
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                                 № 2081 

 

 

 

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. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо 

підтримки будівництва сміттєпереробного комплексу на території Ірлявської 

сільської ради(додається). 

2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                    Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Голові Закарпатської обласної 

       державної адміністрації 

       Олексію ПЕТРОВУ 

       пл. Народна,4 

       м. Ужгород, 88000 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо підтримки будівництва сміттєпереробного комплексу на території 

Ірлявської сільської ради 

 

 Побутові відходи з кожним роком стають для України однією з 

найболючіших проблем, держава на сьогодні в буквальному значенні слова 

«потопає» у власному смітті. Сміттєві полігони давно перетворилися на зони 

екологічної катастрофи. На величезних територіях накопичується не тільки 

шкідливе сміття, а й самозапальний газ – метан, який у 20 разів шкідливіший 

для клімату, ніж вуглекислий газ. Звичайно, деякі люди не надають великого 

значення проблемі сміття, оскільки не розуміють якої шкоди, крім неприємного 

запаху, воно може нанести. Насправді ж, ситуація критична. У складі відходів 

можуть перебувати отруйні легкі речовини, хімічні сполуки, важкі метали, 

відходи гниють на сміттєзвалищах, руйнуючи екосистеми краю. 

 Єдиний шлях до цивілізованого вирішення питання утилізації відходів – 

будівництво сміттєпереробних заводів. Варто зазначити, що Україна більше 10 

років тому взяла зобов’язання щодо виконання міжнародних угод створення 

сучасної системи поводження з відходами. Один з головних документів у цій 

сфері – рамкова Директива Європейського парламенту та Ради 2008/98/ЄС 

«Про відходи». На превеликий жаль, реалізація цієї директиви відбувається не 

такими темпами, як всім би нам хотілося. 

Якраз для того, щоб позбутися сміття і не зашкодити екології, протягом 

декількох років органи місцевого самоврядування Ужгородського району 

спільно з інвесторами намагаються втілити в життя ідею будівництва 

сміттєпереробного комплексу.   

Детальний план території, розроблений на підставі розпорядження голови 

райдержадміністрації 18.03.2020 року № 113 та 09.04.2020 року № 146, на якій 

розміщуватиметься об’єкт з переробки твердих побутових відходів, за межами 

населеного пункту – на території Ірлявської сільської ради, пройшов процедуру 

стратегічної екологічної оцінки. Проєкт будівництва розглянуто на засіданні 

містобудівної ради при управління містобудування та архітектури 

Закарпатської ОДА, де отримав підтримку професійної ради. 

Відповідно до інформації, зазначеної у звіті про стратегічну екологічну 

оцінку «Детальний план території для розміщення об’єкту з переробки твердих 

побутових відходів, за межами населеного пункту, на території 

Ірлявськоїсільської ради» запроєктована ділянка відноситься до сприятливої 

для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів. 

Окрім цього, для збереження і можливості використання сусідніх 

територій за призначенням, проєктом пропонується влаштування пило-



вітрозахисних посадок дерев по периметру проєктованого об’єкту або 

можливість зміни цільового використання сусідніх земельних ділянок (для 

сонячної енергетики). При реалізації проєкту, від території сміттєпереробного 

комплексу встановлюється санітарно – захисна зона в розмірі 500 м. Також, 

проєктом для покращення санітарно – гігієнічних умов навколишньої території 

передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і благоустрій 

проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території. 

Ужгородська міська рада в травні 2020 року долучилася до реалізації 

Програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020 – 2025 роки та вже виділила з бюджету міста кошти в сумі 

395 000 грн. 

Розуміємо стурбованість Ірлявської селищної громади, але варто 

зауважити, що категоричне заперечення проблеми жодним чином не допоможе 

в її вирішенні. Звісно, деякі перестороги, звичайно, є. Люди бояться невідомого, 

бо не знають, як це працює. А тим часом, у світі чимало випадків, коли 

сміттєпереробні заводи розташовані не лише в межах населеного пункту, а й 

фактично в центральній його частині. Вказані об’єкти, окрім екологічної 

перспективи, покращують соціально – економічний стан громад, з’являються 

нові робочі місця. 

Перенасиченість територій сміттям – наша спільна проблема і її треба 

вирішувати консолідовано та конструктивно, тільки спільними зусиллями наш 

край по праву буде називатися «легенями» України. 

В свою чергу, пропонуємо Ірлявській селищній громаді, як свідомій, 

активній громаді, долучитися до вирішення такої наболілої проблеми і взяти 

під особистий контроль дотримання всіх необхідних будівельних та 

екологічних норм під час будівництва сміттєпереробного комплексу. 

Вважаємо, що будівництво зазначеного об’єкту значно покращить 

екологічну ситуацію в краї та сприятиме зменшенню транскордонного 

забруднення, позитивне вплине на розвиток туристичної інфраструктури та 

інших галузей. 

 

 

 

З повагою 

Депутати Ужгородської міської ради VІІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

Рішення  L сесії Ужгородської міської ради 

VІІ скликання від 23 липня 2020 року № 2081. 


