ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А Д М ІН ІСТРА Ц ІЇ

П ро посилення контролю за дотриманням
вим ог природоохоронного законодавства
у сфері поводж ення з твердими побутовими
відходами
П роблем а поводж ення з побутовими відходами є нагальною не лиш е для
Х ерсонської області, а й для всієї України.
В ідповідно до статей 20, 21 Закону У країни «Про відходи» до
повноваж ень м ісцевих держ авних адміністрацій та органів місцевого
сам оврядування у сфері поводж ення з відходами належ ить розроблення та
затвердж ення схем санітарного очищ ення населених пунктів; здійснення
контролю за раціональним використанням та безпечним поводж енням з
відходами на своїй території; ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих
звалищ відходів.
Більш істю сільських та селищ них рад області на теперіш ній час не
розроблено та не затвердж ено в установленому порядку місцеві програми
поводж ення з відходами, не впровадж ено схеми санітарного очищення
населених пунктів.
Зокрем а, вказану роботу не проведено Білозерською селищ ною та
М икільською ,
О лександрівською
і Ф едорівською
сільським и
радами
Білозерського району, Н овоф едорівською сільською радою Голопристанського
району, Л азурненською селищ ною радою Скадовського району, Зеленівською
та У ш кальською сільськими радами В ерхньорогачицького району, Таврійською
м іською радою , Рубанівською сільською радою В еликолепетиського району,
Том аринською сільською радою Бериславського району.
Так,
відсутність
схеми
санітарного
очищ ення
на
території
Н овоф едорівської сільської ради Голопристанського району, Л азурненської
селищ ної ради С кадовського району призводить до засм ічення прибереж нозахисної смуги Чорного моря, у з в ’язку з чим до обласної держ авної
адм іністрації та Д ерж авної екологічної інспекції у Х ерсонській області по
заверш енні оздоровчого сезону постійно надходять скарги.
Розробка проектної докум ентації щ одо відведення земельних ділянок під
розм іщ ення місць видалення твердих побутових відходів (полігонів,
см іттєзвалищ ) та оформлення земельних ділянок під вже існуючими
см іттєзвалищ ам и проводиться повільно. П роекти будівництва взагалі не
розробляю ться.
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С таном на 01 січня 2017 року на території Х ерсонської області
оф ормлено 133 документи, що посвідчую ть право користування або володіння
зем ельною ділянкою . Н айкращ а ситуація з оф ормлення докум ентів у
Н иж ньосірогозьком у районі — оф ормлено 85% держ авних актів на право
користування
зем ельними
ділянками,
Горностаївськом у
—
79%,
Н ововоронцовськом у — 75%, В еликолепетиському — 57%, Білозерськом у —
55% , Іванівськом у районі —50 %. Н айгірш а ситуація у Н овотроїцьком у районі —
6,5% , Голопристанськом у - 7%, Чаплинському - 15%, С кадовському - 27 %.
У поруш ення статті 35-1 Закону У країни «Про відходи» не всіма
органам и місцевого сам оврядування області визначено виконавця послуг з
вивезення побутових відходів з території населеного пункту, не впровадж ено
роздільне збирання відходів.
Н а тери торії Скадовського району із 15 сільських рад лиш е 3 мають
спеціалізовані підприємства по обслуговуванню місць видалення твердих
побутових відходів. Така ситуація спостерігається і в Н ововоронцовськом у (з
13 сільських рад - 1), Іванівському (з 15 сільських рад - 2), Голопристанськом у
(з 27 сільських рад - 4) та Н овотроїцькому районах (з 19 сільських рад - 1).
В ідсутність підприємств, які здійсню ю ть централізований догляд та
вивезення твердих побутових відходів у санкціоновані місця, призводить до
сам остійного вивезення населенням сміття у не відведені для вказаних цілей
місця: ліси, лісосмуги, яри, балки, складування вздовж доріг тощ о.
Д ерж авним и інспекторами з охорони навколиш нього природного
середовищ а Х ерсонської області у 2016 році та протягом І кварталу 2017 року
здійснено
133
перевірки
з
питань
дотримання
природоохоронного
законодавства в частині поводж ення з твердим и побутовим и відходами (далі ТПВ). За результатам и перевірок виявлено, що у більш ості сільських рад
відсутні транспортні засоби для вивезення ТПВ та спеціальна техніка для
дотрим ання реж иму експлуатації полігонів і сміттєзвалищ . М айже у 80%
перевірених комунальних підприємств не укладено договори з населенням та
підприєм ствам и на вивезення твердих побутових відходів, що призводить до
сам остійного вивезення відходів населенням на стихійні сміттєзвалищ а.
Я скравим прикладом такого недбальства з боку органів місцевого
сам оврядування є стихійне сміттєзвалищ е в районі станції Пойма, що
утворилося внаслідок відсутності полігона ТПВ у м. О леш ки. О леш ківською
м іською радою не вж иваю ться заходи для організації поводж ення з твердими
побутовим и відходами на підпорядкованих територіях.
У ході перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства
встановлено, що протягом багатьох років тверді побутові відходи з м. Олешки
та с. С аги вивозилися на земельну ділянку, розташ овану за меж ами м. Олеш ки,
в напрям ку станції П ойм а (землі Д П «Ц ю рупинське Л М Г»).
О леш ківською міською радою не розроблено схему санітарного очищ ення
населених пунктів. С анкціоноване місце видалення ТПВ на території
О леш ківської м іської ради відсутнє. М ісцева програма поводж ення з відходами
не передбачає охоплення заходами території с. Саги, що входить до складу
О леш ківської м іської ради. Тобто, меш канці цього села самостійно власним
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транспортом вивозять сміття у несанкціоновані місця. П остійно допускається
поруш ення вим ог пункту 4 П равил надання послуг з вивезення побутових
відходів, затвердж ених постановою К абінету М іністрів У країни від 10 грудня
2008 року № 1070, згідно з якими вивезення побутових відходів здійсню ється
відповідно до схеми санітарного очищ ення населених пунктів із забезпеченням
роздільного збирання побутових відходів.
В ідповідно
до
паспорта
місця
видалення
відходів
м.Херсона,
розрахунковий терм ін експлуатації сміттєзвалищ а обласного центру визначено
до 2017 року. О днак нове місце розташ ування полігона ТПВ не обрано.
П риписи Д ерж авної екологічної інспекції у Х ерсонській області щодо
виріш ення питання з оформленням зем ельної ділянки під полігон на території
Н овокаховської м іської ради комунальним підприємством «Н К Екосервіс», яке
визначено виконавцем робіт з вивезення побутових відходів на території
Н овокаховської м іської ради, не виконую ться, а відходи вивозяться на стихійне
сміттєзвалищ е площ ею 15 га.
За попереднім и даними інвентаризації, що проводиться Д епартаментом
екології та природних ресурсів обласної держ авної адміністрації, на території
Х ерсонської області обліковую ться 320 місць видалення ТПВ, з яких лиш е
на 45 розроблено і затвердж ено в установленому порядку паспорт місця
видалення відходів.
С таттею 33 Закону У країни «П ро відходи» визначено, щ о на кожне місце
видалення відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаю ться
найм енування та код відходів (згідно з держ авним класиф ікатором відходів), їх
кількісний та якісний склад, походж ення, а також технічні характеристики
м ісць видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих
місць.
Т аким чином, невж иття органами місцевого самоврядування заходів щодо
організації поводж ення з твердими побутовими відходами на підпорядкованих
територіях призводить до погірш ення екологічної ситуації.
З метою поліпш ення в області екологічної ситуації та забезпечення
дотрим анням вим ог природоохоронного законодавства у сфері поводж ення з
твердим и побутовими відходами, відповідно до Закону У країни «Про відходи»,
керую чись статтею 6, пунктом 7 частини перш ої статті 13, пунктом 1 частини
перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про місцеві
держ авні адміністрації»:
1.
Головам районних держ авних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення та головам о б ’єднаних територіальних
громад:
1.1. Д о 01 серпня 2017 року організувати на підпорядкованих територіях
пункти прийому ресурсоцінних відходів.
1.2. Д овести сільським, селищ ним і міським головам до виконання
протягом 2017 року наступні завдання:
1.2.1.
Вж ити заходів щ одо оформлення докум ентів на право користування
або володіння зем ельними ділянками під місцями видалення твердих побутових
відходів.

4
1.2.2. Забезпечити паспортизацію кож ного місця видалення ТГІВ з
подальш ою їх реєстрацією та внесенням до реєстру м ісць видалення відходів
Х ерсонської області.
1.2.3. В изначити виконавців робіт з вивезення побутових відходів,
розробити схеми санітарного очищ ення населених пунктів.
1.3. Щ окварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом,
протягом 2017 року надавати Д епартаменту екології та природних ресурсів
обласної держ авної адм іністрації та Д ерж авній екологічній інспекції у
Х ерсонській області узагальнену інф ормацію про стан виконання завдань,
визначених цим пунктом, у розрізі сільських та селищ них рад.
2. Д епартам енту екології та природних ресурсів обласної держ авної
адміністрації:
2.1. Щ окварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
протягом 2017 року надавати обласній держ авній адм іністрації узагальнену
інформацію про виконання завдань, визначених цим розпорядж енням , та
пропозиції щ одо р о зв ’язання проблемних питань.
2.2. Забезпечити оперативне оновлення реєстру місць видалення відходів
Х ерсонської області відповідно до ріш ень органів м ісцевого самоврядування.
3. Рекомендувати Д ерж авній екологічній інспекції у Х ерсонській області:
3 .1 .3 а результатам и аналізу ситуації, щ о склалася на території
Х ерсонської області в частині дотрим ання поводж ення з твердими побутовими
відходами, визначити найбільш проблемні територіальні громади.
3.2. Розробити графік та здійснити протягом 2017 року перевірки
визначених органів місцевого самоврядування.
3.3. Зведену інф орм ацію про результати проведених перевірок надати до
Д епартаменту екології та природних ресурсів обласної держ авної адм іністрації
до 25 грудня 2017 року.
4. К онтроль за виконанням
цього розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Рищ ука Є.М.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А.А.Гордєєв-

