
 
Будівництво біогазової станції на території звалища у м.Українськ 

 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Селидівська міська рада 

Суть проекту 

Використання побутових відходів у якості енергетичних ресурсів. Створення на 

території громади підприємства з переробки відходів, надасть можливість 

переробляти 26 тон відходів на добу 

Мета проекту Удосконалення системи управління відходами в громади. 

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 будівництво стаціонарних потужностей з 

термічної утилізації відходів.  

Операційній цілі 4.2. Стале управління відходами та небезпечними хімічними 

речовинами Стратегічної цілі 4 Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року. 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

 На території міської ради знаходиться одне звалище твердих побутових відходів 

(ТПВ), яке розташовано в Цукровій балці між містами Українськ та Гірник у 

відпрацьованому піщаному кар’єрі. Рішенням виконкому міської ради від 

20.04.2011 № 6/7-200 звалище передано на баланс КП «Комунальник 

«Селидівської міської ради». 

Звалище твердих побутових відходів експлуатується з 1960 року. Санітарно-

захисна зона звалища по відношенню до селітебної зони витримана згідно 

Держсанправил №173- 96 «Планування та забудова населених пунктів», додаток 

№4 (нормативна – 500м, 2 клас небезпеки), фактична відстань до межі житлової 

зони – 300 м. 

Розміщення твердих побутових відходів проводиться за технологією складування. 

Проектний обсяг видалення відходів становить 712372,3 т., проектна площа 

полігону 9,1424 га, зайнята площа 9,1424 га. У грудні 2017 року підприємство 

отримало паспорт місця   видалення   відходів       (МВВ),   погоджений   з       

Держуправлінням   охорони навколишнього  природного  середовища  в  Донецькій  

області,  Держгірпромнаглядом  в Донецькій області. 

Існуюче міське звалище твердих побутових відходів не в повному обсязі 

відповідає вимогам санітарних та екологічних норм, а також воно не є інженерною 

спеціалізованою спорудою, тому потрібна його модернізація. 

Попередні маркетингові дослідження попиту, конкурентний аналіз ринку не 

проводились. 

Проект потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

1 810 000,0 

Механізм 

реалізації 

проекту  

приватні інвестиції, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, кошти 

державного та місцевого бюджету 

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Не визначалися 



Термін 

реалізації 

проекту 

2022-2023 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Приватні інвестиції, кошти державного та місцевого бюджету 

Стадія 

реалізації 

проекту 

Проектна ідея 

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. Мають можливість надавати гарантії різного 

характеру. 

- Підприємства комунальної сфери. Мають можливість стати 

власниками/співвласниками потужностей, споживачами продукту. 

- Оператори електричних мереж. Можливий конфлікт взаємовідносин (у разі 

отримання як продукту електричної енергії). 

- Населення. Можливий конфлікт взаємовідносин у разі недостатньої 

інформаційної підтримки проекту. 

Кінцевий вигодоутримувач (бенефіціар) – наразі невідомо  

 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

м. Українськ, Донецька область, Україна. 

 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Біогазова станція надасть можливість переробляти 26 тон відходів на добу. 

Форма 

власності 
Комунальна, державна чи приватна  

Опис суміжної 

інфраструктури 

Доступ до транспортної інфраструктури: 

Відстань від найближчого населеного пункту 1,3 км на північний схід від м.Грник.  

Відстань від м. Краматорськ -114,0 км. 

 Наявність і відстань до комунальної інфраструктури: 

Централізоване водопостачання та водовідведення відсутнє. 

Електропостачання відсутнє. 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Площа земельної ділянки 9,5424 га. 

Земельна ділянка знаходиться в оренді КП «Комунальник Селидівської міської 

ради» 

Статус 

земельної 

ділянки 

Комунальна власність 



Планування 

території 
Інформація відсутня 

 

Контактні дані: 

начальник відділу економіки -  Ірина Нефьодова -  0509709216 

головний спеціаліст відділу економіки – Ольга Колісник-  0509279565 

головний спеціаліст міського господарства і охорони навколишнього середовища – Светлана 

Грінь - 0951705769 

 

 

 

 


