Офіційна хроніка

Хмельницький міський
полігон твердих побутових
відходів починає давати
прибуток!

Полігон твердих побутових відходів
у Хмельницькому з небезпечного об’єкту
починає перетворюватися у прибутковий.
Саме так можна назвати те, що відбулося
наприкінці січня нинішнього року і ця подія
стає своєрідною перехідною сходинкою
від обіцянок до практичних справ міської
влади.
Про небезпеку подальшої експлуатації
полігону,
екологи
попереджали
щонайменше останні десять років і
називали навіть дату його закриття, якщо
конкретних заходів не буде вжито. Як не
прикро, але ж розв’язання цієї проблеми
попередні очільники міста відкладали на
майбутнє. Після трагедії на Львівському
сміттєзвалищі, де загинуло четверо людей,
влада Хмельницького зрозуміла, що настав
час дій, аби подібне не повторилося і у нас.
Щоб розпочати справу потрібен
стартовий капітал, це аксіома бізнесу. А
гроші інвесторів залучити можна лише
тоді, коли вони знають у що вкладають
їх і який матимуть зиск. Тому, ще 2016
року на полігоні була зроблена розвідка
можливих покладів звалищного газу.
У першу чергу був зроблений висновок
наскільки пожежонебезпечний цей об’єкт.
Коли ж з’ясували, що кількість газу досить
велика і через це виникатимуть пожежі,
було прийняте рішення використовувати

його на благо міської громади. Вже 2017
року відбувся тендер на розробку покладів
газу, а вже на початку нинішнього року
збудована електростанція потужністю 0,7
МГВт видала струм в електромережу за
«зеленим тарифом». Відтепер у бюджет
міста на рахунок КП «Спецкомунтранс»
надходитиме 2,6 млн гривень від компанії
«Біогаз ЕНЕРДЖІ», що будувала і
експлуатує установку з дегазації полігону
ТПВ.

Хмельницькій міський голова
О. Симчишин та директор ТОВ «Біогаз
ЕНЕРДЖІ» В. Каленський розрізанням
червоної стрічки офіційно відкрили
експлуатацію станції дегазації
Впродовж місяця станція працювала
у режимі «обкатки». Вже у лютому, за
словами директора КП «Спецкомунтранс»
В. Кривенчука, мають надійти перші гроші.
Найголовніше ж відбулося те, що значно
зменшена загроза пожеж на полігоні. Так,
три роки тому хмельничанам довелося
впродовж десяти діб гасити тут вогонь і
це були дуже неприємні дні. Гроші ж від
експлуатації установки будуть направлені
на забезпечення роботи полігону, додав
він.
Міський голова О. Симчишин наголосив,
що початок роботи станції з дегазації
полігону це перший практичний крок у
виконанні програми «Розумне довкілля»,
що була презентована у квітні 2017
року на Економічному форумі розвитку

Хмельницького.
Другий етап - це будівництво заводу з
переробки сміття.

Станція з дегазації австрійського
Виробництва
Міський голова наголосив на тому, що
20 млн гривень на будівництво станції були
інвестовані компанією «Біогаз ЕНЕРДЖІ». З
бюджету міста жодної гривні на цей проект
витрачено не було.
Практично, не вклавши жодної гривні,
місто отримало п’ять робочих місць, солідні
інвестиції та й грошові надходження на
утримання та удосконалення полігону
твердих побутових відходів – додав він.
3 млн. 700 тисяч кіловат електроенергії
щорічно вироблятимуться за рахунок
видобутку звалищного газу.
За прогнозами запасів його вистачить
мінімум на 10 років. До того ж, щорічно
гора сміття, що накопичилася за 60 років
експлуатації полігону, через видобування
газу зменшуватиметься на 1 – 1,5 метра.
А наступний крок – це будівництво
сміттєпереробного заводу. До речі,
жодна область України не має подібного
виробництва. У Житомирі будівництво
його так і не завершене. Залишається
сподіватися, що у Хмельницькому буде
створена технічна документація, що
дозволить місту позбавитися назавжди
сміттєвої загрози.
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