Проект покращення інфраструктури поводження з ТПВ у м. Маріуполі
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Маріупольська міська рада
Проектом передбачається оновлення інфраструктури поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) в м. Маріуполь за рахунок: (і) рекультивації діючого
полігону ТПВ і обмеження його впливу на довкілля, (іі) будівництва нового
сміттєсортувального комплексу потужністю біля 120 тис т/рік, що здатний
забезпечити переробку всіх відходів м. Маріуполя, (iii) будівництва нової карти
полігону ТПВ у відповідності до чинних нормативно-правових актів та стандартів
Європейського союзу та (іv) удосконалення система збору та транспортування ТПВ
м. Маріуполь за рахунок просування роздільного збору відходів.
Реалізація проекту дозволить забезпечити ефективний збір та сортування ТПВ з
вилученням вторинної сировини і альтернативного палива для реалізації
підприємства з отриманням доходу, що призведе до ощадного/повторного
використання ресурсів та зменшення обсягів захоронення відходів.
Забезпечення м. Маріуполя якісною інфраструктурою поводження з ТПВ,
покращення екологічного стану та санітарно-епідеміологічних умов проживання
населення.
Реалізація проекту відповідає завданням та заходам, визначеними національними та
регіональними стратегічними документами, зокрема:
1.
Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 р., схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. №820-р (Розділ
«Шляхи і способи розв’язання проблеми» у сфері побутових відходів та «Показники
реалізації стратегії» щодо підготовки до повторного використання та видалення
побутових відходів);
2.
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 р., Стратегічна ціль 4
«Екологічна безпека та збалансоване природокористування», Операційна ціль 4.2.
«Стале управління відходами та небезпечними хімічними речовинами», Завдання
4.2.1. «Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів»;
3.
Стратегій розвитку м. Маріуполя «Стратегія 2021», Стратегічна ціль 3
«Підвищення конкурентоспроможності якості життя» за напрямком 12 «Екологія»;
4.
Проекту Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у
м. Маріуполь: План поводження з побутовими відходами 2020-20230 рр.,
розробленої 25 березня 2020 р.
Щорічно в м. Маріуполі утворюється 140-150 тис тон ТПВ. Увесь обсяг утворених
відходів захоронюється на єдиному діючому полігоні ТПВ, розміщеному в
Лівобережному районі. Наповненість полігону становить 80% і строк його
експлуатації має завершитися в 2024 році. Крім того, згідно діючого законодавства з
1 січня 2018 року заборонено розміщення несортованих відходів на полігоні, а до
2030 року передбачений чіткий план щодо зменшення обсягів їх захоронення. Даний
проект сприяє вирішенню цих проблем та дозволить покращити екологічну ситуацію
в місті.
645 075,7*
Кредит Європейського банку реконструкції та розвитку проти муніципальної
гарантії Маріупольської міської ради

Основні
фінансові
показники
реалізації
проекту
Термін
реалізації
проекту
Орієнтовні
джерела
фінансування
проекту
Стадія
реалізації
проекту
Зацікавлені
сторони та
очікуваний
результат
реалізації
проекту

Відсутні

3 роки (2022-2025 рр)
Кредит Європейського банку реконструкції та розвитку і грант Європейського
союзу
Проектні роботи (коригування проектно-кошторисної документації та проведення
екологічної та соціальної оцінки)
Зацікавлені сторони:
1.
Європейський банк реконструкції та розвитку;
2.
Донецька обласна державна адміністрація;
3.
Маріупольська міська рада;
4.
Комунальне підприємство «Полігон ТПВ»
Очікувані результати реалізації проекту:
1.
Виробництво вторинної сировини до 13,1 тис. т/рік;
2.
Виробництво альтернативного палива до 38,7 тис. т/рік;
3.
Скорочення обсягів захоронення твердих побутових відходів до 30%;
4.
Збільшення терміну експлуатації нового полігону на 3-5 років.
Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)
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87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Єдності 1
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Існуючі об’єкти:
1.
Діючий полігон ТПВ площею 6,5 га.
Об’єкти, що пропонується створити в рамках реалізації проекту:
1.
Рекультивований діючий полігон ТПВ площею 6,5 га;
2.
Новий сміттєпереробний комплекс потужність біля 120 тис. т/рік;
3.
Нова карта полігону ТПВ площею 4,5 га у відповідності до чинних
нормативно-правових актів та стандартів Європейського союзу;
4.
Удосконалена система збору та транспортування ТПВ м. Маріуполь за
рахунок просування роздільного збору відходів.
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Доступ до транспортної інфраструктури:
Відстань до морського торговельного порту – 17 км.
Відстань до залізничної станції – 10 км.
Відстань до аеропорту м. Запоріжжя – 270 км
Відстань до комунальної інфраструктури:
Відстань до електричної підстанції 6 кВ – до 2 км;
Відстань до централізованого водопроводу – до 0,5 км;
Відстань до системи централізованого теплопостачання – понад 3 км;
Відстань до газопроводу – біля 10 км.
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17,3765

Тип власності:
Комунальна власність
Цільове призначення:
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
Статус
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання
земельної
пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) для діяльності по
ділянки
обробці твердих відходів (експлуатація та обслуговування полігону твердих
побутових відходів)
Фактичне використання:
Для розміщення полігону ТПВ
Відповідно до генерального плану м. Маріуполя:
Територія промислових підприємств, територія під звалища та відвали
Планування
Відповідно до плану зонування м. Маріуполя:
території
Виробничі зони 5-го класу шкідливості.
Детальний план території та його стратегічна екологічна оцінка в процесі розробки.
Примітка: за курс НБУ 31,014 грн/Євро станом на 29/07/2020 відповідно до Прогнозу
спецекономрозвитку України на 2021-2023 роки, схваленому постановою КМУ від 29.07.2020 року
№671.
Контактні дані:
Трифонов Микола Георгійович, начальник відділу інвестицій та управління проектами Маріупольської
міської ради
Поштова адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, 70
Номер телефону: +38 (096) 735-40-02
Електрона адреса: nikolay.trifonov@mariupolrada.gov.ua

