
 

«Створення виробництва з утилізації та переробки відходів гумотехнічних 

виробів, промислових та побутових полімерів» 

 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
ПП «БАСТ» Бляхман Леонід Емілійович, керівник проекту. 

Суть проекту 

Проектом передбачається створити на території міста Маріуполя виробництва з 
утилізації та переробки відходів гумотехнічних виробів (ГТВ), промислових та 
побутових відходів полімерів із застосуванням технології піролізної переробки. На 
теперішній час є розроблений бізнес-план. 
Окрім утилізації ГТВ та відходів полімерів, в результаті виробництва будуть 
отриманні наступні продуктів: піролізне рідке паливо, піролізний газ, твердий 
залишок, металобрухт. 

Мета проекту 

Мета цього проекту полягає в створенні такого підприємства, яке дозволить 
покращити екологічну ситуацію та вирішити питання утилізації гумотехнічних 
виробів (наприклад автомобільних покришок) та відходів полімерів, як у місті, так і 
на території прилеглих районів. 

 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Стратегічна ціль 4 «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

В рамках реалізації цього проекту планується поліпшення екологічного стану і 

зменшення впливу полімерних відходів на довкілля та здоров'я людей. 

Орієнтовна 

вартість 

проекту,  

500,00 тис. дол. США – орієнтована інвестиція. 

Механізм 

реалізації 

проекту  

Приватні інвестиції 

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Термін реалізації – 6-8 місяців. Коефіцієнт ефективності інвестицій – 20,5% 

Строк окупності проекту 2 – 3 роки 

Термін 

реалізації 

проекту 

 6-8 місяців 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Залучення коштів приватних інвесторів, в т. ч. в рамках державно-приватного 

партнерства. 

Стадія 

реалізації 

проекту 

Наявність будівель/споруд та їх характеристики 

Відсутні  

Наявне обладнання Відсутні 

 



 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

Мешканці громади, відвідувачі міста, орган місцевого самоврядування, ініціатор 

проекту.  

Очікувані результати:  збільшення прибутку, створення додаткових робочих місць, 

скоротити кількість сміттєвих звалищ і полігонів. 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Місто Маріуполь. Адреса розташування на визначенні. 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонується 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Передбачається створення нового підприємства. Ділянка ще не визначена. 

Форма 

власності 
Приватна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Доступ до транспортної інфраструктури 
У м. Маріуполі функціонують морський торговельний порт, залізнична дорога. 
Відстань до аеропорту міста Запоріжжя – 230 км. Відстані до цих об’єктів можуть 
бути визначені після виділення необхідної ділянки.  
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 
Відстані до об’єктів комунальної інфраструктури будуть визначені після виділення 
необхідної ділянки. 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

 Передбачається створення нового підприємства. Ділянка ще не визначена. 

Статус 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення використання 

Ділянка промислового призначення 

Поточне використання 

Не використовується 

 

Планування 

території 
 

 

Контактні дані: 

ПІБ та посада: Бляхман Леонід Ємілійович 

Поштова адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Котляревского, буд. 8а, кв. 50 

Номер телефону: +38(067) 621-12-03 

Електрона адреса: leonidirina1@gmail.com 

 


