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Тема: Відновлювальні джерела енергії.
Назва проекту: Створення енергетичного холдингу «УКР-ТЕРМ».
Місце розташування: Київська область, Вінницька область.
Ініціатор проекту: Мележик Леонід, група компаній MGI, компанія «Еліт Едельвейс»
(http://hunter.ua), власник (досвід роботи 20 років).
Мета проекту: Створення замкнутого циклу: вирощування енергетичної верби,
виробництво тепла та електроенергії з біомаси.
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Вирощування енергетичної верби

Будівництво та експлуатація електростанцій, що 
працюють на щепі з енергетичної верби

Реконструкція існуючих котельнь, що працюють на газу та перехід 
на спалювання щепи з енергетичної верби та іншої біомаси

Заводи по виробництву котлів, що працюють на щепі (біомасі) 

http://hunter.ua/
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• Фермерські господарства

• Аграрні холдинги

• ТЕС

• Електростанції

• Котельні

• Підприємства, що виробляють деревні пілети
чи брикети.

• Губернатори міст

• Голови селищних рад
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Дохідність та окупність інвестицій

2
4Інвестиційний проект створення енергетичного холдингу "УКР-ТЕРМ"

Вирощування
енергетичної верби

площею 5 тис. Га

Перебудування
котелень на біомасу

потужністю 5 МВт

Теплова 
електростанція

потужністю 6 Мвт
Орієнтовна загальна сума інвестицій 12,5 млн. євро 1,03 млн. євро 14,5 млн. грн
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 15% 30-35% 20%
Простий період окупності (PBP) 5,9 років 2-3 роки 5 років
Ставка дисконтування 6% 10% 6%
Дисконтований період окупності (DPBP) 8,5 років 3-4 роки 6 років

Таблиця 1. Інвестиції та їх окупність для реаліцації проектів

Від продажу тепла з 
власної котельні на 
біомасі (щепі) від

сторонніх виробників

Від продажу щепи
стороннім котельням

Від продажу тепла з 
власної котельніна

біомасі (щепі) 
власного виробництва

Котел 100 кВт Плантація 15,3 Га Котел 100 кВт + 
плантація 15,3 Га

Орієнтовна загальна сума інвестицій 382 912,00 ₴ 1 044 833,13 ₴ 1 204 833,13 ₴ 
Валовий дохід в перший рік 443 355,25 ₴ - 376 097,13 ₴ 1 330 065,75 ₴ 
Прибуток за 1й рік 60 443,25 ₴ - 1 420 930,25 ₴ 125 232,62 ₴ 
Період окупності 1 рік 3 роки 3 роки 
Орієнтовний прибуток за 24 роки 5 130 637,99 ₴ 3 170 343,63 ₴ 8 300 981,62 ₴ 
Дохідність 93% 104% 388%

Таблиця 2. Орієнтовні прибутки
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Для реалізації даного проекту створено:
 ТОВ «Енергетична верба», що спеціалізується на вирощуванні
енергетичної верби;
 ТОВ «УКР-ТЕРМ» (Вінницька обл.) - теплоелектростанція для генерації
тепла та електричної енергії з твердого біопалива (в тому числі власного
виготовлення);
 ТОВ «УКР-ТЕРМ» (м. Бориспіль), що спеціалізується на реконструкції та
обслуговуванні котелень, які працюють на щепі з енергетичної верби та іншій
біомасі;
 ТОВ «УКР-ТЕРМ» (м. Вінниця), що спеціалізується на виготовленні
твердопаливних котлів різної потужності (працюють на біомасі);
 Взято участь у XII INVEST & TRADE IN UKRAINE FORUM, що проходив в
Нью-Йорку та Маямі (США).

Термін реалізації проекту: 2019-2022 рр.
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Перспективи вирощування енергетичних культур в Україні
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Малородючі землі:

Урожайність:

Річний приріст:

Цикл урожайності:

Потенціал заміщення:

5 млн га

34 000 т/рік

20 т/га

20-25 років

20 млрд м3 газу, (139,2 млрд грн),

що дорівнює 2/3 газових потреб України



Передумови реалізації проекту
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• Україна – найбільша за площею країна Європи (603,628 тис км2) з населенням
понад 40 млн чоловік, з розвиненими галузями сільського господарства і займає
стратегічне положення між Європою та Росією.

• Передбачено підписання довгострокових договорів купівлі-продажу
електроенергії за «зеленим» тарифом з гарантованим покупцем до 2030 року.

• Інвестор отримує надбавку до «зеленого» тарифу до +10% за українське
обладнання.

• «Зелений» тариф розраховується відповідно до курсу євро.

• Тариф на теплову енергію, що виробляється з альтернативних джерел, становить
0,9 від діючого тарифу на тепло з газу або середньозваженого тарифу в регіоні.



Структура взаємозв’язків в проекті вирощування та 
використання енергетичних рослин
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Розробка нових 
сортів та 

технологій 
вирощування 
енергетичних 

культур 
спеціально для 
клімату і ґрунтів 
регіонів України

Земельний банк для 
вирощування 

енергетичних культур

Послуги по вирощуванню, 
збиранню, переробці 
енергетичної верби та 
виробництву сировини

Виробництво та 
обслуговування 

твердопаливних котлів

Власні та надані в оренду 
твердопаливні котли –
виробництво теплової  

енергії з біомаси

Теплоелектростанції на 
біомасі

Незалежні 
виробники 

енергетичних 
культур

Незалежні виробники 
тепло- і електроенергії 

з біомаси

Споживачі тепло- та 
електроенергії 

(комунальні 
підприємства, державні 
та приватні організації

УКР-ТЕРМ

Перевід газових 
котельнь на біопаливо
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ТОВ «Енергетична 
верба»

ТОВ «УКР-ТЕРМ» 
(м. Бориспіль)

ТОВ «УКР-ТЕРМ» 
(Вінницька обл.)

2018-2019 2019-2020 2020-2021

• спеціалізована компанія, 
створена з метою 
вирощування енергетичної 
верби для виробництва 
біомаси;

• планується створення 
виробничої бази з 
необхідною технікою та 
транспортом;

• планується створення 
дослідних плантацій та 
маточників;

• виведення сортів 
Української селекції.

• спеціалізована компанія з 
будівництва 
(реконструкції) та 
обслуговування котельнь, 
які працюватимуть на 
деревній щепі та щепі 
енергетичної верби 
власного виробництва;

• проекти компанії будуть 
передбачати собою 
реконструкцію газових 
котельнь з установкою 
твердопаливних котлів і 
автоматизованої системи 
подачі палива;

• котельні 
експлуатуватимуться на 
основі договорів оренди.

• компанія, створена з 
метою будівництва біо-ТЕС 
у Вінницькій області 
потужністю 6 МВт
електроенергії та 2,9 Мвт
теплової енергії (2,5 
Гкал/час);

• теплоелектростанція 
працюватиме на  трісці 
верби, яку вироблятиме 
ТОВ "Енергетична верба та 
іншій біомасі;

• власний завод по 
виготовленню 
твердопаливних котлів.



ТОВ "Енергетична верба"
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Загальна вартість капіталовкладень для
вирощування верби та виробництва тріски з
плантацій загальною площею 5 тис. га
становить орієнтовно 12, 5 млн. євро.

Основні показники ефективності проекту
наступні:
• Внутрішня норма рентабельності (IRR) =

15%
• Простий період окупності (PBP) = 5,9 років
• Ставка дисконтування - 6%
• Дисконтований період окупності (DPBP) =

8,5 років
Дворічні саджанці енергетичної верби 

(висота = 4,48 м)



* Crop Producers Handbook 2017
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(54,72т/га)
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Вирощування 
енергетичної 

верби 

Щепа Сировина для 
котельнь і 

електростанцій  

Фермери 
Продаж 

посадкового 
матеріалу (% 

роялті) 

Здача в оренду 
саджальних 

машин 

Надання техніки по 
збору щепи в оренду 

Котельні 
Виробництво тепла із 

біомаси 

Виготовлення котлів 

Електростанції на біомасі  
Виробництво тепла і 

електроенергії 



ТОВ «УКР-ТЕРМ» (м. Бориспіль)
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Загальна оцінювана вартість будівництва однієї котельні із автоматичною системою подачі
палива потужністю 1Гкал/год орієнтовно становить 200 тис. євро.

Аналіз існуючих ринків теплопостачання та виробництва біопалива в Україні дозволяє
зробити висновок про економічну, інвестиційну, екологічну та соціальну виправданість проектів
переходу комунальних котельнь на тверде біопаливо.

Котельні:
вул. Завокзальна – 4,35 МВт (відгрузка за сезон – 15660Гкал) 
окупність інвестицій – 2 роки.
вул. Тельмана – 3,6 МВт (відгрузка за сезон – 12970 Гкал) 
окупність інвестицій – 2 роки
вул. Скіфська – 0,81 МВт (відгрузка за сезон – 2948 Гкал) 
окупність інвестицій – 4 роки

• Орієнтовна загальна сума 
інвестицій – 1,03 млн. євро.

• Внутрішня норма 
рентабельності (IRR) = 30-35%

• Простий період окупності
• (PBP) = 2-3 роки
• Ставка дисконтування - 10%
• Дисконтований період 

окупності (DPBP) = 3-4 роки



ТОВ «УКР-ТЕРМ» (Вінницька обл.)
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Загальна оцінювана вартість будівництва теплової електростанції потужністю 6
МВт становить близько 14,5 млн. євро. Один з постачальників обладнання – фінська
компанія KPA Unicon, готова виступити співінвестором проекту із власною часткою
15%. ЕБРР, також готовий розглядати наш проект та надати 60% коштів, при
наявності 40% власних.

• Внутрішня норма
рентабельності (IRR) = 20%

• Простий період окупності
(PBP) = 5 років

• Ставка дисконтування - 6%
• Дисконтований період

окупності (DPBP) = 6 років



Затрати та прибуток на опалення дитячого садку площею 1100 
м2, котел 100 кВт

2
15Інвестиційний проект створення енергетичного холдингу "УКР-ТЕРМ"

Таблиця 3. При закупівлі щепи у сторонніх фермерів
Дані Верба (35% 

вологість) Пілета деревна Природній газ

Теплота згорання, МДж 10,93 17,7 33,5
Для вироблення 1Гкал тепла необхыдно МДж 4184
Затрати пального для виділення 1Гкал тепла необхідно м3 2,4 0,4 125
Котел потужністю 100 кВт виробляє в середньому на годину, Гкал 0,086
За весь період опалення буде отримано тепла, Гкал 371,52
Необхідно сировени на сезон, (6 місяців) м3 892 149 46440
Вартість 1 м3 250,00 ₴ 2200 8,55 ₴ 

Затрати на вироблення тепла за весь період опалення, (6 місяців), грн 222 912,00 ₴ 326 937,60 ₴ 397 062,00 ₴ 

Затрати на переобладнання котельні котлом на біомасі (щепі) потужністю 100 кВт 160 000,00 ₴ 160 000,00 ₴ 

Тариф на теплову енергію, з НДС (тариф на тепло, що виробляється з 
альтернативних джерел палива, становить 0,9 від діючого тарифу), грн/Гкал

1 193,36 ₴ 1 193,36 ₴ 1 325,95 ₴ 

Валовий дохід за 1й рік, грн 443 355,25 ₴ 443 355,25 ₴ 492 616,94 ₴ 

Прибуток за 1й рік, грн 60 443,25 ₴ - 43 582,35 ₴ 95 554,94 ₴ 

Валовий дохід за наступні 23 роки, грн 10 197 170,74 ₴ 10 197 170,74 ₴ 11 330 189,71 ₴ 

Прибуток за наступні 23 роки, грн 5 070 194,74 ₴ 2 677 605,94 ₴ 2 197 763,71 ₴ 

Прибуток ВСЬОГО за 24 роки, грн 5 130 637,99 ₴ 2 634 023,59 ₴ 2 293 318,66 ₴ 
Відсоток дохідності 93% 34% 24%
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Таблиця 3. При самостійному вирощуванні верби на щепу для продажу
Дані За 1 поле За 3 поля 

Потреба в щепі на рік, м3 892

Для забезпечення щорічно цих потреб необхідно 3 поля* з 
інтервалом закладання 1 рік, площею Га 5,1*3=15,3

Орієнтовні затрати на вирощування до першого зрізу, грн 348 277,71 ₴ 1 044 833,13 ₴ 

Орієнтовний прибуток з урахуванням затрат від продажу 
щепи з першого зрізу, грн - 125 365,71 ₴ - 376 097,13 ₴ 

Орієнтовні затрати на вирощування верби за наступний
зріз, грн 54 033,87 ₴ 162 101,61 ₴ 

Орієнтовний прибуток з урахуванням затрат від продажу 
щепи з наступних зрізів, грн 168 878,13 ₴ 506 634,39 ₴ 

Орієнтовний прибуток з урахуванням затрат від продажу 
щепи за весь період вирощування (24 роки), грн 1 056 781,21 ₴ 3 170 343,63 ₴ 

*Зріз енергетичної верби проводиться кожні 3 роки



Затрати та прибуток на опалення дитячого садку площею 1100 
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Таблиця 4. При самостійному вирощуванні верби на щепу для власної котельні*

Дані Верба (35
% вологість) Природній газ

Собівартість умовного палива в перші 3 роки за м3 390,60 ₴ 8,55 ₴ 
Собівартість умовного палива наступні 21 рік 60,60 ₴ 8,55 ₴ 

Потреба в паливі на рік, м3 891,6 46440,0

Затрати на опалення в перші 3 роки 1 044 833,13 ₴ 1 191 186,00 ₴ 
Валовий дохід від продажу тепла за перші 3 роки (тариф 1193,36 
грн/Гкал) 1 330 065,75 ₴ 1 477 850,83 ₴ 

Орієнтовний** прибуток від продажу тепла прогягом перших 3 років 285 232,62 ₴ 138 879,75 ₴ 
Затрати на опалення в наступні 21 рік 1 134 711,24 ₴ 8 338 302,00 ₴ 

Валовий дохід від продажу тепла за наступні 21 рік (тариф 1193,36 
грн/Гкал)

9 310 460,24 ₴ 10 344 955,82 ₴ 

Орієнтовний* прибуток від продажу тепла прогягом наступних 21 
років 8 175 749,00 ₴ 972 158,24 ₴ 

Орієнтовний* прибуток від продажу тепла прогягом 24 років 8 300 981,62 ₴ 1 111 037,99 ₴ 
Відсоток дохідності 388% 24%

*Для щорічного забезпечення котелень щепою необхідно утримувати 3 поля з інтервалом закладання 1 рік
**Дана цифра може змінюватись в залежності цін на паливо-мастильні матеріали та ціни на природній газ
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Мележик Леонід
власник групи компаній MGI

ОСВІТА ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ 
1993 
год 

Інженер-енергетик, 
Український Національний 
аграрний університет 

1993 – 1997 Ведучий інженер у Державному комунальному 
об’єднанні зеленого будівництва «Київзеленбуд» 

1998 р. - ТОВ «ЕЛІТ-ЕДЕЛЬВЕЙС» здійснює закупки обладнання в США 
та  Італії та його оптовий продаж, а також проектні роботи та 
навчання спеціалістів-гідротехніків. 
2002 р. - ТОВ «Еліт-Едельвейс» стала офіційним ексклюзивним 
дистриб'ютором HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED (США) 
http://hunter.ua/; 
2006 р. – початок офіційної співпраці з компанією IRRITEC (Італія) по 
затискним фітингам та обладнанню для капельного зрошення; 
2010 р. – ексклюзивне дистреб’юторство з «CHRISTIANI 
WASSERTECHNIK» (Німеччина), по виготовленню приладів Calmat і 
VULCAN для захисту від вапнякового нальоту  і для санації труб 
http://calmat-vulcan.com.ua/; 
2011 – заснування групи компаній MGI http://mgi.org.ua/; 
2012 р. - заснування холдингу «УКР-ТЕРМ»; теплоелектростанція для 
генерації тепла та електричної енергії з твердого біопалива; 
2012 - заснування ТОВ «УКР-ТЕРМ» (Вінниця)- виготовлення 
твердопаливних котлів; 
2014 - заснування ТОВ «УКР-ТЕРМ» (Київ) – надання в оренду 
нерухомого майна; 
2015 р. - ТОВ «ЕЛІТ-ЕДЕЛЬВЕЙС» ексклюзивний договір на 
ландшафтне освітлення торгової марки FX Luminaire (США) 
https://www.fxluminaire.com.ua/; 
2016 р. - заснування ТОВ «УКР-ТЕРМ» (Бориспіль) – спеціалізується на 
реконструкції та обслуговуванні котелень, які працюють на щепі з 
енергетичної верби та іншій біомасі; 
2017 р.  - ТОВ «Енергетична верба», спеціалізується на вирощуванні 
енергетичної верби, заготівлі та продажу виробленої щепи 
https://www.energy-salix.com/. 

2000 
год 

Юрист (диплом з відзнакою)  
Київський інститут туризму, 
економіки і права 

1997-1998 Головний інженер квітково-декоративних культур 
«Троянда» «Київзеленбуду. 

2008 Отримання ступеню МВА, 
ділове адміністрування, 
Відкритий університет 
Великобританії 

1998 Заснування ТОВ «ЕЛІТ-ЕДЕЛЬВЕЙС» 

  1998-1999 Інженер будівельник, зам директора по 
будівництву. Державне комунальне підприємство 
по благоустрою та озелененню «Ландшафт». 

МОВИ ГАЛУЗЕВА КОМПЕТЕНЦІЯ 

• Українська 
• Россійська 
• Англійська 
• Польска 
 

• Бізнес 
• Інвестиції 
• Ділове адміністрування 
• Менеджмент 
• Правознавство 
• Інжиніринг 

• Благоустрій 
• Системи поливу 
• Озеленення 
• Теплотехніка 
• Зелена енергетика 
• Вирощування 

енергетичної верби 
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УКР-ТЕРМ
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23, літера "з" (територія Київзеленбуду)

тел.: +380 (44) 501-07-34

Леонід Мележик
Моб. тел.: +380 (67) 209 4696, 
e-mail: Lmelezhyk@hunter.ua 

http://hunter.ua/
http://energy-salix.com
skype: leonid.melezhyk
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http://hunter.ua/
http://energy-salix.com/
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