
 

Будівництво комплексу сортування твердих побутових відходів  

у м. Курахове 

 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Курахівська міська рада 

Суть проекту 
Сортування твердих побутових відходів с подальшим формуванням вторинної 

сировини. Потужність підприємства до 15,0 тис. т на рік. 

Мета проекту Удосконалення системи управління відходами в регіоні. 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Відповідає Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, 

схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року 

№ 820-р (із змінами). Стратегія передбачає підвищення рівня перероблення 

побутових відходів. У період  до 2023 року на території країни має бути забезпечено 

перероблення до 23 відсотків  побутових відходів та введення в експлуатацію 

сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів. Відповідно до Програми 

поводження з відходами у Донецькій області на 2016-2020 роки, місто Курахове 

визначено як регіональний центр утилізації східної групи міст Донецької області. 

 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено в 

рамках реалізації 

проекту  

В області щорічно утворюється біля 0,5 млн т побутових відходів, загальна кількість 

захоронених відходів на полігонах складає 18,5 млн т. Захоронення відходів на 

звалищах, які не відповідають нормам, призводить до забруднення довкілля та 

втрати ресурсного потенціалу відходів.  

Відсутність системи перероблення (у тому числі системи роздільного збирання) 

побутових відходів призводить до втрати Україною щороку мільйонів тонн 

ресурсоцінних матеріалів, що містяться у відходах, які потенційно можуть бути 

введені у господарський обіг. Розвиток роздільного збирання та перероблення 

відходів є невід’ємною частиною підвищення ефективності використання 

природних ресурсів і переходу до сталої економіки. 

 

Проект потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

39 642,328  

Механізм 

реалізації 

проекту  

 Створення спільного підприємства на взаємовигідних умовах, залучення 

фінансової підтримки у вигляді гранту, кошти державного та місцевого бюджету 

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Не визначалися 

Термін реалізації 

проекту 
14 місяців 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

 Кошти інвестора, грантові кошти, бюджетні кошти. 



Стадія реалізації 

проекту 

Розроблено проект «Будівництво комплексу сортування твердих побутових 

відходів у м. Курахове», експертний звіт ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 

14.06.2018р. №10-00507-17. 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

- Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зацікавлені у 

залученні інвестицій, створенні нових робочих місць, вирішенні проблеми 

утилізації побутових відходів.  

- Підприємства комунальної сфери. Мають можливість стати 

власниками/співвласниками потужностей, споживачами продукту. 

- Населення. 

Кінцевий вигодоутримувач (бенефіціар) –  Курахівська міська територіальна 

громада. 

 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Курахове, Донецька область, Україна. 

Ділянка визначена. 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що пропонуєтсья 

створити в 

рамках реалізації 

проекту 

Технологічна потужність з сортування твердих побутових відходів обсягом до      

15,0  тис. т відходів на рік. 

 

Форма власності Комунальна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Ділянка визначена. Потребуватиме прокладки інженерних мереж, улаштування 

під'їзних шляхів. 

  

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Ділянка визначена. Потреба у площі складає 0,495 га, площа забудови 0,109 га.  

 

Статус 

земельної 

ділянки 

Комунальна власність. 

Планування 

території 
Розроблено детальний план території. 

 

 

Контактні данні: 

Ісакова Ганна В’ячеславівна – начальник відділу з питань місцевого соціально-економічного 

розвитку, стратегічного планування та інвестиційної політики  Управління економічного 

розвитку та правового забезпечення Курахівської міської ради 

Тел.: +38 066 196 48 18 

E-mail: 04053298_3082200740@mail.gov.ua 

 


