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Міні-завод з переробки твердої органічної сировини природного та 

синтетичного походження у рідкі котельні палива та твердий 

вуглецевий залишок. 

В якості сировини для виробництва котельних палив можуть 

використовуватися деревні та сільськогосподарські відходи, викопне 

буре вугілля, торф, органічна частина ТПВ, зношені автомобільні 

шини, інші види твердих горючих матеріалів. 

Вихідна сировина у вигляді гранул, брикетів, крихти, або у разі 

використання відпрацьованих 

автомобільних шин - крупно нарізаних 

сегментів («клаптів») гуми після 

необхідної підготовки, транспортується 

безперервно в реактор 

високотемпературної термодеструкції, 

де, у присутності інертного газу 

перетворюється на парогазову суміш 

вуглеводнів. Для запобігання глибокій 

конверсії вуглеводнів застосовується 

т.зв. загартування ПГС за допомогою 

газоподібного стоппер-агента. Далі, ПГС 

піддається очищенню від сполук сірки, галогенів та інших домішок. 

Охолоджена та стабілізована ПГС поділяється на газоподібну та 

рідку фази, в системі апаратів конденсації та фракціонування, де 

відбувається утворення готових товарних продуктів – котелень, 

розчинників та флотреагентів із заданими фізико-хімічними 

властивостями. 

Вихід товарних продуктів залежить від природи та якості сировини 

(якщо такою є ТПВ)з 1тн ТПВ (W = 40% абс) - до 200кг. 

 Вихід вуглецевмісних матеріалів при використанні в якості 

сировини металокордних шин становить до 30% або 300 кг вуглецевих 

матеріалів. 

 Вихід вуглецевмісних матеріалів при використанні в якості 

сировини пластмас становить до 70% або 700 кг вуглецевих 

матеріалів. 

 Вихід вуглецевмісних матеріалів при використанні в якості 

сировини деревини та папіру становить до 30% або 300 кг вуглецевих 

матеріалів, але така сировина повинна бути смішана з органічними 

ТПВ маючими в своїх сполуках водневі компоненти, тобто має 

шихтуватися. 
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 При зміні умов процесу, як товарні продукти можуть бути отримані 

нижчі олефіни від С2 до С5, спирти С1-С18 та інші продукти - 

сировина для хімічної промисловості. 

- Також у процесі термохімічної переробки сировини виділяється 

значна кількість теплової енергії до 4000 МДж на одну тонну 

переробленої сировини, яку можна використовувати для 

теплоенергопостачання. Надмірне тепло також можна застосовувати 

для підготовки сировини (підсушування) та у допоміжних 

виробництвах. . 
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ЗВІДНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ 

2У2О 

ТУ У29.5-33957212-001:2007(з доповненнями)    

Табл.1. Основні характеристики обладнання по сировині та виробництву готової продукції 

 № 

п/п  ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЗНАЧЕННЯ  

  

т/добу, не 

менше т/добу, не більше т/добу, номінал 

1 Потужність за сировиною тип 1    

  - відходи гуми +деревина+папір 30,00 45,00 40,00 

2 Потужність за сировиною тип 2    

  - відходи гуми 15,00 22,50 20,00 

  - відходи пластмас+ деревина+парір 15,00 22,50 20,00 

3 Потужність із виробництва     

  - рідкого палива (Резол) на сировину тип 1 5,00 7,50 6,75 

  - рідкого палива (Резол) на сировину тип 2 10,00 15,00 13,50 

4 Потужність із виробництва     

 

 - пірокарбону (Піровугіль А) на сировину 

тип 1 8,40 12,60 11,20 

 

 - пірокарбону (Піровугіль А) на сировину 

тип 2 2,00 3,00 2,60 

5 Потужність із виробництва     

 

 - м/лом (мет. дріт) навалом на сировину 

тип 1 1,00 1,30 1,10 

 

 - м/лом (мет. дріт) навалом на сировину 

тип 2 0,50 0,70 0,60 

     

     

Табл 2. Основні базові характеристики устаткування споживання ресурсів  

№ 

п/п  Опис ресурсу  Значення  Примітка 

     

1 Кількість споживаного обладнанням   Середнє значення для 2у2о 

 Електроенергії 128 кВт/год установки з урахуванням темного часу. 

   доби, роботи ножиць 

2 Максимальна пікова потужність 150 кВт Взято з розрахунку одночасної 

 споживана обладнанням  роботи всіх пристроїв та хутра- 

   Нізмів  

3 Кількість споживаної технічної води* 1,5 м3/год Для доливки градирні та гасіння шламу 

4 Кількість споживаної питної води 1 м3/добу Для побутових цілей (лазня) 

5 Кількість робочих операторів установки 1 чол/зміну 3-х змінний режим роботи 

6 Кількість робочих підготовчих операцій 5 особи/зміну 3-х змінний режим роботи 

7 

Кількість робочих ділянок сепарації та 

фасування 1 чол/зміну 

3-х змінний режим 

роботи  

* Значення залежить від типу застосованої 

градирні    
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 Розрахункова річна продуктивність Установки з утилізації становить – 

15000 тонн/рік. При завантаженні Установки 60% від номінальної потужності 

розрахункова річна продуктивність складе 9 000 тонн/рік.   

 

КОРОТКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРИ ВИТРАТІВ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА З 

ЗАГОТОВКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТПВ із розрахунку застосування одного 

міні-заводу при 60% завантаження від номінальної потужності. При 

розрахунках застосовується курс 1 у.o = 27,00 грн. 

I.КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ 

 Для функціонування міні-заводу з переробки твердої органічної сировини на 

основі Установки 2У20 необхідно придбати наступне обладнання, вузли, агрегати. 

Табл.3 Перелік капітальних витрат 

N 

п/п 
Найменування об'єкта 

Вартість 

Тис.грн. Тис.у.о 

1 Установка 2У2О 22 296.6 825,8  

2 

Шредер продуктивністю до 5 тонн/год у складі: 

шредер 2х50 кВт для порізки ТПВ (у тому числі шин 

середнього розміру + алігаторні ножиці для 

попереднього оброблення великогабаритних ТПВ 15 

кВт+)  

4 185,0 55,0 

3 Навантажувач фронтальний дизель (форкліфт)10Т 756,0 28,0 

4 Кран-балка 405,0 15,0 

5 Дві цистерни 2х25 м3 для зберігання нафтопродуктів 540,0 20,0 

6 Насос-фільтр-колонка для мазуту. 99,9 3,7 

7 

Сортувальна станція 8 постів з додатковим 

обладнанням (конвеєри, галереї, естакади тощо)під 

«ключ» 
5 524,2 604,6 

8 

Прес-брикетувальник для виготовлення паливного 

брикету із вуглець-вуглецевих матеріалів без 

сполучного, продуктивність до 10 тонн/добу 
864,0 32,0 

9 Механічна машина первічної сепарації(Троммель) 2 325,78 86,14 
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10 

Сепаратор барабанного типу високотемпературний на 

магнітах Алніко для відділення металокорду 
205,2 47,6 

11 
Дезінтегратор (млин) вуглець-вуглецевих матеріалів 

для виробництва фарбуючих пігментів та техвуглецю 
270,0 10,0 

12 Устаткування для пакування в паперові мішки 135,0 5,0 

13 

Виробнича будівля площею 150-200 м2 (для цеху 

підготовки сировини, інструм. ділянки, побутових 

приміщень) 

810,0 30,0 

14 

Ангари сухі для зберігання готової продукції 

(вуглець-вуглецеві матеріали)та підготовчих 

операцій 

(сортування ТПВ тощо) 5 шт 

3 240,0 120,0 

15 Верстати, інструменти 135,0 5,0 

16 Вартість проектних робіт:    

16.1 Отримання дозволів та проходження експертиз 810,0 30,0 

16.2 Розробка виробничого проекту 2 025,0 75,0 

16.3 
Проект на викиди та ОВНС, отримання лімітів 

викидів 
270,0 10,0 

 РАЗОМ 59 476,7 2 202,84 

  

ЗАГАЛЬНО ЗА КАПІТАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ 59 476,7 тис.грн  

або 2 202,84 тис.у.о. 

 II.ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

 2.1. Витрати електроенергію. 

- електроенергія, що споживається Установкою 2У20 та 

сортувальною станцією - 128 кВт / год; 

- електроенергія, що споживається шредерами – 122 кВт/год; 

- електроенергія, споживана ножицями – 18 кВт/годину; 

- Освітлення – 3 кВт/година; 
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- Витрати електроенергії допоміжним виробництвом – 5 кВт/год. 

Максимальне споживання енергії становить 276 кВт/год 

Середнє спживання енергії становить до 60 кВт/год 

Тобто в середньом витрата електроенергії становить – 60 кВт/год. 

Кількість робочого часу на рік: 

13000 тонн/40 тонн/добу = 325 діб = 325 * 24 = 7800 годин на рік 

Вартість електроенергії на рік становитиме:  

60 кВт/год*7800 год*5 грн/кВт/год = 2 340 000,00 грн. 

(5 грн – вартість 1 кВт/год) 

 2.2. Витрати води. 

 Витрати на воду становлять 37 м.куб на добу 

 Загальна вартість води на рік становить: 

 36,0 м.куб * 325 діб * 10,63 грн / м. куб = 124 371,0 грн. 

 

 2.3. Нормативна кількість стоків. 

2880 тн* 5,80 грн./тн = 16 704 грн. на рік 

 2.4. Витрати на оплату праці 

табл.4. Штатний розклад 

N 

п/п 
Посада 

Кількість 

персоналу 

Тарифний оклад, 

грн./місяць 

Фонд оплати 

праці, 

грн./місяць 

1 Директор 1 36 000,00 36 000,00 

2 Гол. інженер 1 36 000,00 36 000,00 

3 Гол.технолог 1 36 600,00 36 000,00 

4 Технолог 1 30 500,00 30 500,00 
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5 Виконроб 1 20 000,00 20 000,00 

6 Робочий, оператор 

установки 
3 25 000,00 75 000,00 

7  Підсобний 

робітник , 

сортувальник 

28 15 000,00 420 000,00 

8 Бухгалтер-

обліковець 
1 30 000,00 30 000,00 

9 Менеджер з 

продажу 
2 30 000,00 30 000,00 

 Разом 39  683 000,00 

 

Нарахування на заробітну плату становлять, у середньому, 42,1% від 

Фонду заробітної плати. 

Разом витрати на заробітну плату становитимуть:  

(683 000,00* 42,1%) * 12 міс. = 11 646 516,00 грн. на рік 

 

 2.5. Транспортні витрати 

Разом транспортні витрати 160 800 грн. / міс * 12 = 1 929 600 грн 

/ рік 

 2.6. Адміністративні витрати 

 - Витрати на зв'язок (телефон, інтернет) – 650 грн/міс 

 - МШП, а саме: 

 мастильні матеріали - 1300 грн/міс    

миючі засоби - 1200 грн/міс     

сольвент 100лx 50 - 5000 грн/міс    

видатковий інструмент – 3 000 грн/міс    

пакувальні матеріали 100шт 25грн - 2 500 грн/міс мішки паперові 

2000 шт X 10.2 грн - 24000 грн/міс- Рекламні витрати – 2 000 

грн/міс     

 - Додаткові витрати – 5 000 грн/міс.     

 

РАЗОМ адміністративні витрати становлять: 

43700,00 грн/міс = 43 700 * 12 = 524 400 грн / рік 
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 2.7. Амортизаційні витрати. 

 Термін амортизації – 5 років 

 Амортизаційні відрахування становитимуть: 

59 476,7 тис.грн/5 = 11 895 340,00 тис.грн на рік 

III. РОЗРАХУНОК РІЧНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДУ 

табл.5. Розрахунок валового річного доходу 

Відходи, що 

переробляють

ся 

Маса 

вихідної 

органічно

ї 

сировини 

тонн/рік 

Вид кінцевого 

продукту 

Вихід 

кінцевих 

продуктів 

тонн 

Ціна 

товарних 

продуктів, 

грн/т (з 

ПДВ)  

Валовий 

дохід, 

тис.грн/рік 

(з ПДВ) 

ТПВ 13000 

Рідкі вуглеводні 

(синтетична 

нафта) 

4000~4500 12 300,00 52 275,00 

Брикет паливний  1500 950,00 1 425,00 

Твердий 

вуглецевий 

продукт 

1500  500,00 750,0 

Металобрухт 500 2000,00 1000,0 

Паливний газ 2000 - - 

РАЗОМ     55 450,00 

 

 

IY.Техніко-економічний розрахунок окупності 

проекту 

Табл.6. Розрахунок чистого прибутку 

 Статті тис.грн тис.у.о. 

1 ДОХОДИ ВАЛОВІ 46 208,33 1 711,42 

2 Валовий виторг від реалізації продукції 55 450,00 2 053,70 

3 ПДВ 9 241,67 342,28 

4 ВИТРАТИ 30 930,93 1 145,590 

5 Собівартість реал. продукції: 30 930,93 1 145,590 
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5.1 
Прямі матеріальні витрати (вартість 

сировини, матер. та ін.) 
2 481,075 91 891,67 

 - вартість сировини 0,00 0,00 

 - Витрати на електроенергію 2 340,00 86,67 

 - Витрати на воду 124,371 4,61 

 - Витрати на стоки 16 ,704 0,62 

5.2 
 Прямі витрати на оплату праці (зарплата та 

податки) 
11 646 ,516 431,352 

5.3  Амортизація 11 895 ,340 440, 568 

5.4 
 Витрати, пов'язані з операційною діяльністю 

2 454,00 90,89 

 - Адміністративні витрати 524,400 19,42 

 - транспортні витрати 1 929,600 71,45 

6 Чистий ПРИБУТОК (дохід-витрати) 15 277,40 565,82 

Термін окупності проекту – 2 202,84 тис у.о/565,82 тис у.о. = 3.89 

роки або 3 роки 11 міс. 

Рентабельність проекту - 565,82/1 145,59 * 100% = 49% 

Розрахунок зроблено без урахування податку на прибуток (так як до 

нього може бути застосовано пільгова такса в 0 відсотків, яка у 

звичайному разі складає 20%, або 56,56 тис у.о. на рік)а такаж не 

прораховано прибуткова позиція яка виникає з утилізаційного сбору 

за мусоропереробку (яка може складати 13000 х 1 у.о = 13 тис у.о 

на рік)  

 

 


