
ПРОЄКТ №1 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.3.1. Покращення стану поводження з ТПВ в місті 

Назва проекту: Впровадження роздільного збирання ТПВ з 

встановлення сортувальної лінії для сміття на полігоні 

ТПВ 

Цілі проекту: 
Метою проєкту є покращення стану довкілля та життєвого 

рівня жителів міста завдяки підвищенню їх екологічної 

культури в результаті удосконалення системи поводження 

з твердими побутовими відходами, впровадження 

інноваційної моделі переробки вторинних ресурсів, задля 

збереження довкілля. Завданнями проєкту є зменшення 

шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я 

мешканців громади, вилучення вторинної сировини 

шліхом запуску цеху сортування ТПВ.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Володимир-Волинський 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигоди: 

Громада міста, Зарічанська ОТГ, Устилузька ОТГ, 

Зимнівська ОТГ  

Стислий опис проекту: комплекс для сортування та подрібнювання ТПВ буде 

призначений для механічного сортування з 

подрібненням великогабаритних відходів, виділенням 

відходів чорних та кольорових металів, склотари, 

пластмаси, дерева та паперу. 

Очікувані результати 

проекту: 
-перехід до комплексної системи роздільного збирання 

та вивезення сміття, запровадження інноваційної моделі 

переробки вторинних ресурсів задля збереження 

довкілля, формування конкурентного ринкового 

середовища у сфері надання послуг по вивезенню ТПВ, 

впровадженні сучасної оптимальної моделі поводження 

з твердими побутовими відходами на території міста; 

-залучення громадськості до співпраці; 

-покращенні екологічної ситуації в місті. 

 

Ключові заходи проекту:  

-етап інформування- ознайомлення громадськості з 

впливом ТПВ на довкілля, реальним станом речей у 

сфері поводження з відходами та перевагами 

роздільного збирання ТПВ; 

- етап переконання та етап нагадування - нагадування 

населенню про необхідність роздільного збору твердих 

побутових відходів.. 

- виготовлення ПКД та її експертиза; 

- доставка обладнання; 

- монтаж, запуск лінії та навчання персоналу; 

- паспорт на обладнання, сертифікат відповідності ЄС. 

 

Період здійснення: 2020-2022 рр. 

Орієнтована вартість 2020 2021 2022 Разом 



проекту, тис. грн.: - - 2397,525 2397,525 

Джерела фінансування: 

 

- кошти інвесторів 

- кошти державного бюджету, ДФРР 

- кошти місцевого бюджету 

- грантові кошти 

- інші джерела фінансування не заборонені чинним 

законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту: 

УЖКГіБ, КП «Полігон» 

Інше:  

 



 


