Будівництво сміттєспалювального заводу у м. Маріуполь
Опис проекту

Ініціатор
проекту

Донецька обласна державна адміністрація

Використання побутових відходів у якості енергетичних ресурсів. Потужність
підприємстві від 100 до 150 тис. т на рік.
Мета проекту
Удосконалення системи управління відходами в регіоні.
Відповідає Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року
Відповідність
№ 820-р (із змінами). Стратегія передбачає будівництво стаціонарних потужностей з
стратегічним
термічної утилізації відходів. У 2019-2023 роках на території країни має з’явитися 15
документам та потужностей. На сьогоднішній день кількість потужностей з термічної утилізації
обґрунтування
відходів залишається на базовому рівні та становить 1 одиницю. Проєкт включено
пріоритетності до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2021
№ 1581
В області щорічно утворюється біля 0,5 млн т побутових відходів, загальна кількість
захоронених відходів на полігонах складає 18,5 млн т. Захоронення відходів на
звалищах, які не відповідають нормам, призводить до забруднення довкілля та
втрати ресурсного потенціалу відходів. Аналіз показників утворення побутових
Дослідження
відходів свідчить про можливість створення на території області 2 потужностей з
проблеми, яку
термічної утилізації побутових відходів, які дозволять скоротити обсяги відходів, що
буде вирішено в
захоронюються, а також отримати продукт у вигляді тепла та/або електричної
рамках
енергії.
реалізації
проекту
Попередні маркетингові дослідження попиту, конкурентний аналіз ринку не
проводились.
Проект потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля.
Суть проекту

Орієнтовна
вартість
проекту,
тис.
грн.
Механізм
реалізації
проекту
Основні
фінансові
показники
реалізації
проекту
Термін
реалізації
проекту
Орієнтовні
джерела
фінансування
проекту

1 350 000,0
приватні інвестиції, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, кошти
державного та місцевого бюджету

Не визначалися

2021-2024

Стадія
реалізації
проекту

Зацікавлені
сторони
очікуваний
результат
реалізації
проекту

Проектна ідея
Цільові групи:
- Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зацікавлені у
залученні інвестицій, створенні нових робочих місць, вирішенні проблеми
утилізації побутових відходів. Мають можливість надавати гарантії різного
характеру.
та
- Підприємства
комунальної
сфери.
Мають
можливість
стати
власниками/співвласниками потужностей, споживачами продукту.
- Оператори електричних мереж. Можливий конфлікт взаємовідносин (у разі
отримання як продукту електричної енергії).
- Населення. Можливий конфлікт взаємовідносин у разі недостатньої
інформаційної підтримки проекту.
Кінцевий вигодоутримувач (бенефіціар) – наразі невідомо

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)
Місце
розташування
об’єкту
Опис існуючих
об’єктів або тих
що
пропонуєтсья
створити
в
рамках
реалізації
проекту
Форма
власності

Маріуполь, Донецька область, Україна.
Ділянка визначається.

Технологічна потужність з термічної утилізації побутових відходів обсягом від 100
тис. т до 150 тис.т побутових відходів на рік.

Комунальна, державна чи приватна

Ділянка визначається. Потребуватиме прокладки інженерних мереж, улаштування
Опис суміжної
під'їзних шляхів.
інфраструктури
Площа
земельної
ділянки, га
Статус
земельної
ділянки
Планування
території

Ділянка визначається. Потреба у площі скаладає від 9 га (відповідно до п. 11.2 ДБН
Б.2.2-12:2019)
Ділянка визначається. Потребує оформлення.
Ділянка визначається.

Контактні дані:
Департамент екології Донецької облдержадміністрації
Тинор Марина Євгенівна
тел: +38 066 387-6696

