн без ПДВ/тонна 

пелет 

 
Показник Значення 

Ціна реалізації 2 333 

Змінні витрати 1 323 

     Сировина і матеріали 867 

     Загальновиробничі витрати 296 

     Оплата виробничого персоналу 131 

     ЄСВ 29 

Постійні витрати 212 

Оплата адміністративного і комерційного персоналу 38 

ЄСВ 8 

Комерційні витрати 12 

Адміністративні витрати 58 

Амортизація 96 

Собівартість одиниці 1 535 

Ціновий коефіцієнт 152% 
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Показник Значення 

Маржинальний прибуток 1 011 

Точка беззбитковості в грн 7 506 162 

Точка беззбитковості в од. 3 217 

Запас міцності в грн 28 244 238 

Запас міцності в грн 79% 

Рентабельність 52% 
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9. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ 

Фінансова та економічна оцінка та визначення ефективності інвестицій виконані з урахуванням методичних 

рекомендацій щодо оцінки інвестиційних проектів UNIDO. 

Дисконтування - це процедура приведення різночасових грошових надходжень і виплат до єдиного моменту часу.  

Таблиця 15. Дисконтований потік 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Річна ставка дисконтування:             

     ставка дисконтування на розрахунковий період 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

     коефіцієнт дисконту для потоку на початок періоду 0,91 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 

Грошові потоки проекту:             

Грошові потоки від операційної діяльності -4 906 578 10 940 942 14 881 651 14 133 156 11 509 707 11 509 707 

     за винятком відсотків за кредитами             

Грошові потоки від інвестиційної діяльності -46 294 875           

              

Чистий грошовий потік -51 201 453 10 940 942 14 881 651 14 133 156 11 509 707 11 509 707 

  наростаючим підсумком -51 201 453 -40 260 510 -25 378 859 -11 245 703 264 004 11 773 712 

Дисконтований чистий грошовий потік -46 830 597 9 152 707 11 386 581 9 890 741 7 367 181 6 738 275 

  наростаючим підсумком -46 830 597 -37 677 890 -26 291 309 -16 400 568 -9 033 387 -2 295 112 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

Річна ставка дисконтування:           

     ставка дисконтування на розрахунковий період 9% 9% 9% 9% 
      коефіцієнт дисконту для потоку на початок періоду 0,54 0,49 0,45 0,41 
 Грошові потоки проекту:           

Грошові потоки від операційної діяльності 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 

     за винятком відсотків за кредитами           

Грошові потоки від інвестиційної діяльності           

            

Чистий грошовий потік 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 11 509 707 

  наростаючим підсумком 23 283 419 34 793 126 46 302 833 57 812 540 69 322 247 

Дисконтований чистий грошовий потік 6 163 057 5 636 942 5 155 740 4 715 615 4 313 063 

  наростаючим підсумком 3 867 944 9 504 886 14 660 626 19 376 241 23 689 304 
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Таблиця 16. Ефективність повних інвестиційних вкладень 

Простий термін окупності, років 5,00 

Чиста приведена вартість (NPV), грн 23 689 304 

Дисконтований термін окупності (PBP), років 6,95 

Внутрішня норма рентабельності (IRR) 20,3% 

Індекс прибутковості вкладень (PI) 1,56 

Рентабельність інвестицій 181,7% 

 

Чиста поточна вартість (NPV) 
розраховується як різниця 
дисконтованих грошових потоків 
надходжень і виплат, вироблених в 
процесі реалізації проекту. 

Даний показник більше «0». 
Отримана сума в 23 689 304 грн. 
підтверджує прибутковість проекту. 
Інакше кажучи, всі наведені до 
сьогоднішньої вартості грошові 
надходження істотно перевищують 
вкладені в проект кошти, що свідчить 
про ефективності здійснюваних 
інвестицій. 

Розрахунок внутрішньої норми 
прибутковості (IRR) передбачає 
визначення ставки дисконтування (R), 
при якій величина вхідного і вихідного 
дисконтування грошових потоків рівні. 

Для розрахунку IRR 

використовується метод лінійної 
інтерполяції, який базується на 
теоремі Больцано-Коші. 

Внутрішня ставка доходу 
(середній дохід на вкладений капітал, 
що забезпечується даними 
інвестиційним проектом) дорівнює 
20,3%. При даній ставці теперішня 
вартість грошових потоків за проектом 

дорівнює теперішній вартості витрат за 
проектом, тобто, ефективність 
вкладень капіталу в даний проект 

дорівнює ефективності інвестування 
під 20,3% в будь-якої фінансовий 
інструмент з рівномірним доходом. 

Терміном окупності ("простим") 
називається тривалість періоду від 
початку розрахунку до найбільш 
раннього інтервалу планування, після 
якого чистий дохід проекту стає і 
надалі залишається позитивним. 
Простий термін окупності за даним 
проектом склав 5 років з моменту 
початку інвестиційної діяльності за 
проектом. 

Дисконтований період 
окупності (Discount payback period) - 
період часу (t), який знадобиться для 
повернення інвестованого капіталу. 

Дисконтований термін 
окупності за даним проектом склав 
6,95 років з моменту початку 

інвестиційної діяльності за проектом. 

Якщо термін окупності 
перевищує інвестиційний період, то 
проект вважається економічно 
неефективним.  

Індекс прибутковості (PI) 
визначається як відношення 
дисконтованих грошових потоків 
надходжень і виплат, вироблених в 
процесі реалізації проекту за весь 
інвестиційний період. Він дорівнює 
1,56 од. 

 

Прогноз основних фінансових показників дає підставу характеризувати 
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проект як економічно привабливий (високий показник прибутковості), фінансово 

спроможний, платоспроможний (позитивний залишок грошових коштів на всьому 

горизонті планування) і ефективний. 

Таблиця 17. Порівняння нормативних і фактичних значень 

 

 Нормативне 

значення 

Ефективність  

Чиста приведена вартість (NPV) більше «0» 23 689 304 

Внутрішня норма прибутковості (IRR) більше «9,3%» 20,3 

Індекс прибутковості (PI) більше «1» 1,56 
 

 

Малюнок 18. Термін окупності 

 

2019 Р. 2020 Р. 2021 Р. 2022 Р. 2023 Р. 2024 Р. 2025 Р. 2026 Р. 2027 Р. 2028 Р. 2029 Р.
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Малюнок 19. Дисконтований термін окупності 

 
 

10. ВИСНОВКИ 

10.1. SWOT-АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 

 

Сильні сторони  

(Strengths) 

Можливості  

(Opportunities) 

• Зростання попиту на пелети в Україні; 

• Використання наявної сировинної бази при 

відносно невеликій собівартості; 

• Високотехнологічне і продуктивне 

обладнання; 

• Використання в проекті передових 

технологій, що дозволяють підвищити 

рентабельність проекту; 

• Відсутність екологічного навантаження на 

навколишнє середовище; 

• Висока прибутковість і рентабельність 

пелетного виробництва в цілому; 

• Сприятлива динаміка ринкової 

кон'юнктури  

• Завоювання лідируючих позицій серед 

виробників промислових пелет; 

• Реалізація експортного потенціалу; 

• Збільшення обсягів виробництва та 

реалізації продукції за рахунок розширення 

виробничих потужностей; 

• Отримання стабільного високого доходу.; 

• Розширення суміжних напрямків 

діяльності; 

• Збільшення ринкової вартості бізнесу 

Слабкі сторони  

(Weaknesses) 

Зовнішні загрози 

 (Threats) 

2019 Р. 2020 Р. 2021 Р. 2022 Р. 2023 Р. 2024 Р. 2025 Р. 2026 Р. 2027 Р. 2028 Р. 2029 Р.
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• Створення нового бізнесу; 

• Відсутність досвіду в даному бізнесі; 

• Залежність виробничого процесу від 

сировини; 

• Валютні коливання; 

• Наявність сильних і досвідчених 

конкурентів; 

• Необхідність залучення кредитних коштів 

 

• Загрози затримки або зриву термінів 

реалізації проекту; 

• Збільшення вартості проекту; 

• Загроза настання непрямого (побічного) 

фінансового збитку (недоотриманий 

прибуток) у результаті нездійснення 

запуску виробництва в планованих 

масштабах. 

• Зростання собівартості виробленої 

продукції; 

• Зниження попиту на пропоновані послуги; 

• Інфляційні ризики; 

• Ризик неплатоспроможності контрагентів 
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10.2. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ 

Таблиця 17. Ризики за проектом та можливі шляхи їх зниження 

Тип ризику Очікувані негативні наслідки Заходи зменшення впливу ризиків 

Ризик упущеної  

фінансової вигоди 

Це ризик настання непрямого 
фінансового збитку (неотримання 
прибутку) у разі недосягнення 
певного із планових показників 
(наприклад планового об’єму 
випуску та реалізації продукції) 

 Постійне проведення 
маркетингових досліджень з 
метою виявлення нових способів 
залучення клієнтів, вибір та 
постійне доопрацювання форм 
рекламної та маркетингової 
політик. 

 Проведення систематичного 
моніторингу ділової активності 
підприємства та проведення 
комплексної оцінки його сильних і 
слабких сторін. 

 Залучення до виробничого 
процесу висококваліфікованих 
спеціалістів. 

 Участь у різноманітних 
тендерах, конференціях, 
виставках тощо з метою 
популяризації продукції. 

 Налагодження зв’язків з 
іноземними покупцями 

Споживчі ризики Виробництво пелет вимагає 
забезпечення їх високої якості та 
безпеки для їх споживачів. 
Ураховуючи вищенаведені 
фактори, споживчий ризик для 
цього проекту пов'язаний із 
незадоволенням споживачів 
продукції її якісними 
властивостями, ціновою політикою 
тощо 

 Регулярний контроль якості 
виготовленої продукції. 

 Участь у галузевих, в тому 
числі міжнародних, виставках для 
обміну досвідом та популяризації 
своєї продукції. 

 Створення впізнаваного бренду 
виробника пелет як в Україні, так і 
за кордоном. 

 Співпраця з вітчизняними та 
міжнародними постачальниками 
необхідних витратних матеріалів, 
котрі мають позитивну ділову 
репутацію та продукція, яких 
відповідає законодавству України. 

 Забезпечення отримання 
клієнтами продукції високої якості 
та за конкурентною ціною 

Ризик зниження 
платоспроможності 
клієнтів 

Цей вид ризику полягає у 
зниженні (або недостатній 
кількості) споживачів продукції 
(об’єму отримуваної виручки) у 
випадку падіння рівня їх 
купівельної спроможності та 
платоспроможності 

 Постійний моніторинг і аналіз 
пропозицій інших виробників пелет 
на території України та за 
кордоном. 

 Створення програм лояльності 
для оптових покупців. 
 

Ресурсний ризик Ресурсний ризик для виробництва  Забезпечення ретельного 
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Тип ризику Очікувані негативні наслідки Заходи зменшення впливу ризиків 

пелет зумовлюється 
ненадходженням, невчасним, або 
не у повному обсязі 
надходженням сировини та 
витратних матеріалів для 
виробництва. 

Окрім того, ресурсний ризик 
пов'язаний зі зниженням якості 
сировини та інших витратних 
матеріалів, що постачаються як 
іноземними, так і вітчизняними 
контрагентами. 

Результатом реалізації ресурсного 
ризику може виступити зниження 
якості продукції, зростання 
собівартості її виробництва, 
порушення запланованих термінів 
виробництва 

відбору персоналу, який матиме 
високий рівень кваліфікації за 
найбільш відповідальними 
напрямами діяльності 
підприємства. 

 Налагодження довгострокових 
партнерських відносин з 
постачальниками необхідної 
сировини, обладнання та 
комплектуючих, які гарантують 
високу якість продукції при її 
мінімальних цінах з урахуванням 
довгострокових партнерських 
відносин. 

 Організація власної сировинної 
бази. 

 Активна участь у різноманітних 
виставках з метою пошуку нових 
постачальників та моніторингу 
пропозиції інших можливих 
контрагентів. 

 Підписання довгострокових 
договорів з підрядниками та 
можливістю підписання 
довгострокових трудових 
контрактів з ключовими фахівцями 
підприємства 

Ризик 
упровадження 

 

Ризик упровадження пов’язаний з 
тим, що у процесі реалізації 
інвестиційного проекту 
будівництва заводу з виробництва 
пелет не буде досягнуто таких 
кінцевих поставлених результатів: 

 Не вдасться забезпечити 
ефективний процес збуту 
продукції (не буде досягнуто 
запланованих об’ємів реалізації). 

 Фактичний досягнутий рівень 
упроваджуваних заходів 
виявиться меншим, ніж 
очікувався (неефективна 
рекламна компанія, зрив термінів 
введення в експлуатацію, 
невідповідність рівня кваліфікації 
залучених працівників) 

 Розробка та реалізація 
ефективної маркетингової стратегії 
виходу і завоювання бажаної 
частки ринкового сегменту 

Бюрократичні та 
адміністративні 
ризики 

 

Бюрократичний і адміністративний 
ризик виникає в результаті 
прийняття компетентним органом 
юридично значущих рішень 
нормативного характеру (ВРУ, 

 Організація виробництва буде 
здійснена відповідно до норм 
існуючого законодавства. 

 Тісна співпраця з органами 
державної влади, податкової та 
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Тип ризику Очікувані негативні наслідки Заходи зменшення впливу ризиків 

КМУ, місцеві ради, митні та інші 
установи), які прямим чи 
опосередкованим способом 
негативно впливають на діяльність 
підприємства. Наслідком 
виникнення цих ризиків може 
виступити збільшення термінів 
отримання спеціальних дозволів, 
ліцензій та ускладнення надалі 
діяльності підприємства, 
виникнення необхідності в 
отриманні додаткових спеціальних 
дозволів, а також відміни 
податкових та митних 
преференцій для підприємств, що 
реалізують інвестиційні проекти у 
пріоритетних галузях економіки 
України 

митної служб, санітарно-
епідеміологічної станції та іншими 
установами, що здійснюють 
контроль за законністю та 
діяльністю підприємства. 

 Належне оформлення всіх 
необхідних дозвільних документів, 
їх своєчасне отримання та 
поновлення. 
 
 

Правові ризики 

 

Існуючі недоліки української 
правової системи та українського 
законодавства призводять до 
створення атмосфери 
невизначеності у сфері 
комерційної діяльності, тоді  
виникає правовий вид ризику. 

До таких недоліків слід віднести: 

 розвиток української правової 
системи і можлива невідповідність 
між законами, указами глави 
держави і розпорядженнями, 
рішеннями, постановами та 
іншими актами уряду, міністерств і 
місцевих органів. 

 непослідовність судових 
інстанцій у реалізації принципу 
однаковості судової та арбітражної 
практики, відносний ступінь 
недосвідченості суддів і судів у 
тлумаченні деяких норм 
законодавства. 
Перераховані недоліки можуть 
несприятливо вплинути на 
здатності майбутнього 
підприємства в реалізації 
здійснення прав, а також 
захищати себе у випадку 
пред'явлення претензій іншими 
особами 

 Залучення до роботи 
висококласних юристів у 
адміністративній, господарській, 
корпоративній галузях права. 

 Ефективне використання 
існуючих норм законодавства з 
метою забезпечення безперебійної 
та стабільної діяльності 
підприємства. 

 Тісна співпраця з державними 
органами влади та перевіряючими 
інстанціями 
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10.3. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПРОЕКТУ 

Проектом передбачається будівництво промислового комплексу з 

виробництва пелети з соломи. Потужність комплексу складе 2 тони/час. 

Загальна потреба у фінансуванні складає 51 238 155 грн, з них: 

• на придбання необоротних активів - 46 294 875 грн. 

• на забезпечення поточної діяльності до виходу на самоокупність 

4 943 280 грн. 

Реалізація проекту запланована за рахунок використання власних коштів. 

Реалізація даного інвестиційного проекту дасть його ініціатором можливість 

зайняти частку ринку промислових пелет України, і частково задовольнить попит 

споживачів на дані види продукції. 

Розглянутий проект характеризується високими позитивними значеннями 

показників діяльності та ефективності.  

 

Рентабельність та інвестиційна привабливість проекту знижується при 

зниженні завантаженості виробничих потужностей виробництва, збільшенні 

собівартості пропонованих продукції, а також зниження ціни на вироблювану 

продукцію. 

У теж час, при реалізації оптимістичних прогнозів, прибутковість проекту, а 

також його інвестиційна привабливість зростають. 

Соціальна ефективність 

Реалізація цього проекту має важливе соціальне значення для розвитку 

пелетної промисловості, забезпечення українських промислових споживачів якісною 

продукцією вітчизняного виробництва, що відповідатиме всім стандартам якості та 

буде здатною задовольнити потреби споживачів, а також зниження залежності 

країни від традиційних видів палива. 
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Окрім того, реалізація проекту дозволить створити 23 нових робочих місць та 

забезпечити зайнятих осіб (мешканців Одеської області) постійним місцем роботи з 

гідним рівнем заробітної платні: 

 Проектом заплановано створення 23 нових робочих місць. 

 Фонд заробітної платні складе 262 300 грн. 

 Розмір середньомісячної заробітної платні до оподаткування на 

підприємстві становитиме близько 9 348 грн. 

Планується щомісячне виробництво 1344 тон промислових пелет з соломи. 

Передбачається співпраця з регіональними фондами соціального захисту 

населення (біржами) при підборі співробітників на виробництво, з можливим 

впровадженням спільних проектів з цими установами щодо підготовки та 

перепідготовки безробітних і випускників навчальних закладів. 

Залучення підприємством висококваліфікованих працівників сприятиме 

скороченню відтоку кваліфікованих кадрів з території Одеської області та 

стимулюватиме зацікавленість робітників у підвищенні професійного рівня. 

Ураховуючи те, що підприємство буде дотримуватися правильного 

технологічно циклу та технологічного процесу, а пелетне виробництво по своїй суті 

не є об’єктом забруднення навколишнього середовища і не створює загрозу 

викидів у атмосферу та забруднення оточуючого середовища, проект справлятиме 

позитивний вплив на екологічну обстановку та стан навколишнього природного 

середовища.  

Реалізація планового інвестиційного проекту організації підприємства з 

виробництва пелет, окрім економічної ефективності для його ініціаторів, передбачає  

також значну бюджетну ефективність. 

Серед основних складових бюджетної ефективності проекту можна виділити 

такі: 

 Створення 23 нових робочих місць, а це відрахування до соціальних 

фондів, у т. ч. пенсійного, утримання податку з доходів фізичних осіб та збільшення 

купівельної спроможності персоналу. Окрім того, проект забезпечить сплату єдиного 

соціального внеску, що нараховується підприємством на заробітну платню 

працівників. 

 Сплата податку на прибуток та податку на додану вартість, що стане 

додатковим джерелом наповнення державного бюджету.  
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Таблиця 18. Бюджетна ефективність проекту 

ПОДАТКИ І ПЛАТЕЖІ ДО ФОНДІВ 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ                         

ПДВ зобов'язання   5 268 480 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 7 150 080 69 619 200 

ПДВ кредит 8 446 142 2 817 731 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 3 778 136 45 267 098 

наростаючий Всього -8 446 142 -5 995 393 -2 623 449 748 495 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944   

Платежі ПДВ до бюджету       748 495 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 24 352 102 

ІНШІ ПОДАТКИ                         

Нарахування на заробітну плату 94 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 5 770 600 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК                         

Нарахований податок на прибуток   615 951 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 20 437 661 

Сумарні податкові виплати 94 600 1 183 551 2 770 012 3 518 507 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 6 141 956 50 560 363 

             НАДХОДЖЕНННЯ ДО БЮДЖЕТУ 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. 2029 р. Всього 

ПДВ       748 495 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 3 371 944 24 352 102 

Сплачений ПДВ при інвестуванні 7 715 813                     7 715 813 

Нарахування на заробітну плату 94 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 567 600 5 770 600 

ПДФО 65 593 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 393 559 4 001 186 

Податок на прибуток   615 951 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 2 202 412 20 437 661 

Всього 7 876 006 1 577 111 3 163 572 3 912 066 6 535 515 6 535 515 6 535 515 6 535 515 6 535 515 6 535 515 6 535 515 62 277 362 

 

  



   Створюємо імпульс для розвитку Вашого бізнесу 

54   Проект будівництва заводу з виробництва промислової пелети з соломи 

 

 

 

 


	1.  Резюме проекту
	2. Опис проекту
	3. Опис продукції
	4. Аналіз ринку
	5. Організаційний план
	5.1. Етапи реалізації проекту
	5.2. Організаційна структура

	6. Інвестиційний план
	7. Аналіз ресурсів
	8. Фінансовий план
	8.1. Вхідні параметри розрахунків
	8.2. Доходи проекту
	8.3. Витрати проекту
	8.4. Звіт про прибутки та збитки
	8.5. Звіт про рух грошових коштів
	8.6. Фінансові показники проекту

	9. Оцінка ефективності проекту
	10. Висновки
	10.1. SWOT-аналіз проекту
	10.2. Аналіз ризиків проекту
	10.3. Загальні висновки проекту


