ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У 2019 РОЦІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ В ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ НА 2018-2020 РОКИ
Регіональна Програма поводження з промисловими відходами в
Донецькій області на 2018-2020 роки (далі – Регіональна програма)
затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 № 1580/5-18.
У рамках Регіонально програми у 2019 році була запланована реалізація
8 заходів, з яких 2 за рахунок обласного фонду ОНПС, 6 за рахунок коштів
суб’єктів господарювання.
Заходи з переробки та повторного використання відходів
металургійного виробництва реалізовувалися ПрАТ «МК "АЗОВСТАЛЬ» та
ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Запланований на 2019 рік обсяг фінансування,
передбачений Регіональною програмою, склав 277 200,0 тис. грн, фактично
витрачено 303 358,99 тис. грн, що перевищує запланований обсяг
фінансування. Зазначені заходи направлені на переробку доменних,
конвертерних, мартенівських шлаків. Захід з повторного використання
металургійних шламів при виробництві агломерату не фінасувався.
Заходи з переробки відходів збагачення вугілля реалізуються на
ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ». Запланований на 2019 рік обсяг фінансування,
передбачений Регіональною програмою, склав 1000,0 тис. грн, фактично
витрачено 1176,00 тис. грн, що перевищує запланований обсяг фінансування.
Зазначені заходи направлені на використання відходів збагачення вугілля в
якості вторинних матеріальних ресурсів.
Заходи з удосконалення переробки відходів хімічного виробництва
реалізуються ПрАТ «АКХЗ». Регіональною програмою фінансування заходу у
2019 році не передбачалося, але фактично використано 2404,50 тис. грн коштів
підприємства.
Захід щодо ведення обліку утворення, знешкодження, утилізації та
видалення відходів, їх паспортизації, що заплановано було виконати за
рахунок коштів обласного фонду ОНПС не фінансувалися. Наукові
дослідження щодо можливості утилізації відходів добування та збагачення
вугілля (породи гірської) у 2019 мали затверджене джерело фінансування за
рахунок коштів обласного фонду ОНПС, але за результатами відкритих торгів
не вдалося знайти виконавців зазначеного заходу.
Серед проблемних питань в процесі реалізації Регіональної програми
слід відзначити недосконалість законодавства та неврегульованість механізмів
використання відходів промисловості, в тому числі металургійних шлаків, у
будівництві та інших галузях господарства.
Усього у 2019 році регіональною Програмою поводження з
промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки передбачено
виконання заходів на 278 800,0 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів
підприємств – 278 200,0 тис. грн. Фактично у минулому році заходи

реалізовувалися за рахунок кошти підприємств.
Підсумки виконання регіональної програми у 2019 році є задовільними.
Програмні завдання потребують подальшої реалізації у 2020 році.

