
УВАГА! 

Розпочато прийом пропозицій на закупівлю послуг щодо розробки та 

впровадження енергозбережної технології виробництва біоетанолу з 

цукровмісної сировини з застосуванням безперервного зброджування 

мелясного сусла високої концентрації та зневоднення на молекулярних 

ситах в умовах Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» продуктивністю 

9000дал/добу 
 

Державне підприємство спиртової  

та лікеро - горілчаної промисловості 

«Укрспирт» (ЄДРПОУ: 37199618)  

проводить конкурс на закупівлю 

послуг щодо розробки та 

впровадження енергозбережної 

технології виробництва біоетанолу з 

цукровмісної сировини з 

застосуванням безперервного 

зброджування мелясного сусла 

високої концентрації та зневоднення 

на молекулярних ситах в умовах 

Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» 

продуктивністю 9000дал/добу 
 

 

1. Технічне завдання на закупівлю послуг щодо розробки та впровадження 

енергозбережної технології виробництва біоетанолу з цукровмісної сировини з 

застосуванням безперервного зброджування мелясного сусла високої концентрації та 

зневоднення на молекулярних ситах в умовах Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» 

продуктивністю 9000дал/добу: 
 

№ Найменування етапів робіт 

1 2 

1 Виконати обстеження наявного обладнання та виробничих приміщень 

Хоростківського МПД ДП «Укрспирт», зібрати вихідні дані для розробки 

енергозбережної  технології виробництва біоетанолу з цукровмісної сировини з 

застосуванням безперервного зброджування мелясного сусла підвищеної 

концентрації та зневоднення на молекулярних ситах. 

2 Виконати розрахунки матеріального та теплового балансів енергозбережної 

установки для виробництва біоетанолу з бражки продуктивністю 9000 дал/добу. 

Розрахувати та підібрати необхідне обладнання для здійснення рекуперації тепла у 

виробництві, розрахувати основні трубопроводи установки.Виконати розрахунки 

обладнання і трубопроводів, розробити апаратурно-технологічну схему  

зброджування висококонцентрованих середовищ та енергозбережної установки для 

виробництва біоетанолу з бражки.  

3 Розробити технологічну частину проекту переоснащення відділення перегонки 

бражки, ректифікації  та зневоднення у складі: 

- апаратурно-технологічна схема установки; 

Фактична адреса: 03150 
м. Київ, вул. Фізкультури, 30 В, 

оф. 600, (БЦ «Фарінгейт»). 

Юридична адреса: 07400, 
Київська обл, м. Бровари, 

вул. Гагаріна, 16; 

Адреса надання послуг: 
Гусятинський р-н, Тернопільська 

обл., м. Хоростків,  

вул. Незалежності, 21 



- компоновка обладнання установки (плани і розрізи;   

- розрахунково-пояснювальна записка; 

- технічні завдання на розробку АСУТП 

відділень підготовки меляси, дріжджогенерування та зброджування; 

перегонки бражки, ректифікації та зневоднення. 

4 Відповідно до вимог СОУ 15.0-37-189:2004 розробити проект виробничого 

технологічного регламенту на виробництво біоетанолу з меляси: 

Частина 1  - Дріжджогенерування та бродіння. 

Частина 2 – Перегонка, ректифікація та зневоднення. 

5 Виконувати консультативний супровід переоснащення відділень підготовки меляси 

до зброджування, дріжджогенерування та бродіння.  

6 Надавати консультативну допомогу в монтажі обладнання та трубопроводів 

енергоощадної установки для виробництва біоетанолу з бражки.  

7 Виконати гідравлічні випробування, пуск та налагодження технологічного режиму 

отримання бражки з мелясного сусла підвищеної  концентрації.  

Провести навчання обслуговуючого персоналу прийомам роботи за новою 

технологією. 

8 Виконати гідравлічні випробування, пуск та налагодження технологічного режиму 

установки для виробництва біоетанолу з бражки. Напрацювати дослідну партію 

продукції. 

Провести навчання обслуговуючого персоналу прийомам роботи на 

енергозбережній установці. 

9 За результатами пуско-налагоджувальних робіт внести корективи в проект 

виробничого технологічного регламенту на виробництво біоетанолу з меляси  та 

подати його на затвердження 

  

2.      Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію 

учасників про відповідність їх таким критеріям: 

-  Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції 

наступні документи: 

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  

- Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- Копію або оригінал  документа, що  підтверджує повноваження щодо підпису договору та 

документів пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, 

довіреність, доручення або інший документ тощо); 

- Довідка у довільній формі із детальною інформацією про контрагента; із зазначенням 

банківських реквізитів контрагента.   

 

 

  

З приводу надання комерційних пропозицій звертайтесь за номерами телефонів: 

Контактний телефон: 
+38(067)-401-97-41 
+38(067)-353-45-47 

 Комерційні пропозиції надсилайте на 
електронну адресу:   d.maksymenko@ukrspirt.com 

 

 


