Створення підприємства з переробки твердих побутових відходів у м.
Маріуполь
Огляд проекту

Опис проекту

Товари/ Послуги

Проектом передбачається створення на діючому полігоні ТПВ підприємства з
переробки ТПВ з додатковими циклами виробництва. Проектна потужність
сміттєпереробного підприємства - 200 тисяч тонн відходів на рік.
Реалізація цього проекту дозволить вилучати із загального об’єму ТПВ та
реалізовувати корисні матеріали (вторинну сировину): папір, пластик, скло,
металобрухт та інше. Вилучену сировину пропонується перероблювати, що
дозволить отримати додатковий дохід.
Основною продукцією є вторинна сировина та електрична енергія.
Потреба в інвестиціях

Розмір та тип

55 000,00 тис. дол. США. Тип залучення інвестицій – внесок в статутний
фонд або кредит. Створення спільного підприємства на взаємовигідних
умовах.

Деталі

Термін реалізації проекту 24-30 місяців:
I етап - створення сміттєсортувальної лінії – 300,00 тис. дол. США;
II етап – створення підприємства з переробки ТПВ – 54 700,00 тис. дол.
США.
Місце знаходження та інфраструктура

Місцезнаходження Місто Маріуполь.
Земля
Ділянка/Площа
Площа полігону ТПВ 17,33 га.
Правовий статус
Комунальна власність.
Цільове призначення використання
Для розташування та експлуатації будівель
і споруд підприємств промисловості
Поточне використання
Розміщення полігону ТПВ
Інфраструктура
Доступ до транспортної інфраструктури
Відстань: до морського торговельного порту – 17 км.; до залізничної
дороги – 10 км.; до аеропорту м. Запоріжжя – 270 км
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури
Електромережі - 500 м (ТП 6 кВ); технічна вода (устрій свердловини)
Відстань до найближчого газоводу майже 10 км.
Нормативно-правові аспекти
Існуючі пільги та - Відповідно до Закону України «Про енергетику» підприємства, що
стимули/
виробляють електроенергію з альтернативних видів палива можуть її
заохочення
продати, а держава зобов'язана купити за т.зв. «Зеленим тарифом», що
перевищує оптові тарифи.
- Податок на землю: виробники електроенергії з поновлюваних джерел
енергії можуть отримати 75% зниження податку на землю.
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