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 традиційні - мінімізація утворення відходів, безпечне

захоронення, безпечне знешкодження;

 інноваційні - рециклізація природних ресурсів та 

рециклінг відходів; 

 відповідальність виробника відходів, що утворюються в 

процесі виготовлення корисної продукції і надання послуг; 

 розширена відповідальність виробника продукції, яка 

перетворюється у відходи після завершення її життєвого 

циклу. 

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  



НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  



загальних заходів, 

що стосуються сфери 

управління відходами 

в цілому

спеціальних заходів, 

що стосуються сфери 

управління специфічними 

видами відходів

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  



НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  



НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  



✓ врегулювання права власності на побутові 

відходи;

✓ реалізацію економічних інструментів, зокрема:

▪ підвищення ставки екологічного податку за 

розміщення не перероблених побутових відходів;

▪ інструментів стимулювання перероблення 

побутових відходів;

▪ схеми «плати за те, що викидаєш»;

▪ запровадження механізмів реалізації принципів 

«забруднювач платить» та «розширеної 

відповідальності виробника»;

✓ вдосконалення процедури формування тарифу 

на послуги з поводження з побутових відходів;



✓ запровадження відповідальності споживача 

послуг з вивезення побутових відходів за 

неукладання договору з виконавцем таких послуг, 

визначеним за результатами конкурсу;

✓ посилення відповідальності суб’єкта 

господарювання, який надає послугу з вивезення, 

перевезення побутових відходів на об’єкти поводження з 

побутових відходів (перероблення та захоронення), які не 

визначені органом місцевого самоврядування у схемі 

санітарного очищення населеного пункту та/або правилах 

благоустрою населеного пункту або іншим рішенням органу 

місцевого самоврядування;

✓ розроблення схеми санітарного очищення  для 

кожного населеного пункту;



✓ створення центрів приймання відходів в населених 

пунктах (з населенням понад 20 тис. осіб);

✓ визначення місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з урахуванням 

механізмів їх взаємодії та співробітництва оптимальних 

районів охоплення та розташування регіональних 

об’єктів поводження з побутовими відходами
(сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних

ліній, сміттєпереробних заводів, полігонів/звалищ). 

Формування, за результатами проведеної інвентаризації та 

оцінки екологічного ризику, переліків діючих 

полігонів/звалищ, що підлягають приведенню у відповідність 

до екологічних вимог, а також полігонів/звалищ, які 

підлягають закриттю;



✓ підготовка місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування Плану 

пріоритетів щодо закриття полігонів/звалищ, які не 

відповідають екологічним вимогам;
✓ подальша розбудова мережі регіональних 

полігонів;

✓ у районах, де будуть організовані і функціонуватимуть 

нові регіональні полігони, забезпечити припинення 

експлуатації, закриття та рекультивацію полігонів і 

звалищ, які не відповідають вимогам екологічної 

безпеки;
✓ розроблення на основі Національного плану 

управління  відходами регіональних та місцевих  

планів з охопленням населення понад 150 тис. осіб.



➢короткостроковий (2017-2018 роки),

➢ середньостроковий (2019-2025 роки), 

➢довгостроковий (2026-2030 роки). 

Етапи реалізації спеціальних заходів Стратегії 

визначатимуться 

«Національним планом управління відходами»

Регіональним і місцевими планами 

управління відходами

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  





Застосування сортувально-

переробних технологій в 

сфері поводження з ТПВ

ГОЛОВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ

Формування субрегіонів та створення 

організаційної структури поводження 

з ТПВ

Перехід до сучасних полігонів і 

тимчасових контрольованих  

звалищ відходів та їх постійний 

моніторинг

Поступове  впровадження 

роздільного збору ТПВ

Поетапне виведення з 

експлуатації звалищ ТПВ, їх 

рекультивація (ліквідація)

Проведення інформаційної компанії з 

питань  поводження  з  відходами





ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Розробка «Дорожньої карти»

Програми поводження з ТПВ на 

період 2017-2021 роки для масштабу 

Полтавської області

1

Розробка «Дорожньої карти» для 

Полтавського субрегіону

на період 2017-2021

2

Розробка переліку заходів щодо 

поводження з ТПВ у розрізі районів і міст 

області з визначенням суті заходу, термінів 

його виконання, планованих обсягів 

фінансування й джерел фінансування, 

відповідальних за виконання заходу

3



Перелік заходів Програми розроблено за 

наступними напрямами: 
Напрям 1 – Контейнеризація населених пунктів при змішаному та 

роздільному зборі ТПВ

Напрям 2 – Розробка чи корегування схем санітарної очистки 

населених пунктів

Напрям 3 – Створення парку сміттєзбиральної техніки

Напрям 4 – Розробка та корегування проектної документації для 

полігонів ТПВ

Напрям 5 – Паспортизація об’єктів МВВ

Напрям 6 – Проведення робіт з рекультивації  звалищ ТПВ

Напрям 7 – Будівництво, завершення будівництва, реконструкція 

полігонів ТПВ

Напрям 8 – Проведення робіт з техніко-експлуатаційного оснащення 

полігонів і звалищ ТПВ, що залишаються в експлуатації 

(придбання обслуговуючої техніки)

Напрям 9 – Організація роботи сортувальних станцій

Напрям 10 – Інженерно-вишукувальні роботи в сфері поводження з  

відходами (розробка логістичних схем маршрутів руху     

сміттєзбиральної техніки та інформаційно-

моніторингова діяльність в сфері поводження з ТПВ) 



Результати інвентаризації 
полігонів і звалищ ТПВ на території 

Полтавської області

Полігони й 

звалища 

ТПВ, 

сміттє-

звалища

Загаль

на 

к-ть, 

шт.

Розподіл звалищ і полігонів ТПВ за субрегіонами

Полтавської області

Полтавсь-

кий

Південний Північно-

західний

Централь-

ний

Північно-

східний

Усього 

об’єктів / 

об’єкти без

правоустанов.до

кументів

672

337

115

78

114

74

164

111

192

51

87

23

Рекомендовано

залишити в 

експлуатації

153 18 35 36 34 30

Рекомендовано 

вивести з 

експлуатації

519 97 79 128 158 57



«Порядок функціонування та припинення 
експлуатації полігонів і звалищ ТПВ на 

території Полтавської області» 
(Рішення обласної ради №529  від 14.07.2017) є документом 

регіонального рівня, яким надано механізм врегулювання 

питань експлуатації місць видалення ТПВ

Перехід до сучасних 

контрольованих полігонів 

і тимчасово залишених 

звалищ відходів 

Проведення 

моніторингу стану 

полігонів і звалищ ТПВ



ЧАСТИНА 2

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ПОВОДЖЕННЯ з ТПВ 

ДЛЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

ЩО
НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ?

До одного з 
субрегіонів

області в 
сфері 

поводження з 
відходами

УВІЙТИ

СТРАТЕГІЯНАЦІОНАЛЬНА 
СТРАТЕГІЯ 

УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ

ВІДПОВІДАТИ



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 1.

Обговорення та вирішення питання щодо 
створення територіального об’єднання

Для чого необхідно

Об’єднання окремих 
сільських/селищних/міських рад, 

територіальних громад або райони 
області в об’єднання (субрегіони) 

з метою вирішення питань 
поводження з ТПВ

Створення 
(модернізація) 
комунальних 

підприємств за для 
вирішення питань 
поводження з ТПВ

1 2



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 2.

Інвентаризація стану звалищ та полігонів

Для чого необхідно

Обстежити стан діючих полігонів і звалищ ТПВ
1

Сформувати Переліки полігонів і звалищ ТПВ

2

Згідно «Порядку функціонування та припинення 
експлуатації полігонів і звалищ ТПВ на території Полтавської 

області» (Рішення обласної ради №529  від 14.07.2017)



Перелік № 1 − Загальний перелік місць видалення
відходів (МВВ) на території району
Перелік № 2 − Перелік звалищ чи полігонів,
необхідних для функціонування інфраструктури
населених пунктів району
Перелік № 3 – Перелік МВВ, для яких прийнято
рішення про їх непотрібність і на яких відсутні будь-
які документи, із зазначенням дати їх рекультивації чи
видалення з них відходів із подальшим захороненням»;
Перелік № 4 − Перелік МВВ, які на даний час не потрібні

для функціонування інфраструктури населених пунктів району, для
яких оформлено у встановленому законом порядку документи, які
свідчать право користування земельними ділянками під ними та

залишені як резерв».

Переліки полігонів і звалищ ТПВ



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 3
Паспортизація полігонів і звалищ ТПВ 

(об’єктів МВВ)

Для чого необхідно

Оформлення документів, що посвідчують право на 
користування земельними ділянками під об’єктами

МВВ, що залишаються в експлуатації

1

Розробка паспорту для полігону чи звалища (об’єкту
МВВ), що залишаються в експлуатації

2

Надання інформації щодо звалищ і полігонів для їх
внесення в «Інтерактивну мапу звалищ» 

Полтавської області

3



Оформлення документів, що посвідчують право 
на користування земельними ділянками під

об’єктами МВВ, що залишаються в експлуатації

Державний акт на 
право користування 
земельною ділянкою 

(до 01.01.2013)

Рішення виконавчого органу 
місцевої влади або органу 

самоврядування щодо 
передачі земельних ділянок у 
власність або у користування

Внесення до 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно про 

реєстрацію права 
власності (після 

01.01.2013 згідно чинного ЗУ 

«Про Державний земельний 
кадастр»)

ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

Рішення 
органу 

самовряду-
вання – при 

розташуванні 
звалища в межах 

населеного 
пункту

Рішення 
ОДА – при 

розташуванні 
звалища за 

межами 
населеного 

пункту



ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПОЛІГОНІВ І ЗВАЛИЩ ТПВ

Розробка паспорту для полігону чи
звалища (об’єкту МВВ), що

залишаються в експлуатації

Наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів №12 від 14.01.1999 зі змінами від 

25.01.2016 Наказ №25 «Про затвердження 

Інструкції про зміст і складання паспорта 

місць видалення відходів»

ЗГІДНО



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 4
Розробка чи корегування схем санітарної

очистки населених пунктів

Зібрати інформацію стосовно основних 
характеристик функціонування 

населеного пункту

4.1

Розробити проект «Схеми санітарного 
очищення населеного пункту»

Визначити норми надання послуг 
з вивезення ТПВ

4.2

4.3



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

Зібрати інформацію стосовно джерел 
утворення ТПВ

4.1

1.Генеральний план населеного пункту / .

2. Характеристика житлового фонду за видами благоустрою.

3.  Перелік підприємств і установ, що утворюють відходи, які вивозяться на 

звалище ТПВ, а саме дані щодо: 

▪ кількості працюючих (персоналу) – для підприємств, державних установ, 

адміністративних будівель, пошти, банків тощо;

▪ кількості місць - для готелів; 

▪ торгівельних площ (в м2) – для магазинів, складів, ринку, вокзалу;

▪ середньо розрахункової кількості блюд на день - для їдальні, кафе, 

ресторанів; 

▪ кількості посадкових місць – для кінотеатру;

▪ кількості дітей (планована) - для дитячих садків; 

▪ кількості учнів - для шкіл, профучилищ, технікумів;

▪ кількості койко-місць – для лікарні, гуртожитку, санаторію;

▪ середньої кількості візитів – для поліклініки.



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

Постанова КМУ 
№1070 від 

10.12.2008 «Про 
затвердження 

Правил надання 
послуг з вивезення 

побутових відходів»

Наказ Міністерства з 
питань ЖКГ №259 
від 30.07.2010 «Про 
затвердження Правил 

визначення норм  
надання послуг з 

вивезення побутових 
відходів»

Визначити норми надання послуг з 
вивезення ТПВ

4.2



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

Згідно ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст 
схеми санітарного очищення населеного 

пункту»

Розробити проект «Схеми санітарного 
очищення населеного пункту»

4.3

Вихідні дані

1.  Генеральний план населеного пункту [ДБН Б 1.1-
15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту]
2.1) План зонування території [ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. 
Настанова про склад та зміст плану зонування території
(зонінг)] або
2.2) Детальний план території [ДБН Б 1.1-14:2012. Склад та 
зміст детального плану території]



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 5
Розробка логістичних схем маршрутів руху

сміттєзбиральної техніки

1
• Знати об’єми утворення і вивозу ТПВ

2
• Знати на який об’єкт МВВ (полігон чи 

звалище) буде вивозитись ТПВ

3
• Проаналізувати стан наявної техніки 

(якщо є) для вивезення ТПВ



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 5
Розробка логістичних схем маршрутів руху

сміттєзбиральної техніки

ПОРАДА

Оптимальна логістична схема маршрутів руху
сміттєзбиральної техніки розраховується для 

декількох сільських/селищних/міських рад, що
об’єднуються в рамках встановленої території

обслуговування певним об’єктом МВВ 
(полігоном чи звалищем)

!



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 6

Логістичної схеми
маршрутів руху

сміттєзбиральної
техніки

На основі розроблених

Придбання контейнерів
для унітарного збору ТПВ 

за обраним варіантом
контейнеризації

Схем санітарного
очищення

населених пунктів

Придбання необхіної
сміттєзбиральної техніки

(відповідно до 
визначеного плану-

графіку)



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 7

Розробка та узгодження з населенням розміру
тарифів за збирання і вивезення ТПВ

Передумовою розробки тарифів за збирання і 
вивезення ТПВ є утворення комунального

підприємства (договір з існуючим підприємством) 
або формування об’єднання громад для вирішення

питань збирання і вивезення ТПВ

!

Згідно «Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів» (Постанова КМУ № 1010 від 26.07.2006 )



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 8

Проведення робіт із 
техніко-

експлуатаційного 
оснащення полігонів і 

звалищ ТПВ, що 
залишені в експлуатації

Наказ Мінрегіон від 

10.01.2006 №5 «Про 

затвердження рекомендацій з 

удосконалення експлуатації 

діючих полігонів та звалищ ТПВ»

КРОК 9
Проведення робіт із 

ліквідації та 
рекультивації об’єктів 
МВВ, що виводяться з 

експлуатації 
(відповідно до визначеного 

плану-графіку)

ДБН В.2.4-2-2005 

«Полігони твердих 

побутових відходів»



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 8
Проведення робіт із техніко-експлуатаційного 

оснащення полігонів і звалищ ТПВ, що 
залишені в експлуатації

✓Організація обвалування території звалища/полігону
✓Облаштування системи дренажування території
✓Організація охорони території
✓Організація системи освітлення
✓Забезпечення належного стану під’їзних шляхів
✓Організація системи обліку й контролю за обсягами

видалення відходів
✓Дотримання технологій видалення відходів: ущільнення, 

присипка поверхнева, пошарове складування тощо;
✓Організація системи моніторингу стану компонентів довкілля

на прилеглих територіях до звалищ і полігонів.



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

КРОК 10

Встановлення та організація роботи 
сортувальних та перевантажувальних станцій

Передумовою стадії проектування
сортувальної/перевантажувальної станції повинно 

бути рішення на рівні об’єднаної
громади/району/субрегіону щодо доцільності

сортування відходів на місцевому рівні

!

ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Підприємства сортування та 
перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до 

технологічного проектування»



ГОЛОВНІ КРОКИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРШИХ КРОКІВ 

КРОК 1, 4, 5, 7. Схеми санітарної
очистки з визначенням обсягів 

утворення ТПВ,  логістична схема 
маршрутів руху сміттєзбиральної

техніки, тарифи на вивезення ТПВ

КРОК 8, 9. 

Удосконалення стану 
полігонів і звалищ ТПВ, 

що залишаються, та 
ліквідація/рекультивація 

закритих звалищ

КРОК 2, 3. 
Інвентаризація стану 
полігонів і звалищ та 

паспортизація тих, 
що залишаються в 

експлуатації



Види робіт і організації, які сертифіковані 

та можуть здійснювати дані роботи:

✓ Розробка паспортів місць виділення відходів

(звалищ і полігонів відходів)

✓ Розробка містобудівної документації

✓ Розробка схем санітарного очищення населених

пунктів

✓ Розробка логістичних схем маршрутів руху

сміттєзбиральної техніки

✓ Техніко-кошторисний розрахунок для

проведення робіт з удосконалення стану

діючих звалищ ТПВ

1. Полтавський національний технічний університет

ім.Ю.Кондратюка:

конт.тел.: 066-198-3007 Ілляш Оксана Едуардівна

2. Науково-технічний центр Інженерної академії України:

тел.: 066-998-5244; 067-532-1852 Голік Юрій Степанович

3. ТОВ ПП «Полтавакомундорпроект»:

конт.тел.: 050-346-0917 Болотіна Юлія


