ПРОГРАМА
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Мета Програми:
координація дій усіх гілок влади,
суб'єктів господарювання та активізація
населення для створення умов, що
сприятимуть забезпеченню повного
збирання, перевезення, знешкодження
та захоронення побутових відходів,
проведенню комплексної оцінки
екологічного стану сміттєзвалищ із
залученням фахівців відповідних
галузей, впровадженню нових та
розширенню і модернізації діючих
потужностей, впорядкуванню,
облаштуванню та узаконенню
існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх
шкідливого вплину на навколишнє
природне середовище та здоров'я
людини, створення ефективної системи
управління у сфері поводження з
побутовими відходами.
Відповідальні виконавці: управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

Фінансування заходів, передбачених Програмою,
здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, коштів спеціальних фондів, грантів, кредитів міжнародних
організацій, банків, благодійних внесків, іноземних інвестицій та коштів
фізичних і юридичних осіб, які працюють у сфері поводження з
побутовими відходами, кредитів вітчизняних комерційних банків,
власних коштів підприємств та за рахунок інших джерел фінансування,
не заборонених чинним законодавством. Використання коштів
обласного бюджету не передбачено.

Виконання Програми дозволить забезпечити:

 зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та
здоров’я людини;
 створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;
 зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
 забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок використання
ресурсоцінних компонентів побутових відходів;
 упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;
 перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь
комунального господарства.
 створити нові робочі місця у сфері поводження з побутовими відходами;
 поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими
відходами;

На розвиток сфери поводження з твердими
побутовими відходами з місцевих бюджетів у
2017 році було спрямовано 19671,26 тис. грн., що
на 2958,02 тис. грн. більше, ніж у 2016 році
(16713,24 тис. грн.) за такими напрямами:
•
оновлення контейнерного парку для
збирання побутових відходів, у тому числі для
роздільного збирання;
•
оновлення парку спецавтотранспорту;

•
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інші заходи (будівництво огорожі біля Миколаївського міського полігону твердих побутових відходів

на суму 2209,0 тис. грн. (1257 м), порядкування (планування) ґрунту діючого полігону ТПВ м. Южноукраїнськ,
капітальний ремонт електричних мереж на полігоні ТПВ м.Южноукраїнськ, роботи з рекультивації полігону ТПВ
м.Первомайськ, придбання інсеніратору (обладнання для утилізації відходів) у Вітовському районі, отримання
дозволу на технічну документацію із землеустрою для прийняття кадастрового номеру (полігон ТПВ в м. Очаків),
виготовлення ПКД на реконструкцію полігону в м. Баштанка, розробка ПКД на електропостачання комплексу
звалища в с. Лугове Березанського району, замовлення екологічної документації до виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалищем в смт Братське, благоустрій території
сміттєзвалищ в районах області).

• З метою зменшення обсягів накопичення
ТПВ на відповідних територіях,
покращення екологічної ситуації в
області проводиться робота по
впровадженню сучасних технологій у
сфері поводження з твердими
побутовими відходами у містах:
Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ,
які займають основну питому вагу в
загальному обсязі утворення і
накопичення ТПВ.
• Баштанською міською радою у 2017 році
розпочато роботу по впровадженню
заходів щодо вирішення питань в сфері
поводження з твердими побутовими
відходами в населених пунктах громади –
реалізовано інвестиційний проект
«Впровадження інноваційної моделі
поводження з твердими побутовими
відходами на території Баштанської
міської ради» на суму 6543,548 тис.грн.,
який спрямовано на комплексне
вирішення проблеми санітарної очистки
міста, вивозу та утилізації твердих
побутових відходів.

Поряд з цим, з метою вирішення нагальних питань розвитку потужностей в
сфері поводження з ТПВ органами місцевого самоврядування плануються
такі заходи, які увійшли до Стратегії розвитку Миколаївської області на період
до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 30.07.2015 №7,
зокрема:

•
будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Криве Озеро
(орієнтовна вартість проекту – 5,0 млн. грн.);
•
будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Первомайськ (орієнтовна
вартість проекту – 25,8 млн. грн. в цінах 2012 року, орієнтовна вартість проекту на цей
час – 60,0 млн. грн.);
•
створення «Комплексу із сортування та повної переробки ТПВ з отриманням
альтернативних видів палива у м.Вознесенську» (орієнтовна вартість проекту – 41,5
млн. грн. в цінах 2010 року, орієнтовна вартість на цей час 80,0 млн. грн.);
•
будівництво полігону ТПВ в смт Арбузинка Арбузинського району
Миколаївської області (орієнтовна
вартість проекту – 1,8 млн.грн.).
Джерелами фінансування зазначених
проектів передбачаються кошти ДФРР,
місцевих бюджетів, а також кошти
інвесторів, пошук яких триває.

