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Змiст заходу: Проект спрямовано на практичнi занjIття з переробки пластику
на масових заходах. Кожне домогосподарство мае полiмерпi вiдходи
упаковки та речей, якi можна принести на масовий захiд та одразу
переробити в корисЕу рiч. fuя переробки необхiдна мобiльна ycтalioBкa з

шредером, машиною для лиття, екструдером, прес та платформа на колесЕrх.
Проектом пропонуеться використовувати ui пристроi на великих публiчних
заходах, наприкJIад, на ярмарку вуличноi iжi на Михайлiвськiй площi, де
утворю€ться велика кiлькiсть пластикових вiдходiв. Практичний прикJIад
переробки пластику наочно доводить сенс роздiльного збору смiтгя та
заохочуе мешканцiв робити це на реryлярнiй ocHoBi. У якостi виконавця
пропонуеться комунальне пiдприсмство виконавчого органу Киiвради
(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) <КиiЪкомунсервiс>, предметом
дiяльностi якого е, зокрема здiйснення комплексу дiй щодо поводження з
тому числi
вiдходами, спрямованих на запобiгання
утворенню,
органiзацiя та здiйснення збирання, перевезення, зберiгання, оброблення,
утилiзацiю, видчrленнrl, знешкодження i захоронення, вкJIючаючи контроль за
цими операцiями та нагляд за мiсцями видаJIенЕя.
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1. Запропонований проект належпть до повповажень KMflA, оскiльки
забезпечення гiдних та комфортних умов життя - одне з найважливiших
завдань сучасЕого MicTa. КиiЪ плануе переЙти вiд небезпечного методу
захоронення до сортування, в тому числi на побутовому piBHi, до переробки
смiтгя. Роздiльний збiр смiття, його подальша переробка та повторне
застосування - одна iз актуальних тем сьогодення. Смiтгевi полiгони вже
дiйшли до крайнього заповнення та невдовзi вже не зможуть приймати
смiття. единий шлях змеЕшення кiлькостi вiдходiв - це сортування та
переробка. Тому в MicTi потрiбно проводити кампанii по популяризацii
(вiдродження> вiдходiв у
роздiльно збору смiття та Еаводити прикJIади
виглядi нових виробiв. I-{e допоможе покращити екологiчну ситуацiю в
столицi на ij' околицях, оскiльки мова йде про впровадження нових
европейських практик поводження з вlдходами.

2. запропонованпй проект вhповiдас чинному законодавству, зокрема
попо*Б"rr" рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 17 березня 2016 року
Ns 2З21232 <Про ,ат""рдження КомплексноТ цiльовоi програми пiдвищення
MicTa
енергоефективностi та розвитку житлово-комун,rльноi iнфраструктури
Киева на 2016 - 2020 роки).

3.

Реалiзацiя запропопованого проекту вiдбуватиметься протягом
2019 року, цього часу вистачить для завершення ycix заходiв з реалiзацii

зазначеного проекту.

4. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого
завдання: позитивний.

5. Проект не передбачае викJIючно розробку

проектно-кошторисноi
(проекгом
взагалi не передбачено розробку ПК,Щ).
докуrиентацii

6.

Проект ма€

завершений характер (потребуватиме додаткового

фiнансування на peMoItT обладнання, обслуговування та зберiгання).
7. Проект не суперечить дiючим мiським цiльовим програмам.

8. Реалiзацiя проекту не плануеться на землях або об'ектах приватноi
власностi.

9. Проект Ее буле

бюджетно-ефективним

експлуатацii: Hi.

на етапi

реалiзацii

та./чи

10. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого
проекту: без додатковпх зауважень.
Загальна сума: 250 000 (лвiстi п'ятдесят тисяч) гривень.
Проектом передбачено суму витрат, необхiдних для закупiвлi 4 одиниць
обладнання для переробки пластика, що в cyMi стаЕовить BapTicTb реалiзацii
,

проекту.
11.

Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку коли такий

лист е необхiдним): не потрiбен.

12. Подiбнi проекти (ло 3-х) та
iнформацiя вiдсутня.
13.

ix кошториси, якi реалiзованi у Кисвi

-

Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

13.1

Iнновацiйнiсть: так

13.2

Соцiальнiсть вказана: так

13.2.1 Бюджетна ефективнiсть на етапi реалiзацii: так
13.2.2 Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля реалiзацii:
Hi

i погодження/узгодження вiд управлiння екологii
та природних pecypciB виконавчого органу КпiЪськоi MicbKoi ради
14. Потребус висновку

(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацll).
15. Вшсновок щодо вiдповiдностi проекту <<Куй пластик, не вiдходячи вiд
каси> законодавству, Положенню та можливостi його реалiзацii:
позитивний.
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