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П Р О Т О К О Л  № 6 

позапланового виїзного засідання місцевої комісії  

(полігон ТПВ, с. Барвінок) 

 

 

24.02.2021 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

 

 

          Головував:   міський голова, голова місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  

Богдан АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 23 чол. (за окремим списком). 

          Запрошені: начальник управління капітального будівництва 

Ужгородської міської ради Адам ЮРКО, начальник управління містобудування 

та архітектури Олег БОРШОВСЬКИЙ. 

 СЛУХАЛИ:  Інформацію міського голови Богдана АНДРІЇВА,  який  на 

підставі наявної у міській раді інформації повідомив наступне. Ситуація в межах 

існуючого полігону твердих побутових відходів (ТПВ), що розташований на 

землях Баранинської сільської ради Ужгородського району поблизу с. Барвінок 

наразі   є  критичною.   Проєктна   потужність   полігону   ТПВ складає 5,2 млн. 

куб. м. – на сьогодні захоронено близько 5,15 млн. куб. м., що складає близько 

99,9 % проектної. Оскільки під час погіршення погодних умов, заїзд та 

вивантаження відходів є ускладненим через відсутність розворотного майданчика 

та відсутніх вільних територій для подальшого складування відходів. На полігоні 

відбувається захоронення побутових відходів зібраних з території м. Ужгорода та 

прилеглих до міста населених пунктів (обсяги зібраних з території району відходів  

становлять близько 40% від загального). За рахунок видатків із місцевого 

бюджету протягом останніх років проводилися заходи з рекультивації міського 

полігону твердих побутових відходів (загальна сума коштів сягає більше 8,0 млн. 

грн). 

Сесія міської ради від 07.05.2020 прийняла рішення № 1931 «Про зміни до 

бюджету міста Ужгород на 2020  рік» (зі змінами 23.07.2020 № 2041, 17.11.2020 

№ 2184, 22.12.2020 № 18), в якому на реалізацію «Програми поводження з 

твердими побутовими відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки», 

було передбачено кошти іншої субвенції в обсязі 477,5 тис грн. Касові видатки 

за 2020 рік становили 444,6 тис грн.  



Крім того, депутати міської ради на L сесії VII скликання 23.07.2020 № 2081 

проголосували за звернення до голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації щодо підтримки будівництва сміттєпереробного комплексу на 

території Ірлявської сільської ради (додається). 

Відповідно до статтей 91,101 Бюджетного кодексу України, місцеві ради 

можуть передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти іншим 

бюджетам для проведення видатків на виконання місцевих програм. 

Для прийняття рішення щодо надання іншої субвенції з бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади на співфінансування будівництва 

сміттєпереробного об’єкту, який буде обслуговувати громади Ужгородського 

району, необхідно затвердити відповідну Програму та визначити головного 

розпорядника коштів. Програма має містити інформацію про обсяги 

співфінансування у розрізі рівнів фінансування (державний бюджет, обласний 

бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад та інші джерела не 

заборонені законодавством). 

Станом на сьогодні, Програма поводження з твердими побутовими 

відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України. Одночасно, виходячи з інформації, зазначеної у 

листі 05.02.2021 № 06-17/409/1 Закарпатської обласної державної адміністрації, 

Програму поводження з твердими побутовими відходами на території 

Середнянської селищної ради на 2021 рік вже розроблено. 

Обсяги співфінансування територіальних громад Ужгородського району 

(14 територіальних громад) на реалізацію вищезазначеної Програми у 2021 році 

розраховані з врахуванням чисельності населення територіальних одиниць та 

фінансової спроможності місцевих бюджетів. Співфінансування Ужгородської 

міської територіальної громади заходів «Підготовчі роботи для будівництва 

об’єкту з переробки твердих побутових відходів» у 2021 році, згідно розрахунку 

складає 740,0 тис грн. 

Для підготовки проєкту рішення про виділення з бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади іншої субвенції міська рада просила надати: 

- звернення Середнянської селищної ради, щодо співфінансування; 

- екземпляр погодженої і відповідним чином затвердженої «Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на території Середнянської 

селищної ради на 2021 рік».  

Одночасно, рішенням Закарпатської обласної ради 17.12.2020 № 66 з 

використанням пропозицій, отриманих від райдержадміністрацій, міських рад та 

виконавчих комітетів міських рад, галузевих управлінь облдержадміністрації, 

управлінь та організацій центральних органів виконавчої влади, з метою 

реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення 

стану навколишнього природного середовища на території області було 

затверджено Програму охорони навколишнього природного середовища 

Закарпатської області на 2021–2023 роки. При цьому, відповідно до зазначеної 

програми, вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами 

вбачається в: запобіганні утворенню відходів, зменшенні кількості сміття, що 

утворюється та зниженні рівня небезпеки; вибудові ефективно діючої системи 

селективного збору сміття; використанні відходів, що утворюються, в якості 

вторинної сировини або енергоносіїв; утилізації невідновлюваних відходів 

екологічно безпечним способом. На реалізацію у 2021 році заходів 



«Рекультивація території полігонів твердих побутових відходів» програмою 

передбачено фінансування з обласного бюджету в сумі 3 000,0 тис. грн. 

Закарпатською облдержадміністрацією листом 28.01.2021 № 06-17/409, 

територіальні громади Ужгородського району, Ужгородська 

райдержадміністрація та районна рада були повідомлені про те, що розпочато 

підготовчі роботи для будівництва нового об’єкта з переробки твердих побутових 

відходів, який буде обслуговувати територіальні громади Ужгородського району. 

Враховуючи зазначене, з метою упередження виникнення екологічної 

надзвичайної ситуації, попередження: захворювання людей на небезпечні 

інфекційні та неінфекційні хвороби,  ускладнення санітарно - епідемічного  стану 

на території  м. Ужгород та Ужгородського району, забруднення навколишнього 

природного середовища, прямого опосередкованого шкідливого впливу на 

здоров’я людини, нанесення економічних збитків  та для забезпечення надійності 

функціонування  полігону  твердих побутових відходів, за сприяння обласної 

влади, необхідно вжити відповідних заходів.  

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШІИЛА:  

 

1. КП «КАТП-072801»: 

1.1. Продовжити складування твердих побутових відходів на ділянці між 

першою та другою чергами (карт) рекультивації; 

1.2. З метою недопущення загоряння лісового масиву, терміново виконати 

роботи по обвалуванню заскладованих твердих побутових відходів по периметру 

від лісового масиву (схема додається); 

1.3. З метою збільшення обсягу складування твердих побутових відходів зі 

сторони першої черги рекультивації влаштувати насипну дамбу, а зі сторони 

другої черги рекультивації –– складування твердих побутових відходів виконати 

до існуючої проектної відмітки (схема додається); 

1.4. Вжити термінових заходів по недопущенню попадання фільтраційних 

стоків із заскладованих твердих побутових відходів до водопровідної канави. 

1.5. Підготувати відповідного листа до Ужгородської міської ради щодо 

необхідності збільшення статутного фонду для забезпечення проведення 

зазначених робіт; 

2. Головним розпорядником бюджетних призначень, якому виділяться 

кошти із резервного фонду бюджету у випадках виникнення надзвичайних 

ситуацій для прийняття відповідних заходів по їх усуненню, визначити 

департамент міського господарства Ужгородської міської ради. 

3. Зафіксувати існуючий стан виконаних робіт по рекультивації другої черги 

твердих побутових відходів, та подальше виконання будівельних робіт по 

рекультивації управлінню капітального будівництва спільно з ТОВ 

«Коватехбуд» проводити по периметру, де не будуть складуватися тверді 

побутові відходи (схема додається). 

4. Враховуючи, що ТПВ у с. Барвінок використовується 14-ма 

територіальними громадами області, департаменту міського господарства 

підготувати лист-звернення до Кабінету Міністрів України, Закарпатської 

обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради про наявність 

небезпечного чинника, який створює передумови до можливого настання 



надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня для вжиття 

відповідних заходів. 

 

 
ГОЛОСУВАЛО    23  

                      «ЗА» 23 

              «ПРОТИ»__   

 

 

          

Міський голова,  

голова комісії з питань ТЕБ та НС                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК 

 

 

 

  


