
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІІ сесія    VIІI   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
05 березня 2021 року                    Ужгород                                   № 139 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Президента України, Голови Верховної ради, Прем’єр-міністра 

України, Голови Закарпатської обласної державної адміністрації та Голови 

Закарпатської обласної ради щодо сприяння у будівництві сміттєпереробного 

комплексу на території Середнянської ОТГ Ужгородського району (додається). 

2. Рішення направити до Президента України, Голови Верховної ради, 

Прем’єр-міністра України, Голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації та Голови Закарпатської обласної ради. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

вул. Банкова, 11, 

м. Київ, 01220 

Голові Верховної Ради України 

Дмитру РАЗУМКОВУ 

вул. Михайла Грушевського, 5, 

м. Київ, 01008 

Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

вул. Михайла Грушевського, 12/2, 

м. Київ, 01008 

Голові Закарпатської обласної 

державної адміністрації  

Анатолію ПОЛОСКОВУ 

Голові Закарпатської обласної 

ради 

Олексію ПЕТРОВУ 

пл. Народна, 4, 

м. Ужгород, 88008 

 

 

Ужгородська міська рада звертається з проханням у вирішенні 

проблемного питання, яке постало в Ужгородському районі навколо 

експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у селі Барвінок. 

Наразі, ситуація навколо полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у селі 

Барвінок критична, а саме наповненість відходами сягнула близько 99,0% 

проєктної потужності. 

За кошти бюджету міста Ужгород (загалом на понад 8 мільйонів гривень) 

та кошти обласного бюджету Закарпатської області, впродовж останніх років 

проводилась рекультивація полігону. Однак, крім твердих побутових відходів із 

території міста Ужгород, на полігоні захоронюють і побутові відходи з 

прилеглих до міста населених пунктів (близько 40% від загального обсягу, 

тобто ТПВ із колишніх Перечинського, Великоберезнянського та 

Ужгородського районів та міста ЧОП). 

Таким чином, об’єктивною необхідністю для забезпечення організації 

утилізації твердих побутових відходів є виділення нових територій під 

будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. 

Міською радою вже здійснювались заходи з відбору територій, які можуть 

бути використані у вказаних цілях. Зокрема, у липні минулого року депутати 

міської ради проголосували за звернення до голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації про підтримку будівництва сміттєпереробного 

комплексу на території Середнянської ОТГ Ужгородського району. Обсяги спів 

фінансування 14 територіальних громад Ужгородського району, які будуть 

користуватися послугами запроектованого заводу, на реалізацію Програми у 



2021 році розраховані з урахуванням кількості населення та фінансової 

спроможності місцевих бюджетів. 

Наказом Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 

від 01.11.2019 № 2823-сг надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування комунальному 

підприємству Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» площею 23,0 га 

зі зміною цільового призначення під розміщення та експлуатацію основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної ті іншої промисловості. Наразі розроблено детальний план 

території та звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) щодо розміщення 

сміттєпереробного об’єкту на території Середнянської ОТГ Ужгородського 

району. Дана містобудівна документація та звіт про СЕО пройшли всі 

передбачені чинним законодавством процедури погодження: розглянуті на 

засіданні архітектурно-містобудівної ради, пройшли процедуру громадського 

обговорення, та були належним чином затвердженні. 

На даний час розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля «Розміщення 

об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту 

на території Ірлявської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області», який проходить відповідні стадії погодження. Згідно з цим буде 

оформлено земельну ділянку для розміщення сміттєпереробного об’єкту. 

Разом з тим, реалізація відповідного проєкту значно ускладнена, в т.ч. 

через значний супротив мешканців прилеглих територій. Єдиним вирішенням 

проблемного питання є будівництво сучасного сміттєпереробного заводу, а не 

продовжувати використовувати території населених пунктів для захоронення 

ТПВ. Зазначимо, що наразі Ужгородська міська рада також залучена до 

перемовин щодо розгляду питання будівництва сміттєпереробного заводу на 

території Середнянської ОТГ. Так, з місцевого бюджету профінансовані 

видатки на розроблення детального плану відповідної території. 

Передумовою для проєктування будівництва підприємства з переробки 

твердих побутових відходів є визначення придатної для таких цілей території, 

розроблення містобудівної та землевпорядної документації, проходження 

погоджувальних дозвільних процедур.  

Ужгородська міська рада звертається з проханням посприяти у вирішенні 

даної проблеми та доручити органам влади та відповідним службам 

здійснювати розгляд та погодження всіх необхідних дозвільних документів, 

пов’язаних з будівництвом сміттєпереробного комплексу на території 

Середнянської ОТГ Ужгородського району. 

 

З повагою 

 

Депутати Ужгородської міської ради 

 

Схвалено 

рішення ІІІ сесії Ужгородської міської ради 

VIІI скликання від  05.03.2021 року № 139.  


