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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 304-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про виконання рішення районної 
ради від 30.08.2013 №434-ХVII/13 
«Про районну цільову програму  
поводження з твердими побутовими  
відходами до 2016 року» 
 
 

Заслухавши інформацію про виконання рішення районної ради від 
30.08.2013 №434-XVII/13 « Про районну  цільову програму поводження з 
твердими побутовими відходами до 2016 року»,   районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Інформацію про виконання районної цільової програми поводження з 
твердими побутовими відходами до 2016 року взяти до відома (додається). 

2. Управлінню економіки райдержадміністрації (О.Гранда) забезпечити 
підготовку районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 
2017-2020 роки і подати її на розгляд чергової сесії районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 
будівництва (І. Бірчак) та з питань аграрної політики, земельних відносин, 
розвитку села, природокористування та охорони навколишнього середовища 
(М.Гнатюк). 
 
 
 
Голова районної ради                                                                        Роман Дячук 
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Довідка 
про виконання рішення районної ради від 30.08.2013 №434-ХVII/13 

«Про районну цільову програму поводження з твердими побутовими відходами до 2016 
року» 

 
З метою забезпечення мінімального утворення відходів, запобігання їх шкідливому 

впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, розроблена та затверджена 
сесією районної ради «Районна цільова програма поводження з твердими побутовими 
відходами до 2016 року» (рішення районної ради від 30.08.2013 №434-XVII/13). 

Основні завдання Програми спрямовані на впровадження сучасних технологій 
поводження з твердими побутовими відходами, зокрема щодо  раціональної організації 
роздільного збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів, що сприяє 
зниженню негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людей. 

Збиранням та транспортуванням твердих побутових відходів в Коломийському районі 
займаються два підприємства: Отинійський комбінат комунальних підприємств та філія «АВЕ 
Коломия» ТзОВ «АВЕ Івано-Франківськ». 

У 2016 році філія «АВЕ Коломия» ТзОВ «АВЕ Івано-Франківськ» обслуговувала 34 
населених пунктів (Гвіздець, Берем’яни, Чехова, Остапківці, Велика Кам’янка, Верхній Вербіж, 
Воскресинці, Годи-Добровідка, Джурків, Загайпіль, Іванівці, Корнич, Королівка, Лісна 
Слобідка, Лісний Хлібичин, Матеївці, Перерив, Мишин, Нижній Вербіж, Підгайчики, П’ядики, 
Раківчик, Семаківці, Замулинці, Сопів, Спас, Старий Гвіздець, Малий Гвіздець, Товмачик, 
Турка, Ясінки, Ценява, Шепарівці, Угорники). З мешканцями цих населених пунктів було 
укладено 6592 угоди і 87 угод – з юридичними особами. Отинійський комбінат комунальних 
підприємств обслуговує селище Отинію. 

Збирання твердих побутових відходів на території району забезпечують 7 
спецавтомобілів, в т.ч. філії «АВЕ Коломия» ТзОВ «АВЕ Івано-Франківськ» - 6 автомобілів, 
Отинійського ККП – 1 автомобіль. 

За інформацією керівників підприємств, що займаються збором та вивезенням твердих 
побутових відходів,  у 2016 році зібрано та вивезено               47,5 тис. м3.ТПВ, або 11,4 тис. 
тонн, зокрема: 

- філією «АВЕ Коломия» - 46 тис.м3, або 11 тис.тонн; 
- Отинійським ККП – 1,5 тис.м3, або 362 тонни. 
Захоронення твердих побутових відходів здійснюється на Коломийському полігоні 

твердих побутових відходів згідно угоди з підприємством ТзОВ «Колокомунсервіс», а також 
полігонах м.Івано-Франківська та м.Городенка. 

На території населених пунктів району розміщено 6873 євроконтейнери філії «АВЕ 
Коломия», в тому числі 73- місткістю 1,1 м3. 

На даний час за надання послуг з вивезення ТПВ середній затверджений тариф на 
поводження з ТПВ (включаючи всі витрати на збирання, перевезення, перероблення, 
утилізацію, захоронення) по підприємствах складає: 

- по філії «АВЕ Коломия» - для населення – 72,62 грн. за м3, для бюджетних організацій 
- 81,05 грн. за м3 та інших споживачів - 94,90 грн. за м3; 

- по Отинійському ККП - для населення – 24,27 грн. за м3, для бюджетних організацій – 
39,41 грн. за м3 та інших споживачів – 51,41 грн. за м3. 

З метою ліквідації сміттєзвалищ, в тому числі стихійних, в Коломийському районі 
постійно проводяться «Дні чистого довкілля», «Благоустрої», «Чисті п’ятниці», «Толоки» та 
багато інших різних заходів, до яких залучаються мешканці населених пунктів. У закладах 
освіти проводяться години чистого довкілля, які популяризують серед школярів правильне 
поводження із сміттям у місцях масового відпочинку, по дорозі додому тощо. 

Для виконання заходів по знешкодженню небезпечних, біоорганічних, медичних 
відходів  в районі створено Коломийське районне державне підприємство, на даному етапі 
триває пошук вільної земельної ділянки для встановлення котла по утилізації відходів. 

Однак, забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами 
набуває для населених пунктів  всебічної гостроти. Не вирішеним питанням у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами на території району є відсутність власного полігону для 
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захоронення твердих побутових відходів. У селах існує проблема стихійних сміттєзвалищ і 
складування побутових відходів у природних пониженнях рельєфу. Зокрема, на даний час у 
кожному населеному пункті не дивлячись на те, що здійснюється вивіз твердих побутових 
відходів, постійно появляються стихійні сміттєзвалища. Основними причинами такої ситуації є 
те, що не всі мешканці населеного пункту мають укладені угоди з підприємством – надавачем 
послуг щодо збору та вивозу побутових відходів, має місце недостатня кількість контейнерів та 
спецавтотранспорту, а також незадовільний рівень інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення.  

Тому назріла необхідність розробки плану заходів поводження з твердими побутовими 
відходами в районі, їх реалізація та супровід,  метою яких є створення умов для розвитку цієї 
сфери, яка має ґрунтуватись на принципах раціональності та екологічної безпеки. 

Виконання заходів програми нерозривно пов’язане з необхідністю впровадження 
сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами, роздільного їх збирання, 
сортування та переробки. Вони охоплюють усі види відходів у складі побутових, а також 
відходи електронного та електричного обладнання. Запобігання утворенню великої кількості 
відходів та їхня якісна утилізація – є актуальним і стратегічним напрямком екологічної 
політики району,  регіону та держави в цілому. 

Подальший соціально-економічний розвиток Коломийського району у сфері 
поводження з побутовими відходами неможливий без урахування вітчизняного та світового 
досвіду, дотримання законодавства України. 

Одним із шляхів вирішення проблем  у сфері поводження з твердими побутовими 
відходами є будівництво підприємства по їх переробці. В листопаді 2016 року відбулася робоча 
зустріч із представниками делегації міста Едмонтон (Альберта, Канада) компанії Waste RE – 
solutions, яка має на меті збудувати на Коломийщині сміттєпереробний завод. Представники 
компанії та її партнери (спільне підприємство в Китаї) приїхали на запрошення керівництва 
Коломийського району та міста Коломия. Під час зустрічі було презентовано  проекти для 
невеликих громад щодо будівництва сміттєпереробного комбінату для задоволення потреб 
громад з утилізації відходів. За результатами зустрічі підписано Меморандум про 
співробітництво між Коломийською районною радою та муніципальною компанією «Waste RE 
– solutions Edmonton». 

На даний час представниками компанії проводиться оцінка ефективності застосування 
аналогічних проектів у Івано-Франківській області, зокрема, щодо будівництва заводу з 
переробки твердих побутових відходів до 95% модульного закритого типу, з сортувально-
сушильно-дробильною лінією потужністю близько 40 тонн/добу, вивчається сировинна бази та 
потужності, які необхідні для швидкого та якісного опрацювання. З метою підтримки та 
координації впровадження завдань проекту створено робочу групу, яка займається збором і 
аналізом отриманих даних та визначенням конкретних пропозицій. 

Одним із першочергових завдань для впровадження інвестиційного проекту щодо 
будівництва сміттєпереробного заводу є виділення земельної ділянки. На даний час 
напрацьовуються пропозиції, які будуть передані  інвесторам для розгляду та прийняття рішення. 

Питання поводження з твердими побутовими відходами посідає одне із пріоритетних 
завдань, які потрібно постійно підтримувати та розвивати, а також перетворити цю сферу 
діяльності на сучасну рентабельну галузь комунального господарства Коломийського району.  

 
 
 

Начальник управління економіки 
райдержадміністрації                                                                         Ольга Гранда 
 
 
 
 
 
 
 


