
ОТРИМАННЯ БІОПОЛІМЕРІВ З РЕГУЛЬОВАНИМ 
ТЕРМІНОМ БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ



ЦІЛІ ТА МЕТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Полімерне сміття -

це одна з головних проблем XXI століття.

• 11 млн. тон побутових відходів утворюється в Україні 

щороку. 30% складу належить різним полімерам. 

• Пластикові відходи стають причиною смерті мільйона 

птахів та сотні тисяч морських риб.

• 1% пластика коли-небудь були перероблені для 

повторного використання.
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У складній екологічній ситуації у світі використання біологічно розкладних 
полімерних матеріалів –
є основним напрямком зменшення кількості твердих відходів



POLYSTARCH - 100% МОДИФІКОВАНИЙ КРОХМАЛЬ

Мета проекту - виробництво БІОПОЛІМЕРУ, з регульованим 

періодом біологічного руйнування, який можливо переробляти 

на існуючому обладнанні та отримувати продукти з високими 

властивостями та за нижчою ціною.
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Досягнення мети планується у ДВА етапи:

1. Створення пілотного промислового виробництва.

2. Створення виробництва біополімерів у кількості 100 тисяч тон.



POLYSTARCH - 100% БІОРОЗЧИНИЙ ПОЛІМЕР

Час біодеградації біополімеру залежить від ступеня ко-

полімеризації крохмалю.

Крохмаль - найкраще добриво для ґрунту.
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ЩО Є БІОПОЛІМЕР? ЩО Є POLYSTARCH?
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Біополімер - пластик який в умовах природи, або в умовах 

компосту –розчиняється. 

Коли біодеградація остаточно закінчена, він перетворюється 

на вуглекислий газ, воду, мінералізовану сіль.

POLYSTARCH - це 100% біорозчиний полімер на біологічній основі.

Це модифікований крохмаль з потрійною ко-полімеризацією крохмалю.



КАТЕГОРІЇ ТОВАРІВ
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БІОПОЛІМЕРНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЯЄЦЬ. ІНШІ ТОВАРИ
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
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ВАРТІСТЬ

Поліетилен - $1500/T

Крохмаль - $350/T

БІОПОЛІМЕР – $3,000/T

POLYSTARCH- $2,000/T

20-річний досвід розробки 

біополімерів

Україна експортує 30 мільйонів тон 

кукурудзи на рік – це сировина для 

БІОПОЛІМЕРУ

Заборона або високий податок на 

утилізацію полімерних виробів з 

нафтових сировини у 44 країнах



ОСНОВНІ РИНКИ.
СТВОРЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ
З ВИРОБНИЦТВА БІОПОЛІМЕРІВ
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Світовий ринок біополімерів для пакування - декілька мільйонів тон

Для підтвердження ЯКОСТІ біополімерів та  ЦІНИ на біополімери 
планується створення пілотного проекту потужністю 100 тон на місяць.

Постачання виробникам пакування по 20т кожному.

На проект потрібні кошти в обсязі $300,000
Оренда приміщення – $20,000
Обладнання – $150,000
Монтажні роботи – $10,000
Затрати на маркетинг – $20,000
Оборотні кошти – $100,000

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
$150,000 - грант UNIDO
$150,000 – власні кошти



КОМАНДА
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ФЕДІР БЕРЕЖНИЙ

Керівник проекту / власник ІР.

25 років досвіду роботи в галузі. Був керівником проектів 

у 5 великих українських хімічних компаніях.

f.p.berezhnoy@gmail.com

+380-96-5901737

ОЛЕКСІЙ ПАТЕЛЄЄВ

Менеджер з фінансування проекту

ВАЛЕРІЙ ПАНТЕЛЄЄВ

Менеджер проекту

Інженер- хімик-технолог

mailto:f.p.berezhnoy@gmail.com

