Назва програми

Програма поводження з
твердими побутовими відходами
у Закарпатській області

Термін дії
програми

2016-2020
роки

Сума
фінансування,
передбачена у 2018
році
(тис. грн.)

1 000 000 000,0
у тому числі з
обласного бюджету
2 000,0

Мета Програми
Вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в
області через впровадження організованої поетапної системи збирання, утилізації та
переробки відходів споживання з подальшим використанням їх в якості енергетичних та
вторинних ресурсів, мінімізація обсягів захоронення відходів на полігонах та звалищах.
А це насамперед чисті села, річки та потічки, здорова громада та зайнятість населення.

Основні завдання програми
• Повне охоплення території області послугами зі збору та вивезення ТПВ;
• Надання якісних послуг збирання побутових відходів для населення області за
доступною ціною;
• Завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТПВ;
• Створення потужностей з сортування та переробки ТПВ;
• Зменшення частки відходів, що захоронюються на полігонах ТПВ;
• Поетапне будівництво нових сміттєпереробних комплексів та сучасних полігонів ТПВ
на території області;
• Удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого
забезпечення сфери поводження з ТПВ;
• Уникнення несанкціонованого викидання відходів та зменшення забруднення
відходами річок та ґрунтів;
• Збільшення інвестиційної привабливості регіону в результаті покращення заходів
поводження з відходами;
•Зростання залучення населення та його обізнаності із заходами поводження з
відходами;
•Збільшення конкуренції у сфері надання послуг поводження з відходами.

Основні заходи програми
•Проведення тематичних семінарів з екологічних питань в населених пунктах області.
•Експертне визначення на території області земельних ділянок під розміщення полігонів
для утилізації та переробки відходів.
•Будівництво ряду регіональних полігонів у відповідності до сучасних технічних
стандартів, забезпечення достатніх потужностей для видалення всіх зібраних в регіоні
побутових відходів.
•Пріоритетність закриття і рекультивації земель, зайнятих звалищами відходів, що
створюють загрозу навколишньому середовищу, та очистка місць, забруднених
відходами.
•Передача полігонів з утилізації відходів в оперативне управління підприємствам, які на
тендерній основі отримають право діяльності в даному напрямку.
• Укладення договорів із споживачами послуг.
•Придбання спеціальної техніки для збирання та транспортування відходів.
•Налагодження схем збору відходів від населення, підприємств та організацій.
•Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) за
фракціями: скло, папір, пластик.
Створення ліній на полігонах ТПВ із сортування, переробки та утилізації відходів.
Встановлення контейнерів та „євроконтейнерів” в сільських населених пунктах області
для роздільного збору ТПВ.

