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Анкета інвестиційного проекту

Луганська Обласна Державна Адміністрація

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, відділ
сприяння залученню інвестицій та міжнародних виставок
м. Северодонецьк, Луганська обл., пр. Центральний, 59
Телефон 0645223035

Енергетика та енергоефективність
«Сорговий Мед» Біогазовий комплекс з переробки відходів
сільськогосподарського виробництва
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНБІС ГРУП» код. 40182227. ТОВ
Біловодськ АГРО код 38325417
Огляд Проекту
Вирощування та переробка цукрового сорго в дуже корисний з точки зору
нутриціології продукт «Сорговий мед»  сироп з соку сорго. Створення
біогазового комплексу з переробки відходів виробництва «соргового меду» з
Опис проекту
метою отримання біогазу, зрідженного біометану, електроенергії (продаж за
зеленим тарифом), добрив, тепла, гарячої води. Створення тепличного та
рибного господарств (з використанням теплової енергії, що виробляється
біогазовим комплексом)
Виробництво дієтичного сортового сиропу, 2126 кВТ електроенергії, 2162 кВТ
Продукти/послуги теплової енергії, біодобрива, зрідженого біометану, теплична продукція (ягоди,
овочі, саджанці, розсада, розведення цінних порід риби)
Огляд ринку
Внутрішній ринок
Комерційна пропозиція від корпорації ZORG Biogas AG на розробку проекту,
Стан
підготовки
постачання обладнання, монтування обладнання та навчання персоналу, бізнес
проекту
план
Оціночна вартість
проекту (в дол. 9133812
США)
Необхідні інвестиції
Сума необхідних
інвестицій (в дол. 9133812
США) та форма Preferential loan, but open to other offers
залучення
Закупівля обладнання з використанням передових європейських технологій з
переробки відходів швейцарської корпораціі Zorg Biogas AG
Ключові економічні параметри проекту:
Деталізація
необхідних
інвестицій

Очікуваний термін реалізації проекту (програми), кількість років
(місяців): 36
Чиста приведена вартість, (NPV): 1
Термін окупності проекту (PBP), років (місяців): 36
Рентабельність проекту (у відсотках): 50
Загалом економія (дол США): 2235000
Зниження СО2 (якщо є): 1

Розташування проекту та Інфраструктура
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Розташування

Характеристика
земельної ділянки

Інфраструктура

Анкета інвестиційного проекту

м.Старобільськ, Луганської області
Площа: 7 га
Право власності: Державна/State
Цільове призначення: Промислового призначення
Фактичне використання: Будівництво комплексу
Облік специфіки проекту: В наявності сільськогосподарська земля
загальною площею 5 тис.га. Придбана земельна ділянка площею 2.5 га під
землю енергетичного комплексу та парників
Доступ до транспортної інфраструктури: Відстань до Северодонецька 60
км
Наявність та відстань до комунальної інфраструктури: Інформація
відсутня
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Ресурси та Послуги
По овочам, ягодам та рибі є попередні домовленості з оптовими базами та
Доступ до ресурсів
мережами супермаркетів України. Вивчається попит на сорговий сироп в
та послуг
Україні та Европі.
Характеристика
В наявності сільськогосподарська земля загальною площею 5 тис.га. Куплена
наявних активів
земельна ділянка площею 2.5 га під землю енергетики та парників.
Наявність та якість
Інформація відсутня
людських ресурсів
Особливості регулювання
Необхідні дозволи
Право власності на землю
та ліцензії
Екологічні
обмеження
та
вимоги
Наявні
або
заплановані пільги Зелений тариф, податкові пільги
або преференції

Інше

Інше
Використання передових європейських технологій з переробки відходів
швейцарської корпораціі Zorg Biogas AG

Контактні дані:
Хлібосолов Сергій Юрійович
Директор ТОВ «ЕНБІС ГРУП»
Адреса:
93400, Луганська область, м. Северодонецьк, пр. Центральний 59
+380 95 661 1111
khlebosolov.s@gmail.com
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