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1. Пропозиція та резюме проекту

1.Пропозиція та резюме проекту
Упродовж останніх років, Україна зіткнулася з необхідністю збільшення об’ємів
використання альтернативних джерел енергії а також з цілим рядом екологічних
катастроф природного і техногенного характеру. Ці нові реалії вимагають від
суспільства і в першу чергу від керівництва областей України абсолютно нових,
нестандартних, прогресивних рішень та кроків.
Команда www.agrofinance.info пропонує долучитися до всеукраїнського
проекту - «Енерголіс». Це створення лісових місивів з використанням унікальної
біоенергетичної культури - ПАВЛОНІЯ. Тож чому ПАВЛОНІЯ?
1.На базі цієї рослини створення лісового покриву на територіях які не
можливо використати для рослинництва відбудеться вже за 3-4 роки!
2.Кожні п’ять років один гектар такого лісу здатний давати 500 м.куб.
пиловочнику і 120 тонн сировини для паливних палет.
3.ПАВЛОНІЯ як енергоносій - не має конкурентів:
Енергетична
рослина

Врожайність т / га
/ год

Павлония
Верба (ива)
Солома

50 - 60
15 - 17
2-4

Виробництво
енергії на
гектар ГДж / га
915 - 1095
280 - 315
35 - 70

4. Легка зміна масштабу проекту - інвестиції на 1 га у розмірі 162660
грн. за 6 років дають 3 186 830 грн. чистого прибутку. Будь який проект
розраховується простою пропорцією.
5. Створення такого лісу «Під ключ» з подальшим супроводженням
проекту реалізує наша команда професіоналів.
Показники
Площа - 100 га
Строк повної окупності - 6 років
Рік першого прибутку – 6 рік
Прибуток за 7 років від деревини - 278 341 500 грн.
Прибуток за 7 років реалізація на дрова - 40 341 500 грн.
Інвестиційний графік
Рік

2019

2020

2021

2022

2023

Сума (грн.)

4510375

3469375

3624375

3813750

848125
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2.Кон’юнктура ринків та екологічні турботи суспільства

Такий інноваційний підхід дозволить створити нові робочі місця, збільшаться
податкові надходження бюджетів, знизиться енергозалежність регіону за рахунок
поновлюваного джерела твердого палива, збільшиться довіра і рейтинг діючої
влади.
2.Кон’юнктура ринків та екологічні турботи суспільтсва
Постійний зріст цін на ділову деревину та енергоносії, зростання екологічного
навантаження на сучасне навколишнє середовище та інші тенденції, закономірно
починають зосереджувати на собі увагу бізнесу та суспільства. Програми розвитку
відновлювальних джерел промислової сировини та енергоносіїв, знаходяться
у пріоритету багатьох Європейських країн. У якості локомотиву для вирішення
цих питань, особисто у країнах Східної Європи виступає закладка промислових
плантацій швидкозростаючих дерев. Після багатьох апробацій «тополі» та
«верби», багато кого свій вибір зупинили на культивації дерева – «Павлонія».
Ця рослина починає займати лідируючи позиції у постачанні на ринок деревини,
пальних пеліт, дров, кормових домішок, та меду. В Україні це швидкозростаюче
дерево, за 2 роки досягаючи п’яти метрів, фрагментально зустрічається на
Півдні країни (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та АР Крим). Сучасні
економічні, екологічні та й політичні тенденції відкривають широкий шлях для
«азіатського прибульця» до бізнесового простору України та роблять його дуже
привабливою «зеленою» інвестицією.
3.Павлонія - опис та сфери застосування
ПАВЛОНІЯ - це вид дерева, який дуже швидко зростає, рівно та високо, з
великими листами та чудовими квітами, легке, витривале, просте в обробці, що
дуже швидко регенерує.
Батьківщина Павловнії - країни Далекого Сходу та Південно - Східної Азії:
Китай, Тайвань, Лаос В’єтнам.
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3.Павловнія - опис та сфери застосування

Павлонія - це дерево м’якої породи (інші назви: дерево принцеси, дерево
фенікс воно також відоме під назвою Кірі), дерево з найбільшою швидкістю росту
в світі. В оптимальних умовах вирощування за 5 років може досягати 20 метрової
висоти і використовуватися в якості сировини.

Павлонію вирощують в Китаї понад 2000 років, в США з 1800-х років, в Японії
з 1970 року, і з тих пір експорт даної деревини досяг розміру в мільярд доларів
США. Зараз плантації від 5 до 1000 га. можна зустріти в усіх країнах Європи.
Вид Paulownia - зареєстровано в 2007 році в Інституті Видів Рослин (офіційний
орган ЄС). Має міжнародне визнання, європейський паспорт, європейський
сертифікат якості і міжнародний дозвіл на торгівлю.

Плантація у Болгарії

Плантація у Австрії

Плантація у Чехії

Плантація у Німеччині
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3.1. Павловнія як джерело деревини

У 2015 році були проведені ряд експертиз культури Павловнія. В результаті
було встановлено, що дерево не є інвазівом, тобто безпечно з точки зору
збереження біологічного різноманіття, і підходить для промислового використання.
За здатність самостійної регенерації від кореня Павлонію називають деревофенікс. Навіть при низькій обрізці з пенька виростає нове деревце, яке росте ще
швидше, так як його коренева система вже досить розвинена. Стовбур можна
зрізати в будь-яку пору року.
3.1 Павловнія як джерело деревини
Павловнія, одне з найоригінальніших видів дерев, поширене в західних країнах,
де процвітає його вирощування, переважно для виробництва будматеріалів,
меблів, виготовлення фанери і створення біомаси. У деревообробній і меблевій
галузях вона відома під назвою «алюмінієве дерево». Павловнія на 30% легше
інших порід дерев, росте рівно, не схильна до усихання, а також їй властива
висока стійкість до шкідників і хвороб. Гарна, чиста і гладка деревина, без сучків,
завдяки дрібно-волокнистої структурі ідеально підходить для виготовлення
меблів, фанерних листів, будинків, панелей для внутрішньої обробки.
Будують з неї морські судна і човни, парилки і лазні, використовують в авто
і авіабудуванні.

Основний продукт, який виробляється з Павлоії - деревина. Вона піддається
забарвленню, лакуванню і проклійкі. Володіє достатньо високою водостійкістю
та стійкістю до займання. На дотик і вигляд нагадує ясен. Так як воно просте в
обробці, підходить в якості покрівельного матеріалу.
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3.2. Павловнія як джерело енергії

Володіє хорошими теплоізоляційними (холод / або тепло) якостями. У
будівництві можна використовувати як фанеру і в якості внутрішнього і зовнішнього
ізоляційного матеріалу. Дерева, які досягли як мінімум трирічного віку можна
піддавати переробці, а 1-2 літні підходять для виготовлення колонок та перил.
/// Ціна на деревину Павлонії постійно зростає. Самий низький рівень знаходиться в
межах Є150м.куб. а максимум доходить до Є800м.куб.. Основним постачальником до Європи
залишається Китай з Є350-600м.куб.. без доставки. Транспортне плече України вигідніше
у рази.///

3.2. Павловнія як джерело енергії
У той же час Павловнія займає стійкі позиції як біопаливо і може відігравати
значну роль у вирішенні енергетичної кризи. Причому як прямим так і похідним
способом використання. Одне з найбільш перспективних застосувань Павловнії
є біоетанол, отриманий з її целюлози. Крім численних областей в яких він
використовується на даний момент, деякі вчені бачать в ньому паливо майбутнього
– легке виробництво і застосування без ризиків для навколишнього середовища.
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3.2. Павловнія як джерело енергії

Існують два методи отримання біоетанолу: перший - це за допомогою
культивованих для цієї мети мікроорганізмів, що використовують целюлозу як
джерело енергії і виділяють в результаті обмінних процесів - етанол; другий
грунтується на дії певних ензимів, які розкладають целюлозу до бажаного
продукту. Хоча другий метод і дешевше і частіше застосовується, а й у обох
методів є майбутнє і свої переваги. Як ми вже пояснили біомаса з павлонії
підходяча сировина для виробництва біоетанолу, але далеко не єдина. Після
обробки Павловнія, при отриманні деревини, природно залишаються гілки та
інші частини, які формально називають відходами, але їх не тільки не викидають,
а й роблять ще одним джерелом целюлози для отримання біоетанолу. Таким
чином вирощування і обробка павлонії не тільки включаються природним
шляхом в круговорот речовин в природі, а й активно сприяє екологічній рівновазі
і збереженню природи нашої планети. З целюлози рослини отримують ще й такі
гучні за останній час - пелети.

Вони використовуються як біопаливо для пелетних котлів, які опалюють
окремий будинок або цілі багатоквартирні будинки, а так само використовуються
в промислових цілях, так як їх вживання весь час розвивається. Легке і дешеве
виробництво біомаси можливо через наступні якості павлонії: - не вимагає
повторного насадження, навіть при низькій обрізці, з пенька виростає нове
деревце, яке при цьому зростає ще швидше, так як коренева система рослини
досить розвинена. Стовбур можна зрізати в будь-який час, не дивлячись на сезон
і немає термінів для збирання врожаю. Практично нічого з дерева Павловнія
не губиться; ніщо не забруднює або змінює навколишнє середовище. Разом з
тим Павловнія здатна вирішувати набагато більші економічні завдання. Згідно
програмами з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності та
незалежності, перед Україною стоїть завдання постійно нарощувати частку
споживаної теплової та електричної енергії з використанням відновлюваних
джерел. Зараз частка ВДЕ - не більше відсотка. Для порівняння: в Норвегії
аналогічний показник становить 67,5%, в Швеції - 50%, в Латвії - 40%. При цьому
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3.3. Павловнія у вирішенні екологічних питань

скандинавські і європейські країни поступово збільшують частку альтернативної
енергії, а самим затребуваним ними видом біопалива є пелети.
/// У 2013 році на частку нових уведених в експлуатацію енергетичних об’єктів у Європі
та США приходилось більш ніж 50% відновлюваних джерел енергії. На сьогодні кількість
людей зайнятих в галузі альтернативної енергії у світовому масштабі складає понад 3500
000 чоловік. Ця кількість постійно зростає. Світові інвестиції у даному секторі склали
понад $170 млрд.
Прогнозується зростання таких інвестицій майже на 50%, та кількість нових
потужностей на третину впродовж декількох років.
За прогнозом аналітиків споживання паливних гранул в світі у період 2014-2020 рр.
зросте більш ніж у 1.7 рази, з 27 000 000 тон до 47 300 000 тон на рік. В країнах Європи
споживання гранул зростає на 7% на рік и в порівнянні с 16.2 млн.тон у 2014 році к 2020
року дійде до 23.8 млн. тон.. Треба зазначити що з ростом споживання пелет поступово
зростають й ціни на них. У період з 2010 по 2016 рік ціни зросли з Є120/тону до Є130/тону
а к 2017 року доходили до Є200/тону.///

Усе це створює можливості для розвитку в Україні виробництва паливних
гранул з деревини Павлонії. У порівнянні з деревними відходами хвойних
дерев, з яких традиційно виготовляються пелети, вона володіє більш високими
показниками тепловіддачі. До того ж, не варто забувати, що саме дерево росте
в кілька разів швидше, ніж, наприклад, сосна або ялина.
///24 лютого Україна стала повноправним членом Міжнародногї агенції по відновлюваним
джерелам енергії (International Renewable Energy Agency, IRENA). Державна агенція по
енергоефективні та енергозбереженню повідомляє, що документ про приєднання України
до статуту IRENA передали у МЗС Німеччини (депозиторій організації ) наприкінці січня
2018р. Україна буде офіційним учасником щорічних засідань асамблеї агенції, де законодавці
та підприємці більш ніж зі 150 країн світу визначатимуть курс подальших дій та рішень по
зменшенню енергозалежності та розвитку «чистої» енергетиці. ///

3.3 Павловнія у вирішенні екологічних питань
Дерева павлонії є фіторемедіаторамі, тобто здатні очищати і відновлювати
забруднені ґрунти, ґрунтові і підземні води. З цієї причини їх часто висаджують
по берегах річок і водойм, в які потрапляють промислові стоки. Незвичайні якості
павлонії, такі як невибагливість, швидке зростання, великі листи, красива крона
і рясне цвітіння, роблять ї ївиключно підходящої для озеленення міст і реалізації
проектів по компенсації екологічного сліду виробничих компаній. В Європі та
інших країнах великим компаніям-забруднювачам рекомендується висаджувати
швидкозростаючі дерева Павловнія на території своїх виробництв, організовуючи
парки і сквери, створюючи зони відпочинку, здійснювати посадки уздовж доріг
і магістралей для швидкої та ефективної компенсації впливу на навколишнє
середовище. Завдяки прискореному метаболізму і величезним листям, якими
Павловнія покривається вже з перших місяців життя, швидкорослі дерева
виділяють в 10 разів більше кисню в порівнянні з іншими листяними деревами.
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3.4. Павловнія в інших галузях народного господарства

За рахунок використання даного дерева, компанії, діяльність яких в тій чи іншій
мірі пов’язана з негативним впливом на навколишнє середовище, ефективно
знижують цей вплив, економлячи час і бюджети більш ніж в три рази в порівнянні
зі звичайними проектами озеленення або компенсації екологічного сліду.
3.4 Павловнія в інших галузях народного господарства
Її квіти люблять бджоли. Мед з квітів Павлонії смачний, ароматний, світлого
кольору, нагадує акацієвий, з лікувальними властивостями при Трахеопіщеводних
бронхітах і інших простудних захворюваннях, а так само покращує травлення.

Цілющими властивостями мед з Павлонії володіє завдяки біологічно
активним речовинам, що містяться в квітах. З території в 1 га. можна отримати
близько 700 кг меду.
Біомаса дерева через високий вміст азоту, містить близько 20% протеїнів,
завдяки чому її можна використовувати в якості добавок у корми для тварин,
у виробництві білкового концентрату і преміксів. Листя великі, особливо у тих
дерев, які ростуть перший рік. Споживання азоту зрілих дерев - 350 UF азоту.
Ще одне застосування павлонії - фармацевтична і косметична промисловості.
З квіток, листя, коріння і плодів дерева виготовляють засоби для догляду за
шкірою, антибактеріальні мазі і протипухлинні креми.
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4. Характеристика деревини павловнія

4. Характеристика деревини Павловнія
Урожайність порівняльна як енергетичної культури (вирощування для
біомаси)
Врожайність т / га / год

Виробництво енергії на
гектар ГДж / га

Павлония

50 - 60

915 - 1095

Верба (ива)
Солома

15 - 17
2-4

280 - 315
35 - 70

Енергетична рослина

Енергетична цінність 4211,06 kкал / кг; 2 кг Павлонії = 1 л дизельного палива.
- Щільність: Зелене дерево 700-800 kg / m3 Сухе дерево 300-310 kg / m3
- Колір: біло-жовтий
- Твердість: 1,4 kN
- Еластичність: 6,3 GPa
-Стійкість до розриву: 42 MPa
- Стійкість до стиснення: 20 MPa
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10000 тон

30000 куб.

500
62500
62500
62500

500

ПРИБУТОК ЗА 7 РОКІВ ВІД ПРОДАЖУ НА ДРОВА

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОДНОГО ЦИКЛУ
40341500

1711%

1000

9600

11

27

250

270

500

-4510375

848125

67500

125000
337500
103125

135000

80000

2023 рік

-3469375 -3624375 -3813750 -848125

3469375 3624375 3813750

67500

125000
337500
68750

135000

80000

937500

1562500
500000

2022 рік

4510375

67500

125000
202500
34375

135000

60000

937500

1562500
500000

2021 рік

125000
67500
34375

67500

135000

40000

937500

1562500
500000

2020 рік

125000
67500
34375

67500

135000

20000

937500

60

0,16

500000

62500

150000
100000
150000
20000
25000
56000
60000
1562500
1000000

150000
100000
150000
20000
25000
80
5
100,00
25000

1
1
1
1
1
700
12000
62500
100

2019 рік

ціна грн.

кількість

100
62500

ІНВЕСТИЦІЇ ЗА 5 РОКІВ
16266000
СТРОК ПОВНОЇ ОКУПНОСТІ
6 рік
ПРИБУТОК ЗА 7 РОКІВ - ПРОДАЖ ДІЛОВОЇ ДЕРЕВИНИ 278341500

ОСНОВНІ ФОНДИ
Трактор МТЗ-80
Мульчирувальник
Оприскувач
Причіп ПТС
Фильтомат
Стовпи огородження
Проволока колюча
Придбання садженців
Система зрошення
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО
Посадка
Полив (5000м.куб/га)
Боротьба з бур’янами:
Зарплата ручна праця
Мульчировка:
ГСМ (5л/га)
Зарплата тракториста
Обрізка (зелені операції)
Добриво (нитроаммофоска)
Повал
ВСЬОГО ВИТРАТ
ВСЬОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЕВИНИ
ВСЬОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
ГРОШОВИЙ ПОТІК

ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ПЛОЩА ПЛАНТАЦІЇ (гектар)
ДЕРЕВА ПАВЛОНІЇ (шт.)

Табл.1 ПАВЛОНІЯ НА ДІЛОВУ ДЕРЕВИНУ

67500

125000
337500
103125
156093,75
848125
72000000
2500000
73651875

135000

80000

2024 рік

67500

67500

135000

80000

2026 рік

67500

135000

80000

2027 рік

125000
125000
125000
337500
337500
337500
103125
103125
103125
156093,75 156093,75 156093,75
848125
848125
848125
72000000 72000000 72000000
2500000
2500000
2500000
73651875 73651875 73651875

135000

80000

2025 рік

5.Техніко - економічне обгрунтування проекту

6.Пояснювальна записка до техніко-економічного обгрунтування проекту

6.Пояснювальна записка до техніко-економічного обґрунтування
проекту
Для закладки плантації площею 100 га. необхідно придбати посадкового
матеріалу 62500шт. по середньо ринкової вартості 150 грн.шт.
Кількість та перелік необхідної техніки зазначено далі.
Проект планується реалізувати в строк 5 років. А саме закладка плантації
рівними частинами по 25 га. На протязі чотирьох років, та фінансування
дорощування насаджень у п’ятий рік.
Інвестиційний графік
Рік
Сума (грн.)

2019
5479125

2020
4438125

2021
4593125

2022
4782500

2023
848125

Перший лісоповал заплановано на 2023 рік. Плановий об’єм виходу
ділового кругляка 500 м.куб/га. Плановий об’єм виходу «відходів» - сировини
для виготовлення паливних гранул 125тон/га. Орієнтовна ціна продажу кругляка
$400 за м.куб. Орієнтовна ціна продажу сировини для гранул $200 за тону.
Останні лісоповали будуть проходити кожній рік на протязі 5-7 циклів до старіння
кореневої системи насаджень.
Орієнтовні статті витрат на закладку та ухід приведенні у Табл.1
Виходячи з розрахунків загальна сума інвестицій для даного проекту за
п’ять років складе 20 141 000 грн. Сума чистого прибутку до оподаткування за
результатами першого повного циклу плантації наприкінці 2027 року повинна
скласти 538 966 500 грн.

13

7.Перелік техніки та обладнання

7.Перелік техніки та обладнання
Колісний трактор
Клас потужності 1.4
Середня ціна в Україні на новий такий
трактор знаходиться в діапазоні $ 16 50017 200

Оприскувач причіпний садовий
вентиляторний
Система випуску «колона»
Обсяг ємності 2000л.
Продуктивність 25-40га. в зміну
Середня ціна в Україні на такий обприскувач
знаходиться в діапазоні $ 5 000-6 000

Подрібнювачі пожнивних-подрібнювач
навісний
Ширина захоплення 2.8м.
Робочий орган «молотки»
Середня ціна в Україні на такий
Подрібнювачі пожнивних-подрібнювач
знаходиться в діапазоні $ 4 000-5 000
Причіп до трактора ПТС.
Середня ціна в Україні на такий причіп
знаходиться в діапазоні $ 1000-2000

Штанга навісна («лопатка») подвійна для
пристволового внесення гербецидов.
Середня ціна в Україні на таку подвійну
штангу знаходиться в діапазоні $ 400-500
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