Додаток 3

Полігони побутових відходів, сміттєсортувальні, сміттєпереробні та сміттєспалювальні станції (заводи, комплекси),
які будуються, станом на 01.09.2019
№ Найменування
п/п населеного
пункту

Будівництво
полігону/
найменування
технології, яка
впроваджується

Потужність
об’єкту, тис.
м³/рік, тис.
т/рік

Відсоток від
Наявність 1. Наявність рішення
загального
висновку
місцевої влади щодо
об’єму
комплексної виділення землі (дата та
побутових
державної номер)
2.
відходів, що експертизи Наявність Державного
утворюються
проекту
акта на землю (дата та
в населеному
номер)
пункті

Запланована Площа
Заплановані
Загальна
Відсоток
вартість
земельної кошти на 2019 вартість готовності
захоронення/ ділянки, рік, тис. грн. будівницт
об’єкту.
сортування/
га
Джерело
ва, тис. Орієнтовна
перероблення
фінансування,в
грн.
дата вводу
/спалювання
т.ч. кошти
об’єкта в
побутових
МФО
експлуатаці
відходів,
ю
грн./м³

Вінницька область
1

Барська міська
ОТГ

Нове будівництво 5,5 тис.м³/рік
сміттєсортувальног
о комплексу на
території
Івановецької
сільської ради
Барського району
Вінницької області

-

Наявний

Лінія будується на
території діючого полігону
ТПВ

5

Місцевий
бюджет 250,0

9800

Проектна
документація
після
коригування
знаходиться
на експертизі

2

Вінницька міська Сміттєпереробний 1100
об'єднана
комплекс (1 черга) тис.м.куб/рік
територіальна
громада

0

№02-1082-13
від 19 грудня
2014 року

1. Розпорядження
0
Жмеринської районної
державної адміністрації від
27.07.2011 року №354;
2.Державний акт ЯЯ №
019895, зареєстрований
25.11.2011 року за
№052100003000011

148,8

6000

71585

70

3

м.Козятин

Будівництво
20-40 тис.т в
сміттєсортувальної рік або 101
лінії. Сортування
куб.м в рік
ТПВ за окремими
фракціями

100

В наявності

Розпорядження
Козятинської РДА від 11
квітня 2017 року "Про
надання в оренду земельної
ділянки,що розташована на
території Пляхівської
сільської ради,КП "Чисто
місто" Козятинської міської
ради для будівництва та
обслуговування будівель
закладів комунального
обслуговування

4

м.Хмільник

Будівництву ангару 50 тис.м3
і встановлення
сміттєсортувальної
лінії

50

В наявності

Рішення Хмільницької
міської ради. Рішення 46
сесії Хмільницької міської
ради 7 скликання від
22.12.17р. № 1322. Щодо
земельної ділянки
Соколівської міської ради
(полігон ТПВ).

4 млн.грн.
16008,529 96
Кошти міського
бюджету.

4,5

Для
4
населення,
бюджетних
установ та
комунальних
установ-26,32
з ПДВ.

Обласний
13097,3
бюджет 10455,1;
Місцевий
бюджет 2642,2

45,5

Волинська область
1 м.Нововолинськ Полігон ТПВ

2 м.ВолодимирВолинський

115,4 тис.
куб.м/рік

Влаштування
20487
котловану з
тис.куб.м/рік
протифільтраційни
м екраном дна і
укосу

3 Іваничівська ОТГ Утилізація,
знешкодження

Дніпропетровська область

64,40/38,64

Наявний
позитивний
висновок

98

100

365521

4,5

-

1. Рішення №245-р від
09.07.2004р. 2. Договір
оренди ВВС №090342 від
01.03.2004р.
Витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права від
07.11.2013р. Серія ЕАО№
1. 15.03.2006 №103 2.
24.11. №089643

-

912,7

2,156

-

2,2272

-

-

-

6436,3 (897,722- 14684,255
70 місцевий,
31.12.2019р.
5538,578державний

-

-

0

1 м. Дніпро

Комплекс
раціонального
використання та
зберігання
побутових відходів
“Правобережний”
перша черга буд., 4
пусковий комплекс,
Полігон ТПВ

350 т/рік

100

в наявності

1. Розпорядження голови
Дніпропетровської
облдержадміністрації від
22.08.2012 №З-575/0/3-12.
2. від 28.08.2012, Серія ЯЯ
№ 054802

Захоронення
157,22

10111,27

73016,15

43% перша
половина
2020 року.

Експертний
звіт №22424

наказ ГУ Держгеокадастру
в Донецькій області(із
змінами) від 05.12.2017
№2589-СГ; витяг з
Держреєстру речових прав
від 22.02.2018 № 27415779

не має даних 7,9917 га

72 982,169 тис.
грн.
обласний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

93 602,09

30%
31.12.2019

не має даних 10,579 га
36 930,667
(Загальна
тис.грн.
плоша 1 обласний фонд
та 2
охорони
черги)
навколишнього
природного
середовища

57 540,88

60%
31.12.2019

131,5

Донецька область
Олександрівськи
Будівництво
й район
сміттєсортувальної
станції

30 тис. тон

м. Курахове

27,712
тис.м³/7,011
тис.тон

1

2

Будівництво
полігону ТПВ ІІ
черга

Експертний
Державний акт на право
звіт №27/12-18- постійного користування
2к
земельною ділянкою від
19.03.2009 (земельна
ділянка була виділена при
будівництві 1 черги)

м. Волноваха

Будівництво
полігону ТПВ І
черга

Експертний
звіт №1001291-17

1202,02938
тис. м3

3

рішення Волновваської
не має даних
міської ради від 19.07.2017
№6/92-2055 витяг з
Держреєстру речових прав
від 02.01.2018 № 24324693

10,0 га

7 996,950
тис.грн.
обласний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

55 510,21

99%
31.12.2019

Житомирська область
1 м.Коростишів

Будівництво
полігону твердих
побутових відходів

9,7 тис.м3/рік

100%

Державне
Управління
охорони
навколишнього
природного
середовища
Житомирської
області,
21.04.09р.

рішення 30-ї сесії ІV
скликання від 06.01.06

для
підприємств
вивіз та
знешкодженн
я – 77,50
грн./м3
(середній
тариф)

7

Місцевий
бюджет 160
тис.грн.

-

-

-

-

1. Рішення Житомирської
міської ради від 30.11.2018
№1246 «Про затвердження
проекту землеустрою та
надання права
користування земельною
ділянкою юридичній особі»
2. кадастровий номер
1810136600:06:026:0018

-

5 га

-

м. Житомир

2

Закарпатська область

ПКД
введено в
станом на експлуатацію
2014 рік І-й пусковий
11,7
комплекс

-

-

1 Берегівський
район с.Яноші

Будівництво
заводу
механізованої
переробки
твердих
побутових
відходів
(будівництво об’єкту
у 2018 і 2019 роках не
здійснювалося,
перерахована
проектно-кошторисна
документація
на
експертизі; відсутні
джерела фінансування
об’єкту)

Запорізька область
1 м. Гуляйполе
Будівництво
полігону

2 м. Кам'янкаДніпровська
Запорізької
області

Будівництво
полігону

Івано-Франківська область

20-30 тис.
тонн/рік

100

161138 м³

100%

Корегува-ння.
Проект
знаходи-ться
на експертизі

1. рішення 15 сесії 6
скликання
Яношівської
сільської
ради
від
18.05.2015
№
55,
2.12.07.2012 № 109908

-

29,16

7,3457 га

4,9898

199929,24

103,773 тис.
грн., місцеві
бюджети

10,565 тис. грн., 19892,82
місцеві бюджети

40%

73%

85%

1

м. Надвірна

Нове будівництво
Потужність
полігону ТПВ і
полігону ТПВ
сміттєсорту-вальної
– 88 тис.
лінії в урочищі
м3/рік; 17,6
«Чобіток» в м.
тис. т/рік.
Надвірна ІваноПотужність
Франківської
сміттєсортувал
області
ьної лінії –
25,0тис. т/рік

34 відс.

Експертний
звіт щодо
розгляду
проектної
документації за
РП «Нове
будівництво
полігону ТПВ
на території с.
Пнів
Надвірнянського району»
17.02.2015 №
09-1353-14

Надвірнянською міською
радою Івано-Франківської
області за рахунок земель
комунальної власності м.
Надвірна під будівництво
полігону ТПВ виділено
земельну ділянку та
зареєстровано право
власності на земельну
ділянку загальною площею
9,7728 га в урочищі
«Чобіток» м. Надвірна
(кадастр. №
26240010100:12:001:005)

-

9,7728 га

В 2015-2018 р.р.
Загальна Готовність
Надвірнянською
кошто- об’єкту -0,36
РДА направлялися
рисна
% За рахунок
запити про
вартість
коштів
виділення коштів з
72916,852
міського
Державного
тис.грн.
бюджету в
бюджету за
2015р.
програмою
виготовлено
«Здійснення
ПКД природоохоронних
заходів щодо
205,495
реалізації
тис.грн.;
пріоритетів
здійснено
розвитку ОНПС»
експертизу
кошторисною
РП – 52,532
вартістю
тис.грн.
37821,862 тис.
грн.. для реалізації
першої черги
проекту «Нове
будівництво
полігону ТПВ і
сміттєсортувальної
лінії в урочищі
«Чобіток» в м.
Надвірна ІваноФранківської
області».

2 смт. Перегінське

3 м.Снятин

Нове будівництво 40 тис. куб.м
полігону для
складування
побутових та
сільськогосподарсь
ких відходів в
урочищі
Віливкисмт.
Перегінське
Рожнятівського
району ІваноФранківської
області
Розширення та
4,2 тис.т/рік
реконструкція
полігону ТПВ

100

Є в наявності

Рішення Перегінської
селищної ради №30-2/2015
від 16.12.2015 р.

-

2 га

52,00 млн

0

Рішення міської ради від
02.08.2012р. № 31718/2012, АКТ ЯЯ №129943
від 25.12.2012р.

97,23 для
населення,
111,70 для
організацій

7 га

-

45216,039

35%

25

9,6085

0

60

0/2020

-

2,5001

33,51

9,2

350,0 Місцевий
бюджет

400

01.02.2020

-

1,0

-

32829,5

-

Київська область
1 Фурсівська ОТГ

Виготовляється
проектнокошторисна
документація

2 тис.м3/рік (1
м3=481 кг)

150

виготовляється 3220487401:01:044:0003 від
26.07.2019

2 смт Рокитне

Будівництво
полігону твердих
побутових відходів

31,35
тис.м3/рік

100

Експертний
звіт №363/16КД/П від
29.06.16

3 м. Узин

Полігон побутових
відходів

3,4 тис.т/рік

100

-

22,5

100

-

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою серія
ЯЯ №394872 на підставі
розпорядження Київської
обласної державної
адмінстрації від 21.05.2010
477
27.04.2017№
№15-113.4/2017

7287.238 Кошти 15548,657 80% 2020 р.
обласного
бюджету

Львівська область
1 м. Дрогобич

сміттєсортувальна
лінія МСЛ-1

1.Рішення Дрогобицької
міської ради від
12.04.2018р. №1157

2 м Самбір

Держ.акт №183464 ЯЯ
Рішення сесії ХІІ сесії VІ
від 2011р.

1. Рішення
3 м.Червоноград
сесії ЧМР №995Будівництво
від 06.09.2018р.
цеху
для виготовлення
компосту з відходів
зеленого
господарства
м.Червонограда
Львівської області
4 м.Львів

Механіко
біологічна
переробка відходів:
ГОЛОВНІ
ФУНКЦІЇ:1. 100%
оброблення
ТПВ,сортування
роздільно зібраних
відходів 2.
Підготовка
вторсировини для
повторного
використання. 3.
Виробництво
альтернативного
палива (RDF)
4.Виділення та
оброблення
органічної фракції з
загального потоку
відходів.

Миколаївська область

2,5

До 250

14%
№14 - 2556-18 від 20.11.2018р

100

Договір на
проведеня
комплексної
державної
експертизи з
ДА"НДІ
ПРОЕКТРЕКО
НСТРУКЦІЯ"

1.Ухвала Львівської міської
ради №2916 від 25.01.2018
та № 3854 від 19.07.2018
2. На підставі відповідних
рішень органу місцевого
самоврядування право
користування земельними
ділянками було внесено до
Єдиного державного
реєстру.

Рішення
№217 від
17.07.2019 ВК
СМР
перевезення
73.28/78.03/84
.81грн.захоро
нення
67,77/72.16/78
.44грн.
383,92

1000-1200 грн
на 1 т.
відходів.
Відповідно до
Закону
України "Про
місцеве
самоврядуван
ня в Україні"
тариф
встановлюєть
ся
виконавчими
органами
місцевого
самоврядуван
ня

10

2.1,7
Витяг з держреєстру
0
30253,079
№138946115
тис. грн 1,30%

9,6621

20000000

Попереднь
о1346097,16
9 Остаточна
вартість
буде
визначена за
результатам
и
проведення
державної
експертизи
та
міжнародно
го тендеру.

Орієнтовна
дата вводу в
експлуатацію
-кінець 2022
року.

1

Миколаївська
область,
м.Вознесенськ

2

Миколаївська
область,
м.Первомайськ

"Комплекс по
20,0 тис. т/рік
сортуванню
твердих побутових
відходів в
м. Вознесенськ
Миколаївської
області"

"Будівництво
полігону ТПВ
потужністю 400,0
тис.куб.м в
м.Первомайську
Миколаївської
області"

Полтавська область
1 Горішні Плавні
Реконструкція
існуючого звалища
з улаштуванням
сортувальної лінії

-

Позитивний
1.Розпорядження
висновок від Вознесенської районної
15.10.2010
державної адміністрації
№01/189
Миколаївської області від
30.12.2003 № 711-р (на
полігон ТПВ)
2.Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою серія
ЯЯ № 191938 від
05.03.2005

-

Загальна
Кошти на
25330,778
площа виконання робіт (станом на
полігону у 2019 році не 01.01.2010
ТПВ
виділялися
)
12,75 га, у
тому
числі під
комплекс
площею
1,0 га

400,0 тис.
м3/рік

-

Позитивний
1.Розпорядження
висновок
Первомайської районної
від 15.10.2012
державної адміністрації
№ 01/1438 (15- Миколаївської області від
01302-12)
28.03.2012 №99-р (на
полігон ТПВ)
2. Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою серія
ЯЯ № 194896 від
31.05.2012

-

4,3435

152/40

100

висновок ДП
Рішення сесії
"Укрдержбуде Комсомольської міської
кспертиза"
ради Полтавської області 6
№00-2204скликання від 23.08.2011,
16/ПБ/00-0617- Державний акт серія ЯЯ
16/ПБ від
№228727 від 10.07.2012
24.04.2017

0

11,9777

Кошти на
25853,8
виконання робіт (станом на
у 2019 році не 01.01.2012
виділялися.
)

місцевий
бюджет 12600,
обласний
бюджет 1000

2374327,2

7,24

-

початок
будівництва,
дата вводу
2021 рік

2 м. Кременчук

Реконструкція
діючого полігону
ТПВ

Сумська область
Тернопільська
область
1 с. Плебанівка
Сміттєсортувальн
Теребовлянськог
лінія/
о району
сміттєсортувальний
комплекс КВВ-50
2 с. Коцюбинці
Сміттєсортувальна
Гусятинського
лінія
району
Харківська область
1 м. Люботин

технологія
біоремідіації

80 тис.т/рік

100

Висновок
1.Рішення виконкому
рішення
28,0554
№469/1П-2007 Кременчуцької міської ради виконкому
від 29.09.2008 від 24.12.1999 р. №1946; Кременчуцько
р.
2.Державний акт на право ї міської ради
постійного користування від 04.11.11р.
землею І-ПЛ №000664 за
№911: для
№537 від 03.02.2000р.
населення з
ПДВ - 7,76
грн/куб. м.,
для
бюджетних
установ 8,05 грн/куб.
м., для інших
споживачів з
ПДВ - 9,64
грн/куб. м.

кошти на 2019
рік
не були
заплановані

50

200%

№ 20-009512
від 27.04.2012

Рішення № 390 від
01.07.2010 Рішення
Плебанів-ської сільської
ради

75,2

7

Кошти суб’єкта
господарювання

1722,1

100%

5 т.\ год

-

-

№124 від 07.11.2017 року

-

2,2

-

-

-

39

100

5

державний та
обласний
бюджет

119000

46%

1. Розпорядження голови не визначена
Харківської обласної
державної адміністрації
від 03.05.2014 року №
251
2. Кадастровий номер
земельної ділянки 6311200000:01:067:0314

69468,405
5%
тис.грн.
орієнтовна
(вартість дата вводу
станом на
об’єкту в
2008 рік) експлуатацію
- 2025 р.

2 Харківська

обл.,
Дергачівський
район.

Будівництво
350 тис. т/рік
комплексу з
переробки
твердих
побутових
відходів з
системою збору
полігонного газу
та виробництва
електричної
енергії

100%

Експертний
1. Розпорядження
Заплановани 53,5049
Загальна
звіт від
Харківської обласної
й тариф:
Га
запланована
24.03.2017 державної адміністрація
400 грн/т
сума на 2019
№00-0274/1від 03.05.2017 №180
рік:
17/ІЗ
2. Витяги Державного
16 695 233,68
реєстру прав на
USD
нерухоме майно від
в т.ч. За
22.05.2017 №87646029;
рахунок:
№87646983; №87646041
МБРР - 13 606
615,45 USD
ФЧТ - 3 088
618,23 USD

43 998
918,5
USD

31%

-

Хмельницька область
1 м. Нетішин

-

2 м. Хмельницький Розроблення
проектної
документації на
реконструкцію
полігону ТПВ за
адресою м.
Хмельницький, вул.
Проспект Миру, 7

Чернівецька область

-

-

-

Наказ головного
управління
Держгеокадастру у
Хмельницькій області від
24.02.2016 № 22-810-СГ
Номер запису про право
постійного користування
земельною ділянкою
14367449 від 27.04.2016р.

-

6

-

-

-

-

-

Рішення ХМР № 108 від
04.07.18 «Про придбання
земельних ділянок»
Рішення ХМР № 75 від
13.02.19 «Про надання
дозволу на одержання
права власності на зем.
ділянку» Рішення ХМР №
61 від 26.06.19 «Про
придбання земельних
ділянок»

-

-

419 668,15 грн –
розробка проекту
реконструкції
538 000,00 грн –
підготовка
матеріалів щодо
ОВД 54 105,68 грн
– розробка
містобудівного
розрахунку
Джерело
фінансування –
кошти місцевого
бюджету

-

2022 рік

1 м. Чернівці

1

планується
проектування 3-ої
черги полігону

577,3

Чернігівська область
смт Ріпки,
Полігон твердих
загальна -46,9
Ріпкинський
побутових відходів тис.м3/рік; І
район
(1черга), збір і
черга – 11,73
складування
тис.м3/рік

1. Рішення Чернівецької
міської ради від
30.05.2013р. №868
2.Витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію іншого
речового права від
29.08.2013р №8615206

93

86%

Експертний
звіт ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Чернігівській
області №250132-18 від
09.07.2018 р.

1. Розпорядження голови
Ріпкинської РДА №476 від
06.11.2012 2. Державний
акт на землю серія ЕАІ №
358846 від 07.10.2013

47,3911

-

3,19 га

110

4 807,30
Обласний
фонд охорони
навколишньог
оприродного
середовища на
2019 рік

473

10 204,51

2019-20

50% Дата
вводу
об’єкта в
експлуатацію
не відома,
так як
проводяться
тендерні
процедури.

