ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу

Назва проекту

Запровадження в Овруцькій територіальній
громаді роздільного збору сміття з метою
покращення екологічної безпеки
прикордонних територій

Ініціатор проекту

Житомирська ОДА, м. Житомир, вул. майдан
С.П. Корольова, 1, код ЄДРПОУ 00022489

Замовник проекту
(у разі наявності)
Програма регіонального
розвитку

Овруцька райдержадміністрація, місто
Овруч, вул. Т. Шевченка, 31 а, код ЄДРПОУ
04053401
Загальноукраїнська солідарність/
Формування привабливого образу регіонів в
Україні, інтеграція регіональних
ідентичностей у загальноукраїнську
ідентичність

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект

Розвиток прикордонних територій у частині
реалізації програм спрямованих на
поліпшення екологічного стану

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Овруцька територіальна громада

Тривалість проекту

12 місяців

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

9580000(грн.)
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

З державного бюджету

8580000 8580000 -

З інших джерел

1000000 1000000 Загальна ціль проекту: запровадження
ефективних механізмів поводження з
твердими побутовими відходами (далі - ТПВ)
за рахунок впровадження роздільного

Загальні та конкретні цілі
проекту

-

1

збирання ТПВ на території Овруцької
територіальної
громади
та
утилізації
відсортованих складових шляхом повторного
використання як вторинної сировини.
Конкретна ціль 1: запровадження
роздільного збору ТПВ в громаді
Овруцька територіальна громада загальною
чисельністю 37 тис. чол., КП «Овруч»
Цільові групи проекту та
Овруцької міської ради, малий та середній
кінцеві бенефіціари проекту бізнес, органи місцевого самоврядування
Кінцеві бенефіціари – населення
територіальної громади
1. Зменшиться оплата послуг з вивезення та
утилізації твердих побутових відходів
(зменшення кількості рейсів транспорту,
економія палива, запчастин).
2. Зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище та
здоров’я людей.
3. Зменшення оплати послуг з вивезення та
утилізації твердих побутових відходів.
4. Формування громадської свідомості
Очікувані результати проекту мешканців щодо правильного поводження з
ТПВ.
5. Зниження видатків на утримання полігону
ТПВ щодо збирання і вивезення змішаних
побутових відходів.
6. Надходження додаткових коштів від
реалізації вторинної сировини дозволить
галузі
комунального господарства стати
самоокупною та рентабельною.
7.
Покращення
іміджу
прикордонної
території.
Економічним аспектом стане ефективне
використання бюджетних коштів місцевих
рад, які спрямовані на вирішення проблем з
ТПВ. Впровадження методів роздільного
збору ТПВ надасть можливість підприємству
Економічна та/або бюджетна
з
комунальною
часткою
власності
ефективність реалізації
отримувати додаткові надходження від збуту
проекту (наскільки дотичне)
вторинної сировини, створити додаткові
робочі місця, а це додаткова сплата ПДФО до
бюджету – 100 тис.грн., економія коштів на
паливні та матеріальні ресурси через
зменшення вивозів відходів на полігон – 600
2

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

тис. грн., зменшення видатків на утримання
полігону – 200 тис. грн., співпраця з бізнесом
(сплата податків) – 150 тис. грн. Розрахунок
очікуваних додаткових надходжень до
місцевого
бюджету/зменшення
обсягу
видатків місцевого бюджету: Видатки на
утримання полігону ТПВ: зменшення
кількості виїздів бульдозера (6 виїздів х
720лх22 грн.= 15840 грн. – місячний виїзд, в
рік – 190080 грн; після впровадження
сортування
сміття
буде
4
виїзди
х80л=320лх22грн.=7тис.40грн – місячний
виїзд, в рік – 84тис. грн.; - економія 106 тис.
грн., утримання дорожнього покриття
полігону- відсипка щебнем – до 60тис./рік).
Економія палива при зменшенні на 1 рейс
вивозу сміття становить 25л.газу х12
грн.=300грн./день х 24 робочі дні=7200 грн./
місяць х12 місяців=86400 грн./рік. Закупівля
запчастин на стару, зношену техніку на 1
машину складає: гума на 6 коліс (зима – літо)
60 тис. грн., дрібні запчастини – 30 тис. грн.,
1 мотор – 200 тис. грн., при закупівлі нової
техніки відпаде потреба в придбанні мотору
та дрібних запчастин на часті ремонти
техніки.
Сортування відходів буде проводитися
цивілізовано, на первинній стадії їх збору
роздільним
методом
у
спеціалізовані
євроконтейнери з наступним пресуванням
вторинної сировини та реалізацією на
переробні заводи.
Соціальним аспектом вирішення проблеми
поводження з відходами безперечно буде
підвищення рівня екологічної культури
населення, підвищення його громадянської
свідомості.
Сформується
«соціальний
капітал» у громадах і, звичайно, збільшиться
почуття відповідальності перед майбутніми
поколіннями. А позитивні враження про
культуру поведінки з ТПВ та стан довкілля
стануть своєрідною рекламою для гостей
нашого регіону.
Запровадження
роздільного
збору
пластмасової тари, скла та паперу,
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Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту
Очікувані результати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис. грн.,
відсотків)

організація їх первинної переробки дасть
змогу на 40% зменшити кількість сміття, яке
вивозиться на полігон ТПВ внаслідок чого
зменшиться
негативний
вплив
на
навколишнє природнє середовище та
здоров’я людей
1. Закупівля спеціалізованої техніки та
євроконтейнерів
2. Створення та облаштування майданчиків
для збору сміття
3. Пошук підприємств та укладання
договорів на реалізацію вторсировини.
4. Проведення тренінгів, семінарів, навчань,
акцій з населенням.
5. Висвітлення процесу реалізації проекту в
ЗМІ.
Актуальність
проекту
полягає
в
запровадженні
ефективних
механізмів
поводження
з
твердими
побутовими
відходами (далі - ТПВ) за рахунок
впровадження роздільного збирання ТПВ в
населених пунктах на території Овруцької
територіальної
громади
та
утилізації
відсортованих складових шляхом повторного
використання як вторинної сировини.
Реалізація проекту є необхідною так як дасть
змогу органам місцевого самоврядування
виконувати вимоги діючого законодавства з
поводження ТПВ, придбати відповідну
техніку та матеріали, обладнати сміттєві
майданчики,
зменшити
незадоволення
населення, покращити екологічний стан
територій, підвищити екологічну свідомість
мешканців громади, покращити імідж
прикордонної території.
Подальше фінансування даного проекту буде
здійснюватись за кошти Овруцької міської
ради
Першочергово приймаються до уваги
пропозиції місцевого виробника за
результатами тендерних торгів
100 %
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Очікувані результати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис. грн.,
відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

Керівник
ініціатора
проекту
М.П. (за наявності)

-

Не потребує

Не потребує

Житомирська
обласна
адміністрація
Тел. (0412) 47-50-14
Тел./факс (0412) 47-50-75
ztadm@oda.zt.gov.ua

___________
(підпис)

державна

_______І.П.Гундич________
(ініціали, прізвище)
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