ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВНИЦТВА ПОТУЖОСТЕЙ ЗІ СМІТТЄПЕРЕРОБКИ НА ХЕРСОНЩИНІ
ОПИС ПРОЄКТУ

Передбачається будівництво сміттєпереробних комплексів та сортувальних ліній
на території Херсонської області

ІНІЦІАТОР

Херсонська обласна державна
адміністрація управління «Офіс
обслуговування інвесторів»

 Обсяг побутових відходів складає 650 тонн/день
 Вологість харчових відходів варіюється від 60-70%
навесні, до 80 - 85% влітку та восени
 Приблизно 5 млн тонн сміття придатні для рекультивації та
виробництва біогазу на існуючих полігонах для твердих
побутових відходів
 Щорічний обсяг твердих побутових відходів – 898,7 тис. м3
Біомаса – це біологічно не відновлювані речовини
органічного
походження
у
вигляді
лісних
та
сільськогосподарських
відходів
(рослинництво
та
тваринництво), відходів рибного промислу та технологічно
споріднених галузей, відходи, які біологічно розкладаються, а
також це компонент промислових чи побутових відходів, які
біологічно розкладаються.
Потенціал середньорічного виробництва біомаси
у Херсонській області, у тонн у п./на рік
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Морфологічний склад 1 м3 побутових відходів
Пластик
Папір
Органічні відходи
Шкіра
Кольоровий металобрухт
Склобій
5%
Металобрухт
3%
Гума, текстиль
3%
Деревина
3%1%
Пісок, каміння

24%

17%
3%

40%
1%

Пільгові тарифи на біоенергію
З 01/01/2020
до 31/12/2029
Коефіцієнт
«зеленого»
тарифу

Мінімальний розмір
«зеленого» тарифу,
євро/кВт*год з ПДВ

2,30

0,149

Солома з зернових культур
Лушпиння з насіння масляних культур
Відходи деревообробної промисловості

42

330

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЗАВОДУ З СОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ
Земельна ділянка площею 4,25 га (приватна) в межах
Земельна ділянка площею 5 га
Херсонської міської ради з можливістю розширення
за межами м.Берислав
 Цільове призначення: 11.04 Для розміщення
 Наявні технічні умови для нестандартного
підключення
до
енергосистеми
потужністю та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури
17000 кВт (підстанція «ХНПЗ» 150/35/6 кВт)
 Форма власності: комунальна
 Отримано
Оцінку
впливу
на
навколишнє
 Кадастровий номер: 6520610100:02:001:0116
середовище
 Наявний Висновок експлуатанта аеродрому щодо
погодження місця розташування та висоти об'єктів
на приаеродромних територіях
 Форма співпраці: продаж корпоративних прав
 Відстань до полігону – 40 м
 Відстань до автодороги – 30 м

https://investinkherson.gov.ua

ОФІС ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВЕСТОРІВ

Земельна ділянка площею 10 га в межах
Новокаховської міської ОТГ

Земельна ділянка площею 3,35 га в межах
Чорнобаївської сільської ради Білозерський
 Цільове призначення: 11.04 – для розміщення та
район
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури
 Обсяг необхідних інвестицій – 23 млн євро
 Форма співпраці: участь у командитному
товаристві
 Форма власності: комунальна
 Кадастровий номер: 6510700000:25:069:0007

 Цільове призначення: 11.04 – для
розміщення
та
експлуатації
основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури
 Форма власності: державна
 Кадастровий номер: 6520387500:05:037:0010

Державні пільги та стимули
 пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації
продукції, виготовленої з використанням відходів;
 пріоритетне державне кредитування;
 спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків
за банківські кредити, пов’язані з інвестиціями, що
спрямовуються на утилізацію відходів і виготовлення
відповідного устаткування;
 дотації з Державного бюджету України і місцевих
бюджетів для перевезення відходів (вторинної
сировини) чи напівфабрикатів, одержаних з цих
відходів;
 дотації з фондів охорони навколишнього
природного середовища та інших джерел;
 пільги щодо поповнення обігових коштів
підприємств,
установ
та
організацій-суб’єктів
господарської діяльності, що здійснюють збирання і
заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізація
відходів як вторинної сировини, за умови цільового
використання цих коштів для придбання та переробки
таких відходів.
 звільнення від оподаткування ПДВ якщо товари
(устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах
енергії,
енергозберігаючого
обладнання)
застосовуються платником податку для власного
виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними
якісними показниками не виробляються в Україні.
https://investinkherson.gov.ua

Управління «Офіс обслуговування інвесторів»
Херсонської обласної державної адміністрації
73000, Україна, м.Херсон, пл. Свободи, буд. 1
https://investinkherson.gov.ua
Контактна особа: Оксана Бабанакова
Тел. (0552) 22 57 68
E-mail: invest.inkherson@gmail.com
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