ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про першочергові заходи органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо вирішення
екологічних проблем Херсонської області
Проблемним питанням як для держави, так і для Херсонської області
зокрема залишається утилізація непридатних та заборонених до використання
хімічних засобів захисту рослин (далі - ХЗЗР).
Непридатні ХЗЗР є особливою категорією небезпечних відходів, на які
поширюється дія Закону України «Про відходи». Накопичення непридатних
ХЗЗР розпочалося в 70-х роках минулого століття після заборони використання
ряду пестицидів. Процес накопичення відбувався практично безконтрольно, що
призвело до виникнення великої кількості безхазяйних, непридатних ХЗЗР,
втрати документації, руйнування складів, тари і пакувальних матеріалів та, як
наслідок, до утворення значної кількості невідомих та змішаних (теж
невідомих) непридатних ХЗЗР. Зросла можливість несанкціонованого доступу і
неконтрольованого використання їх у сфері споживання.
За даними інвентаризації, проведеної у 2012 році Державною
екологічною інспекцією у Херсонській області, кількість безхазяйних,
непридатних ХЗЗР становить 1887,436 тонни.
Проблема поводження з побутовими відходами є нагальною не лише для
Херсонської області, а й для всієї України.
Щороку в Херсонській області утворюється понад 250 тис. тонн твердих
побутових відходів (далі — ТПВ). -Згідно з даними інвентаризації місць
видалення ТПВ, проведеної у 2016 році, та реєстру місць видалення відходів
Херсонської області, на території регіону розташовано 329 місць видалення
ТПВ, з них лише 64 паспортизовані. Однак їх стан не можна вважати таким, що
відповідає вимогам природоохоронного законодавства та санітарним нормам.
На даний час поводження з ТПВ ґрунтується на технологіях низького рівня і
орієнтоване на захоронення. На полігонах і сміттєзвалищах Херсонської
області ТПВ приймаються без зважування, їх видалення (захоронення)
здійснюється з порушенням технологічного регламенту, без попереднього
сортування. У жодному населеному пункті області не впроваджено систему
роздільного збору ТПВ.
Також для території Херсонської області гострою залишається проблема
забруднення водойм стічними водами.
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Очисні споруди і каналізаційні мережі населених пунктів Херсонської
області не відповідають вимогам техногенно-екологічної безпеки. Обладнання
та мережі наднормативно зношені. Існує потенційна загроза забруднення
водойм, зон рекреації державного значення. Через недосконалість та
зношеність систем водовідведення відбувається забруднення Дніпра,
Азовського та Чорного морів недостатньо очищеними та неочищеними
(аварійні скиди) стічними водами.
У результаті аварійної ситуації, що виникла в березні 2002 року,
продовжується скид неочищених стічних вод з міськводоканалу м. Берислав
Херсонської області в Каховське водосховище. Очисні споруди повністю
зруйновані. Ремонтно-відновлюванні роботи, роботи з реконструкції очисних
споруд та каналізаційних мереж м. Берислав не проводяться.
З метою поліпшення в області екологічної ситуації та забезпечення
дотриманням вимог природоохоронного законодавства, відповідно до
статей 20,20-1 Закону України «Про відходи», керуючись статтею 6, пунктом 7
частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1.
Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення та головам об’єднаних територіальних
громад:
1.1. Вжити заходів щодо запровадження роздільного збирання 11Ш,
організувати на підпорядкованих територіях пункти прийому ресурсоцінних
компонентів відходів із забезпеченням шляхів їх реалізації як вторинної
сировини.
1.2. Рекомендувати сільським, селищним і міським головам до виконання
протягом 2018 року наступні завдання:
1.2.1. Оформити документи на право користування або володіння
земельними ділянками під місцями видалення твердих побутових відходів.
1.2.2. Забезпечити паспортизацію кожного місця видалення ТІШ з
подальшою їх реєстрацією та внесенням до реєстру місць видалення відходів
Херсонської області.
1.2.3. Визначити виконавців робіт з вивезення побутових відходів.
1.2.4. Розробити схему санітарного очищення кожного населеного пункту
та забезпечити належне її виконання в повному обсязі.
1.2.5. Привести існуючі місця видалення ТІШ (полігони та
сміттєзвалища) у відповідність з екологічними вимогами.
1.3. Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом,
протягом 2018 року надавати Департаменту екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання завдань,
визначених цим пунктом, у розрізі сільських та селищних рад.
1.4. Надати до 15 січня 2018 року Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної
адміністрації Інформацію про потребу в будівництві або реконструкції
каналізаційних очисних споруд та приблизну вартість таких робіт, а також про
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наявний фінансовий ресурс для забезпечення співфінансування будівництва або
реконструкції каналізаційних очисних споруд на підпорядкованих територіях.
1.5. Рекомендувати сільським та селищним головам надати до ЗО січня
2018 року Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації інформацію про стан зберігання непридатних ХЗЗР на
підпорядкованих територіях та забезпечити їх безпечне зберігання.
2. Рекомендувати Херсонському міськвиконкому та Наддніпрянській
селищній раді вирішити питання щодо енергозабезпечення роботи очисних
споруд та подальшої їх експлуатації відповідно до вимог природоохоронного
законодавства. Про результати проведеної роботи до 25 січня 2018 року
поінформувати Департамент екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації.
3. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації:
3.1. Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
протягом 2018 року надавати обласній державній адміністрації узагальнену
інформацію про виконання завдань, визначених цим розпорядженням, та
пропозиції до розв’язання проблемних питань.
3.2. У тижневий термін підготувати проект звернення обласної державної
адміністрації до Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання питання
транскордонного перевезення небезпечних відходів та ліцензування діяльності
з їх знешкодження в Україні.
4. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Херсонській області
вжити відповідних заходів контролю щодо стану зберігання непридатних ХЗЗР
на території області. Зведену інформацію про вжиті заходи реагування надати
до Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації до 01 липня 2018 року.
5. Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації узагальнену
інформацію, визначену підпунктом 1.4 пункту 1 цього розпорядження, надати
голові обласної державної адміністрації до 25 січня 2018 року. Вжити заходів
щодо забезпечення будівництва або реконструкції каналізаційних очисних
споруд в області протягом 2018 року.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
Голова обласної
державної адміністрації
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