
Створення лінії з переробки пластикових відходів 
 

Опис проєкту 

Ініціатор проєкту Бахмутська міська рада 

Суть проєкту 

Передбачається будівництво лінії переробки пластикових відходів на 

базі підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ- БАХМУТ», що здійснює збір та 

утилізацію ТПВ на території Бахмутської міської ТГ. Пластикові 

відходи перероблятимуться у «флекс» для подальшої реалізації  або для 

виробництва кінцевих продуктів: пакувальної стрічки, ящиків, 

каналізаційних люків тощо.  

Мета проєкту 
Зменшення обсягу накопичення пластикових відходів на міському 

полігоні ТПВ, покрашення екологічного стану 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Цілі проєкту відповідають: 

-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. 

- Завданню 4.2.1. «Удосконалення системи збору та переробки твердих 

побутових відходів» операційної цілі 4.3. «Стале управління відходами 

та небезпечними хімічними речовинами» Стратегічної цілі 4 

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування» Стратегії 

розвитку Донецької області  на період до 2027 року. 

- Оперативній цілі В.2.4. «Запровадження сучасної системи управління 

ТПВ» стратегічної цілі В.2. «Енергоефективний житловий фонд та 

чисте довкілля» Стратегічного напрямку «Безпечний, комфортний, 

енергозберігаючий простір громади» Стратегії Бахмутської міської 

територіальної громади на період до 2027 року. 

Дослідження 

проблеми, яку буде 

вирішено в рамках 

реалізації проєкту  

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.  

Реалізація проєкту дозволяє вирішити ряд екологічних проблем, 

зменшити токсичний вплив на навколишнє природнє середовище, 

зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ, удосконалити систему 

поводження з ТПВ. 

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн. 

2500,0 тис.грн. 

Механізм реалізації 

проєкту  

В рамках реалізації проєкту планується: 

- розробка проєктно-кошторисної документації; 

- відведення земельної ділянки; 

- закупівля необхідного обладнання, монтаж, запуск лінії; 

- підготовка сировинної бази; 

- навчання персоналу. 

Основні фінансові 

показники 

реалізації проєкту 

Період окупності – до 3 років  

 

Термін реалізації 

проєкту 
12 місяців 

Орієнтовні джерела Донор, інвестор 



фінансування 

проєкту  

Стадія реалізації 

проєкту 
 Проєктна пропозиція 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат реалізації 

проєкту 

Бахмутська міська рада – зменшення об’ємів ТПВ, які вивозяться на 

міське сміттєзвалище, в результаті чого збільшення строку полігону 

ТПВ. Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ та скорочення 

видатків місцевого бюджету на їх ліквідацію. 

Мешканці громади – поліпшення екологічного стану та санітарно-

гігієнічних умов, отримання коштів в результаті здачі пластику до 

пункту прийму.   

Підприємства, що здійснюють закупівлю вторинної сировини, 

підприємства-виробники кінцевих продуктів з вторсировини. 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Донецька область, м. Бахмут 

Опис існуючих 

об’єктів або тих що 

пропонуєтсья 

створити в рамках 

реалізації проекту 

Лінію з переробки відходів пластику планується облаштувати на 

території  міського полігону ТПВ. 

 

Форма власності 
Міський полігон ТПВ знаходиться в оренді ТОВ «УМВЕЛЬТ 

БАХМУТ» 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Відстань до обласного центру (м.Краматорськ) ~ 55 км. 

Відстань до автодороги ~ 200 м, до залізничного сполучення ~ 6 км. 

В наявності доступ до електромережі. 

Площа земельної 

ділянки, га 
Планується  відвести  ділянку  площею  до 0,3 га 

Статус земельної 

ділянки 

Земельна ділянка знаходиться в оренді ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» 

 

1-під'їзна дорога;  

2-в'їзд на полігон;  

3-адміністративно-господарська зона;  

4- лінія переробки пластикових відходів;  

5-черги експлуатації; 

6-огорожа полігону; 

7-зелена зона.   

 

Планування 

території 

Рішеннями Бахмутської міської ради: 

- від 20.12.2017 №6/108-2067 затверджено «Генеральний план 

м.Бахмут»; 

- від 26.02.2020 №6/140-293 затверджено «План зонування території 

міста Бахмут»  

 

        Контактні дані: 

Юхно Марина - начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради 

84500, Україна, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 44 

Тел.: +38(06274)4-03-95; 

E-mail:infoz@i.ua 

http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/140-%D0%B2%D1%96%D0%B4-26022020/20200226-%E2%84%966140-2938
http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/140-%D0%B2%D1%96%D0%B4-26022020/20200226-%E2%84%966140-2938

