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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

Будівництво теплоелектростанції потужністю 1 Мвт/г з використанням
відновлювальних джерел енергії та твердих побутових відходів
Семенов Валерій Леонідович Керівник кооперативу «Нова техніка»
Огляд Проекту
Придбання лінії сортування та підготовки сировини, обладнання буд
майданчика, придбання обладнання для під’єднання до електромережі, також
придбання обладнання для переробки побутових відходів та біомаси у
Опис проекту
електричну та теплову енергію. Мета даного проекту є cтворення нових робочих
місць шляхом використання побутових відходів в якості палива для
теплоелектростанції та підвищення енергоефективності на рівні регіону.
Продукти/послуги Електрична енергія та теплова енергія
Огляд ринку
Поставлятиметься на внутрішній енергоринок
Стан
підготовки Наявність попереднього технікоекономічного обгрунтування, наявність бізнес
проекту
плану.
Оціночна вартість
проекту (в дол. 3000000
США)
Необхідні інвестиції
Сума необхідних
інвестицій (в дол. 2000000
США) та форма Bank loan, grant
залучення
Придбання лінії переробки та сортування сировини, придбання обладнання для
отримання електроенергії
Ключові економічні параметри проекту:
Деталізація
необхідних
інвестицій

Розташування
Характеристика
земельної ділянки

Очікуваний термін реалізації проекту (програми), кількість років
(місяців): 24
Чиста приведена вартість, (NPV): 1
Термін окупності проекту (PBP), років (місяців): 24
Рентабельність проекту (у відсотках): 143
Загалом економія (дол США): 1
Зниження СО2 (якщо є): 30000

Розташування проекту та Інфраструктура
м. Старобільськ Луганської області, в 60 км від центру Луганської області м.
Сєвєродонецьк
Площа: 5 га
Право власності: Приватна/Private
Цільове призначення: Промислового призначення
Фактичне використання: Завод ЗБВ (завод залізобетонних виробів)
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Облік специфіки проекту: Наявні будівлі промислового призначення,
асфальтове покріття, енергомережа

Інфраструктура

Доступ до транспортної інфраструктури: Відстань до Северодонецька 60
км
Наявність та відстань до комунальної інфраструктури: Наявна мережа
електропостачання, автономне водопостачання
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Ресурси та Послуги
Доступ до ресурсів
Необхідна кількість сировини 10000тон в рік.
та послуг
Характеристика
ТЄО, майданчик, лінія енергопостачання
наявних активів
Укомплектування персоналу планується здійснити за рахунок фахівців, які
Наявність та якість
мешкають в Старобільському районі Луганської області, у т.ч. із числа
людських ресурсів
вимушених переселенців, які раніше працювали в енергетичній сфері.
Особливості регулювання
Необхідні дозволи
Ліцензія на постачання електроенергії
та ліцензії
Екологічні
обмеження
та Відсутні
вимоги
Наявні
або
заплановані пільги Зелений тариф, податкові пільги
або преференції
Інше
Інше

Інформація відсутня

Контактні дані:
Валерій Семенов
Голова виробничого кооперативу "Нова Техніка"
Адреса:
93400, Луганська область, м. Северодонецьк, пр. Центральний 59
+380 99 566 9770
katia.katy86@ukr.net
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