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Мета Проекту - створення на умовах державно-приватного партнерства (РРР) на

території Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей Регіональної системи

комплексів з виробництва до 600 тис. т альтернативного палива (RDF) на рік

Стратегічна ціль Проекту - поетапне заміщення до 80% вугілля альтернативним паливом

в процесі виробництва цементу на ПАТ «Івано-Франківськцемент» шляхом оптимізації

системи поводження з побутовими відходами на території Івано-Франківської,

Тернопільської та Львівської областей (Регіону)

Завдання Проекту:

• формування інноваційної системи збирання та утилізації понад 1 млн. т побутових
відходів на рік, утворюваних в населених пунктах Регіону з населенням понад 4,5 млн.
чол.;

• зменшення кількості та площ полігонів за рахунок зменшення обсягів захоронюваних
неутилізованих відходів на полігонах до 15% від ;

• вирішенням екологічних, енерго- та ресурсозберігаючих і соціальних проблем Регіону;

• досягнення економічної ефективності в діяльності у сфері поводження з відходами;

• створення нової галузі виробництва альтернативного палива на основі дешевої
відновлюваної сировини.
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Географія Проекту
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1. Проектування та будівництво системи 

комплексів  підготовки альтернативного 

палива сумарною потужністю понад 1 000 

тис. тон на рік:

• Львівська область – 2 комплекси на 350 тис. т

• Тернопільська область – 150 тис. тон

• Івано-Франківська область – 150 тис. тон

та комплексу виробництва альтернативного 

палива та системи його використання у процесі 

виробництві цементу на ПАТ «Івано-Франківськ 

Цемент» потужністю до 600 тис. тонн на рік

2. Використання понад 80% відходів як 

вторинних ресурсів для повторного 

використання у виробництві та секторі 

відновлювальної енергетики

3. Зменшення в 10-15 раз площ полігонів та 

захоронення на них лише неутилізованого 

залишку, комплексне вирішення проблем 

довкілля та зменшення емісії СО2
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Міська влада

Приватний
Інвестор

Держава

Мінекономрозвитку

• Проведення конкурсу на вибір приватного інвестора
• Відведення земельної ділянки
• Гарантовані обсяги відходів
• Економічно обґрунтовані тарифи
• Дозвільна документація
• Укладання договору з інвестором на термін

не менше  періоду окупності  проекту

• Укладання договору на реалізацію 
Проекту у формі державно-
приватного партнерства з міською 
владою

• Фінансування проектування та 
будівництва 

• Експлуатація   об'єкту згідно 
договору про державно-приватне 
партнерство

• Реєстрація Договору про державно-
приватне партнерство

• Координація реалізації проекту  та 
моніторинг і оцінка його реалізації

• Інформування КМУ про хід 
реалізації проекту

• Внесення відповідних змін до законодавчої бази 
у сфері регулювання поводження з відходами

• Забезпечення  нормативно-правового 
регулювання діяльності сфери поводження з 
побутовими відходами

• Фінансування Проекту  за рахунок 
коштів Екологічного фонду

• Часткова компенсація  відсотків 
Приватному  Інвестору

Мінекології
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Результати реалізації Проекту

ТПВ

100%

ТПВ

95%

Полігон

Перероблені 

відходи 

до 15%

Роздільно зібрані 
відходи – до 25%

Місто
Перевізники

Змішані відходи
75%

Вторинна сировина
до 5%

Альтернативне

паливо

(RDF) до 80 %



• Етапи реалізації проекту:
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№ Планові заходи по реалізації проекту Термін реалізації по містах, регіонах

Івано-Франківськ Тернопіль Львів

1 Підготовка та підписання Протоколів про наміри реалізації Проекту з 

органами місцевого самоврядування (ОМС) та потенційним інвестором на 

умовах державно-приватного партнерства

01.2015-02.2016 01.2015-02.2016 01.2015-02.2016

2 Відбір та відведення земельних ділянок для розміщення об»єктів ОМС.

Проведення передпроектних робіт та отримання погоджень

02-03.2016 02-03.2016 02-03.2016

3 Підготовка документів для оголошення конкурсу на вибір приватного 

партнера для реалізації Проекту

02-03.2016 02-03.2016 02-03.2016

4 Проведення конкурсу на вибір приватного партнера для реалізації 

Проекту та підписання договору на його реалізацію

03-05.2016 03-05.2016 03-05.2016

5 Розробка та затвердження попереднього техніко-економічного

обгрунтування проекту 

Березень 2016 рр.

6 Розробка та погодження проектної документації проекту 03-12.2016 р. 2016 р. 2016 р.

7 Вирішення з міськими радами  питань організації системи збирання та 

вивезення ТПВ (проведення конкурсів)

02-05.2016 р. 2016 р. 2016 р.

8 Організація системи збирання та вивезення ТПВ в населених  пунктах 

Регіону, закупівля транспорту, контейнерів

2016 -2017рр. 2016-2017 рр. 2016-2018рр.

9 Вирішення з міськими радами питання постачання комплексів з 

переробки ТПВ потужністю 150- 350 тис. тонн ТПВ на рік для 

виготовлення сировини для виробництва  альтернативного палива на рік 

на рік на території міських полігонів та об»єктів санітарного очищення

2016 р.



• Етапи реалізації проекту:
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№ Планові заходи по реалізації проекту

Термін реалізації по містах, регіонах

Івано-Франківськ Тернопіль Львів

10

Проектування, будівництво та введення в експлуатацю комплексів 

потужністю 150 -350 тис. тонн ТПВ на рік для  виробництва сировини  для 

виготовлення альтернативного на території міських полігонів та об»єктів

санітарного очищення Регіону

2016-2017 рр. 2017-2018 рр. 2016-2019 рр.

11

Проектування, будівництво та введення в експлуатацію в районі 

розміщення ПАТ «Івано-Франківськ цемент» технологічного комплексу для 

виробництва до 600 тис. тонн альтернативного палива  на рік з сировини, 

що  доставляється з  комплексів в містах Івано-Франківську, Тернополі,  

Львові та населених пунктів Регіону 

2016-2018 рр.

12

Закупівля необхідного технологічного  транспорту для транспортування 

виготовленої сировини на технологічний комплекс для виробництва до 400 

тис. тонн альтернативного палива  на рік  ПАТ «Івано-Франківськцемент» 

2016 р. 2016 р. 2017-2018 рр.

13

Організація системи транспортування, прийому  та подачі альтернативного 

палива (RDF) для спалювання  на ПАТ «Івано-Франківськ цемент» в 

технологічному процесі виготовлення цементу

2016-2016 рр.

14

Створення системи збирання та вивезення інших джерел

альтернативного палива в регіоні (відходи упаковки, відпрацьовані технічні

оливи, зношені шини, відходи деревини тощо)

2017-2019 рр.



Виробничий план

1. Організація системи роздільного збирання та вивезення до 1 000 тис. тон твердих

побутових відходів, утворюваних в містах Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів та

оточуючих їх міських і сільських наcелених пунктах

2. Первинне оброблення зібраних ТПВ – сортування (відбір вторинної сировини) та

підготовка сировини для виготовлення альтернативного палива (RDF) на комплексах

(Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська області)

3. Захоронення неутилізованого залишку на полігонах

4. Організація системи транспортування підготовленої сировини для виготовлення

альтернативного палива на спеціалізований комплекс з виробництва

альтернативного палива (RDF) на ПАТ «Івано-Франківськцемент»

5. Виробництво альтернативного палива (RDF) на спеціалізованому комплексі на ПАТ

«Івано-Франківськцемент»

6. Транспортування альтернативного палива (RDF) з спеціалізованого комплексу з

виробництва альтернативного палива (RDF) на виробничі потужності ПАТ «Івано-

Франківськцемент» для використання в технологічному процесі виробництва

цементу
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Основні показники проекту
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Ініціатор проекту Компанія «ЕКОІНТЕХНО« та Холдинг «CONTROL PROCESS» (РП)

Організаційна форма бізнесу
Дежавно-приватне партнерство

Сумарна потужність збирання та переробки

ТПВ на комплексах

До 1 000 тис. тон ТПВ на рік

Середньорічна потужність виробництва RDF
До 600 тис. тон /рік альтернативного палива (RDF) нижчою

теплотворною здатністю 20-24 МДж/кг

Розташування виробничих потужностей

Комплекси з підготовки сировини для виготовлення RDF

розташовуються на території міських полігонів та об»єктів

санітарного очищення в Івано-Франківській, Тернопольській,

Львівськійо бластях

Комплекс з виробництва альтернативного палива розміщується

в с. Ямниця, на території ПАТ «Івано-Франківськцемент»

Інвестиції тис. дол. Євро , 

в т.ч.:

180 000,0

Передпроектні та  проектні роботи 6 000,0

Обладнання сміттєпереробних комплексів 60 000,0

Вартість будівельно-монтажних робіт 40 000,0

Комплекс з виробництва RDF 34 000,0

Спеціалізоване технологічне обладнання 20 000,0

Автотранспорт  для  транспортування RDF (60 одиниць) 12 000,0

Автотранспорт  для  транспортування ТПВ (40 одиниць) 8 000,0

Спосіб залучення інвестицій в проект Кошти приватного інвестора та банківське кредитування
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Основні показники проекту

Умови банківського кредитування

Термін кредитування – до 15 років

Валюта кредиту - Євро

Річна процентна ставка по кредиту - 2% + євролібор

Пільгові умови – відтермінування сплати відсотків по кредиту та тіла

кредиту на 24 місяці

Предмет застави кредиту 

Технологічне обладнання і транспорт, що фінансуються.

Приміщення і споруди комплексів та довгострокові контракти на поставку 

альтернативного палива

Позичальник Приватний інвестор

Основні контрагенти поставки ТПВ Спеціалізовані підприємства – комунальні та приватні

Основний контрагент з захоронення

неутилізованих залишків ТПВ

Міські полігони та об»єкти санітарного очищення міст Івано-Франківська, 

Тернополя, Львова та оточуючих населених пунктів

Розрахункова вартість переробки ТПВ, 

прийнята в проекті

Вартість утилізації ТПВ – 8 Євро/т

Вартість вивезення  ТПВ  – 8 Євро/т

Вартість захоронення на полігоні – 5 Євро/т + екоподаток

Вартість RDF,  прийнята в проекті 45-50 Євро/т

Основний контрагент - покупець RDF ПАТ «Івано-Франківськ Цемент" 

Середньорічний дохід. (без ПДВ) 20 000-25 000 тис. Євро

Середньорічний прибуток 7 000-10 000 тис. Євро

Середньорічна рентабельність проектау 25%

Період окупності проекту 10-12 років



На першому етапі утворювані в містах та оточуючих їх населених пунктах обсяги ТПВ збираються і

транспортуються сміттєвозами на сміттєпереробні комплекси для підготовки сировини для

виробництва альтернативного палива:

Міста, райони

Розрахункові обсяги

утворюваних ТПВ

Розрахункові обсяги сировини

для виготовлення RDF

Тис. т/рік
В % Тис. т/рік В %

м.Івано-Франківськ 82,9 12,9% 45,6 14,36%

м. Калуш + Калуський 

район

43,5
6,8%

21,8 6,85%

м. Коломия + 

Коломийський район

55,1
8,6%

27,55 8,68%

Галицький район 20,8 3,2% 9,36 2,95%

Богородчанський район 23,8 3,7% 10,71 3,37%

Тисменицький район 28,3 4,5% 12,8 4,01%

ВСЬОГО по області 254,4 39,7% 127,7 40,23%

м. Львів 270,0 42,2% 135,0 42,53%

ВСЬОГО 270,0 42,2% 135,0 42,53%

м. Тернопіль 73,8 11,5% 36,9 11,62%

Тернопільський район 22,2 3,5% 8,88 2,8%

Збаразький район 19,9 3,1% 8,96 2,82%

ВСЬОГО по області 115,9 18,1% 54,74 17,0%

ВСЬОГО ПО РЕГІОНУ 640,3 100,00% 317,44 100,00%
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Доставлені на полігони сміттєвовозами ТПВ сортуються і сепаруються на сміттєпереробних комплексах, 

розміщених на території міських полігонів і об»єктах санітарного очищення (міста Івано-Франківськ, 

Тернопіль, Львів)

Далі відібрані фракції спеціалізованими транспортними засобами доставляються на спеціалізований

комплекс по виготовленню альтернативного палива, розміщений поряд з територією ПАТ «Івано-

Франківськцемент». 

Після відповідної переробки отримане альтернативне паливо подається на комбінат для використання у 

технологічному процесі виготовлення клінкеру

В процесі сортування і сепарації із загальної маси ТПВ відбирається до 85% сухих та органічних фракцій

(макулатура, папір, полімери, текстиль, деревина, гума, шкіра, кістки тощо), які використовуються як

сировина для взготовлення альтернативного палива (RDF) з такими характеристиками:

Компоненти

Морфологічний

склад,

% від загальної

маси ТПВ

% відбору

сировини для 

виготовлення

альтернативного 

палива (RDF)

Вища теплотворна 

здатність,

МДж / кг (на 

робочу масу)

Зольність, % 

(на суху речовину)

Вологість, % 

(на робочу масу)

Макулатура , папір 11,45 9,72 17 5 21

Полімери 13,19 11,4 31 7 10

Текстиль 2,71 2,1 19 5 16

Деревина 2,56 2,23 19 3 24

Кістки, шкіра, гума 1,76 1,4 24 18 6

Інші фракції 8,70 5,7 15 15 24

ВСЬОГО 40,37 32,55 23,3 6,08 15,3



Технологічна схема сміттєпереробних комплексів, потужністю до 150 тис. тонн ТПВ на рік,

для підготовки сировини для виготовлення альтернативного палива (RDF) в містах Івано-

Франківську, Тернополі, Львові

БАЗОВІ ДАНІ ТЕХНОЛОГ ІЧНІ ОПЕРАЦІЇ

в % від загальної маси ТПВ
Робочих змін 1 День

Тривалість зміни 12 Годин Подрібнення ТПВ 100%

Рабочий  час 12 Год./день Відбір металів електромагнітним

сепаратором

До 1%

Час роботи обладнання 10 Год./день

Просіювання в барабані, в т.ч. До 99%

Експлуатаційна доступність 85 %
• фракції до 80 мм До 60%

Рабочих днів 307 Рік

• фракції понад 80 мм До 40%Обсяги ТПВ 150  000 тонн/рік

Захоронення фракцій до 80 мм на 

полігоні

До 15%
Ефективний робочий час 3040 Год./рік

Поставка фракцій більше 80 мм для 

виробництва альтернативного 

палива

До 65%
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Технологічна схема сміттєпереробних комплексів, потужністю до 150 тис. тонн ТПВ на рік,
для підготовки сировини для виготовлення альтернативного палива (RDF) в містах Івано-
Франківську, Тернополі, Львові
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Варіанти технологічних схем транспортування сировини для виготовлення

альтернативного палива (RDF):

Використання прес-компакторів, які забезпечують автоматичне завантаження в 

спеціальні контейнери, емністю 30-35м𝟑 з коефіцієнтом ущільнення від 3,5 до 6,0 при 

середній масі 120-180  кг м𝟑. 

Заповнені контейнери встановлюються на автомобілі з  причепом, обладнані

спеціальними гаковими пристроями типу «мультилифт», для їх навантаження-

розвантаження. Середня маса автопоїзда становить 25-30 тонн.
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Варіант використання трейлерів об»ємом 90-100 м𝟑 з рухомою підлогою забезпечує

можливість транспортувати 20-25 тонн сировини для виготовлення альтернативного

палива.
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Технологічна схема виготовлення альтернативного палива (RDF) на спеціалізованому

комплексі потужністю до 200 тис. тонн на рік на території ПАТ «Івано-Франківськцемент»

включає линії додаткового сортування і повітряного сепарування з металовідділенням,

шредери подрібнення з сушилками, а також систему подачі палива для спалювання в

печах комбінату
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Схема  фінансових потоків для реалізації проекту виробництва та  постачання альтернативного 

палива (RDF) на ПАТ «Івано-Франківськ Цемент»

15 км
50 км

140 км
150 км

5000 тис. Є5000 тис. Є 10000 тис. Є 7500 тис. Є

Сміттєпереробний

комплекс

22 000 тис. Є

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК  

та райони області

254,4 тис. т ТПВ

127,7 тис. т сировини

для виготовлення RDF

м. ТЕРНОПІЛЬ 

та райони області

115,9 тис. т ТПВ

54,8 тис. т сировини

для виготовлення RDF

м. ЛЬВІВ

270  тис. т ТПВ

135  тис. т сировини

для виготовлення RDF

7500 тис.Є

150 км

317,4 тис. т 
сировини для 

виробництва RDF 400 тис. т RDF

ВИРОБНИЦТВО

ЦЕМЕНТУ
Комплекс з 

виробництва RDF

40 000 тис. Є

Сміттєпереробний

комплекс

22 000 тис. Є

Сміттєпереробний

комплекс

22 000 тис. Є

Сміттєпереробний

комплекс

22 000 тис. Є

Сміттєпереробний

комплекс

22 000 тис. Є



ЕКОІНТЕХНО
Е к о л о г і ч н і  І н н о в а ц і й н і  Т е х н о л о г і ї

Матеріали підготовлені 

на замовлення

ПАТ «Івано-Франківськцемент» та CONTROL PROCESS

Керуючим партнером компанії «ЕКОІНТЕХНО»

Олексієвцем І.Л., 

кандидатом географічних наук, доцентом 

і є інтелектуальною власністю автора
Контактні телефони:

+38 050 711 99 40

+38 067 449 44 57

E-mail: ivleo@ukr.net
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