Звіт про хід виконання заходів Програми поводження з відходами
в Донецькій області на 2016-2020 роки, яка затверджена
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
від 22 вересня 2016 року № 836 (із змінами)
Програма поводження з відходами в Донецькій області
на 2016-2020 роки (далі - Програма) затверджена розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 22 вересня 2016 року № 836 (із змінами) з метою подолання негативних
тенденцій в сфері поводження з відходами.
Програмою передбачено:
будівництво 4 регіональних центрів утилізації побутових відходів
(міста Краматорськ, Маріуполь, Курахове, Покровськ), залучення коштів
інвесторів для розвитку галузі поводження з побутовими відходами;
будівництво 5 регіональних комплексів поводження з відходами з
центрами в Олександрівському, Великоновосілківському, Волноваському та
Мангушському районах (2 комплекси);
будівництво 5 сміттєперевантажувальних станцій з елементами
сортування та подальшого транспортування залишків на регіональний
полігон. Будівництво передбачається у містах Бахмут, Костянтинівка,
Торецьк, Добропільському та Слов’янському районах;
будівництво 9 сміттєсортувальних станцій для попереднього сортування
відходів та подальшого транспортування залишків на регіональний полігон.
Будівництво передбачається у містах Волноваха, Краматорськ (дообладнання
існуючої станції, виконано у 2016 році), Курахове, Маріуполь, Мангушському
(смт Ялта та смт Мангуш) та Покровському районах, смт Велика Новосілка та
смт Олександрівка;
закриття (після будівництва регіональних об’єктів поводження з
відходами) полігонів та сміттєзвалищ області, на яких не забезпечується
захист довкілля, та їх подальша рекультивація;
запровадження роздільного збирання побутових відходів в населених
пунктах області, оновлення парку сміттєвозів, оновлення контейнерного
господарства;
розробка інформаційно-агітаційних матеріалів щодо організації
раціонального поводження з відходами, проведення інформаційно-агітаційних
заходів (семінари, тренінги, інформація в ЗМІ тощо) для підвищення
екологічної свідомості населення.
В рамках Програми протягом 2019 року за рахунок незаборонених
законодавством джерел реалізовані наступні заходи:
по заходу Програми «Проектування і будівництво сміттєсортувальних
станцій»: продовжується будівництво сміттєсортувальної станції на території
Олександрівського району. Загальна вартість будівництва в цінах станом на
11.07.2019 становить 93 602,092 тис. грн. Робота виконується за рахунок

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
(далі – ОНПС). З початку будівництва протягом 2018-2019 років з обласного
фонду ОНПС витрачено 30 962,787 тис. грн, в тому числі у 2019 році
12 820,399 тис. грн. Триває проєктування сміттєсортувальної станції
в Покровському районі. Вартість проєктних робіт згідно з укладеним
договором складає 882,468 тис. грн. Протягом 2017-2019 років з обласного
фонду ОНПС на виконання заходу витрачено 458,00 тис. грн. У 2019 році
видатки на виконання зазначеного проєктування не здійснювалися. Усього
протягом 2016-2019 років виконано робіт з проєктування та будівництва
сміттєсортувальних станцій на загальну суму 33 969,14 тис. грн, в тому числі
33 491,743 тис. грн за рахунок обласного фонду ОНПС;
по
заходу
Програми
«Проектування
і
будівництво
сміттєперевантажувальних станцій із сортувальним обладнанням»:
у 2018 році за рахунок коштів обласного фонду ОНПС завершено
проєктування будівництва сміттєперевантажувальних станцій у містах
Бахмут, Торецьк та у Добропільському районі. Загальна сума проєктних робіт
згідно з укладеними договорами склала 2 641,046 тис. грн, видатки на
виконання зазначеного проєктування протягом 2017-2018 років разом склали
2 640,396 тис. грн. У 2019 році розпочато пошук виконавців для здійснення
будівництва сміттєперевантажувальної станції на території Добропільського
району.
Триває
проєктування
сміттєпервантажувальної
станції
в Слов’янському районі. Вартість проєктних робіт згідно з укладеним
договором складає 885,254 тис. грн. Протягом 2017-2019 років з обласного
фонду ОНПС на виконання заходу витрачено 472,00 тис. грн. У 2019 році
видатки на виконання зазначеного проєктування не здійснювалися. Усього
протягом 2016-2019 років виконано робіт з проєктування та будівництва
сміттєперевантажувальних станцій на загальну суму 3 348,88 тис. грн в тому
числі 3 112,396 тис. грн за рахунок обласного фонду ОНПС;
по заходу Програми «Оновлення сміттєвозного парку»: у 2019 році
за рахунок обласного фонду ОНПС централізовано придбано для військовоцивільної адміністрації міста Волноваха, міст Костянтинівка, Мирноград та
Покровськ, Шахівської об’єднаної територіальної громади 5 сміттєвозів на
загальну суму 14 610,00 тис. грн. За рахунок субвенції з обласного фонду
ОНПС містом Краматорськ придбано 2 сміттєвози на загальну суму
6 930,47 тис. грн. Усього з усіх незаборонених законодавством джерел
у 2019 році придбано 18 сміттєвозів на загальну суму 46 090,19 тис. грн, з них
7 на загальну суму 21 540,47 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду
ОНПС. Усього протягом 2016-2019 років придбано 80 від запланованих
Програмою 348 сміттєвозів на загальну суму 192 943,69 тис. грн;
по заходу Програми «Оновлення контейнерного господарства»: усього
у 2019 році придбано 3 078 одиниць контейнерів на загальну суму
18
137,90
тис.
грн.
Протягом
2016-2019
років
придбано
11 063 від запланованих Програмою 42 075 одиниць контейнерів в на загальну
суму 57 516,27 тис. грн, в тому числі 9 756,314 тис. грн за рахунок обласного
фонду ОНПС;

по заходу Програми «Будівництво майданчиків для контейнерів»:
усього за рахунок міських, районних бюджетів та інших джерел у 2019 році
облаштовано 2 911 одиниць контейнерних майданчиків на загальну суму
2 707,42 тис. грн. Протягом 2016-2019 років за рахунок міських, сільських,
районних бюджетів та інших джерел облаштовано 171 від запланованих
Програмою 3 468 одиниць контейнерних майданчиків на загальну суму
3 967,61 тис. грн;
по заходу Програми «Проектування та будівництво спеціалізованих
полігонів для захоронення відходів»: будівництво регіонального полігону
ТПВ у м. Курахове розпочато у жовтні 2017 року. Загальна вартість
будівництва складає 72 520,375 тис. грн (у т.ч. додаткові роботи
14 979,5 тис. грн). На виконання робіт у 2019 році за рахунок коштів обласного
фонду ОНПС витрачено 36 405,924 тис. грн. Усього з початку будівництва
протягом 2017-2019 років з обласного фонду ОНПС витрачено
53 691,237 тис. грн. Завершення будівництва заплановано на 2020 рік.
Будівництво І черги регіонального полігону ТПВ у м. Волноваха розпочато
у 2018 році. Вартість будівництва 1 черги полігону складає 55 510,213 тис. грн.
На виконання робіт у 2019 році за рахунок коштів обласного фонду ОНПС
витрачено 2 746,366 тис. грн. Усього з початку будівництва протягом
2018-2019 років з обласного фонду ОНПС витрачено 50 259,629 тис. грн.
Завершення будівництва заплановано на 2020 рік. У рамках Програми
у 2018 році завершено будівництво ІІ черги регіонального полігону ТПВ
в м. Краматорськ вартістю 133 877,32 тис. грн. У 2019 році за рахунок міського
бюджету проводилася робота з проєктування спеціалізованого полігону ТПВ
у м. Маріуполь. Витрачено 299,64 тис. грн із запланованих 300,0 тис. грн.
Усього на заходи з проєктування та будівництва регіональних полігонів
твердих побутових відходів за рахунок обласного фонду ОНПС протягом
2016-2019 років витрачено 240 634,276 тис. грн;
по заходу Програми «Схеми санітарної очистки територій»: усього за
рахунок міських, сільських, районних бюджетів та інших джерел у 2019 році
виконувалися роботи з розробки схем санітарного очищення територій на
суму 929,19 тис. грн. Усього протягом 2016-2019 років за рахунок міських,
сільських, районних бюджетів та інших джерел виконано робити з розробки
схем санітарного очищення територій на суму 4 640,83 тис. грн
від запланованих Програмою 6 605,00 тис. грн;
по заходу Програми «Проведення заходів відповідно до стратегії
інформування населення». Усього за рахунок міських, районних бюджетів та
інших джерел у 2019 році проведено заходів відповідно до стратегії
інформування населення на суму 362,45 тис. грн, у тому числі проведено
конференцію «Рекультивація полігонів та сміттєзвалищ: проблеми та кращі
практики» на території Донецької області дозволить продемонструвати
громадськості та широкому колу заінтересованих органів та установ здобутки
облдержадміністрації у сфері управління відходами, в тому числі щодо
рекультивації смітєзвалищ та полігонів, обмінятися досвідом у зазначеній
сфері. Усього протягом 2016-2019 років проведено заходів відповідно до

стратегії інформування населення на суму 752,30 тис. грн, в тому числі
349,0 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду ОНПС;
по заходу Програми «Впровадження системи поводження з медичними
відходами»: за рахунок коштів обласного фонду ОНПС триває проєктування
реконструкції відділу сортування твердих побутових відходів комунального
підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» у
м. Краматорськ для розміщення обладнання з переробки (утилізації) медичних
відходів. Вартість проєкту згідно з укладеним договором складає
875,85 тис. грн. У 2017-2018 роках на виконання проєктних робіт витрачено
62,17 тис. грн. У 2019 році видатки на виконання зазначеного проєктування не
здійснювалися;
по заходу Програми «Придбання установок, обладнання для
перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів»: за рахунок коштів
обласного фонду ОНПС у 2019 році придбано 1 установку для перероблення
та знешкодження ртутьвмісних відходів вартістю 5 682,60 тис. грн. Усього
протягом 2017-2019 років за рахунок коштів обласного фонду ОНПС
придбано 2 установки для перероблення та знешкодження ртутьвмісних
відходів на загальну суму 39 918,0 тис. грн;
по заходу Програми «Проведення робіт з рекультивації та закриття
полігонів. Проведення робіт з рекультивації несанкціонованих звалищ»:
за рахунок коштів обласного фонду ОНПС розроблено проєкт та розпочата
рекультивація полігону ТПВ м. Слов’янськ. Усього з початку рекультивації
протягом 2018-2019 років з обласного фонду ОНПС витрачено
94 733,974 тис. грн. Роботи планується завершити у 2020 році. За рахунок
коштів обласного фонду ОНПС розроблено проєкт та у 2018 році проведено
ліквідацію несанкціонованого звалища з подальшою рекультивацією земель
біля с. Богородичне Слов’янського району. Вартість робіт склала
21 461,59 тис. грн. Усього протягом 2017-2019 років на заходи з проведення
робіт з рекультивації та закриття полігонів, несанкціонованих звалищ з усіх
незаборонених законодавством джерел витрачено 118 891,98 тис. грн, в тому
числі 117 974,140 тис. грн за рахунок обласного фонду ОНПС.
Під час реалізації заходів Програми виявлені наступні проблемні
питання:
недостатній рівень фінансування заходів Програми за рахунок бюджетів
органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій, державного
бюджету;
неузгодженість дій у питаннях створення об’єктів поводження
з відходами з боку органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій
по відношенню до облдержадміністрації, невідповідність рішень органів
місцевого самоврядування та райдержадміністрацій щодо системи
поводження з відходами на підзвітних територіях, регіональним стратегічним
документам планування, в тому числі Програмі поводження з відходами
в Донецькій області на 2016-2020 роки;
заходам із запровадження роздільного збирання побутових відходів на
рівні виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій та об’єднаних

територіальних
громад
приділяється
недостатня
увага.
Станом
на 01.01.2020 роздільне збирання побутових відходів запроваджено
у 39 із 1 298 населених пунктах області, з яких 15 міст, 5 селищ міського типу
та 19 сіл;
не враховуються рекомендації, викладені у Програмі поводження з
відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки, щодо вибору типу та
місткості обладнання під час оновлення контейнерного господарства на рівні
виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій.
Варто відзначити, що наступні програмні завдання вирішені частково та
потребують подальшої реалізації у 2020 році:
1) проєктування і будівництво сміттєсортувальних станцій;
2) проєктування і будівництво сміттєперевантажувальних станцій із
сортувальним обладнанням;
3) проєктування та будівництво спеціалізованих полігонів для
захоронення відходів.
На 2019 рік Програмою поводження з відходами в Донецькій області
на 2016-2020 роки передбачено заходів на суму 289 665,33 тис. грн.
Усього на заходи Програми поводження з відходами в Донецькій області
на 2016-2020 роки у минулому році витрачено 222 054,38 тис. грн, з них за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища – 180 721,19 тис. грн.
Підсумки виконання Програми у 2019 році є задовільними. Програмні
завдання потребують подальшої реалізації у 2020 році.

