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Chapter 1

Короткий огляд дослідження

1.1
Передумови та короткий огляд
В Україні (країна з населенням понад 40 млн людей) щороку утворюється 48 млн кубічних
метрів твердих побутових відходів (ТПВ). Дев’яносто чотири відсотки ТПВ утилізуються на
більш ніж 6000 полігонів майже без жодного зменшення кількості. На підставі ситуації, що
склалася, Український уряд розробив і затвердив Національну стратегію управління відходами
за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках Угоди про асоціацію з Європейським союзом
(ЄС). Згідно з цією стратегією в політиці на період до 2030 року встановлено вимогу
скорочення кількості відходів, що утилізується на полігонах, шляхом стримання утворення
відходів, перероблення відходів і зменшення обсягів утворюваних відходів, а також
зафіксовано основний напрямок ролей національного уряду, обласних і місцевих
адміністрацій.
Велика кількість полігонів повинна приймати відходи, незважаючи на те, що ці полігони
експлуатуються за межами своєї проектної потужності та майже повністю заповнені. Крім того,
планується закриття полігонів, які не відповідають відповідним стандартам ЄС. У зв’язку з
цим скорочення обсягу відходів, що підлягають захороненню, є надзвичайно важливим
питанням для України. У Києві є сміттєспалювальний завод "Енергія", який на сьогодні є
єдиним сміттєспалювальним заводом, що функціонує. Завод було збудовано в 1980-х роках, і
він застаріває. Крім того, для гарячого водопостачання використовується лише залишкове
тепло.
З іншого боку, Український уряд сподівається на різну допомогу у сфері твердих побутових
відходів, як-от будівництво енергетичних установок, що працюють на відходах, та інших
об’єктів за проектом пільгового кредиту від Японського уряду.
З огляду на це було проведено дослідження, мета якого – визначити конкретні потреби шляхом
збору основної інформації та обговорення проблеми з зацікавленими сторонами в цільових
містах, а також дослідити необхідність і доцільність впровадження енергетичних установок,
що працюють на відходах, і можливість подальшої допомоги в майбутньому.
У рамках дослідження Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) тричі
відряджало Дослідницьку групу в Україну в період з лютого по серпень 2018 року для
проведення дослідження та зустрічей з відповідними організаціями. Результати дослідження
представлені в цьому фінальному звіті (ФЗ).
1.2
Задачі
Задачі дослідження:
Зібрати основну інформацію про поточну ситуацію в системах поводження з
твердими побутовими відходами (ПТПВ) (утворення, збирання, транспортування,
проміжне оброблення/перероблення та остаточне видалення) у цільових містах Києві,
Харкові та Дніпрі, щоб зрозуміти їхні процеси, системи експлуатації й
обслуговування, зокрема фінансові системи, і стан наявних сміттєспалювальних
заводів; а також
Ґрунтуючись на наведених вище результатах, проаналізувати плани національного
уряду, обласних і місцевих адміністрацій; визначити конкретні потреби; дослідити
необхідність і доцільність впровадження енергетичних установок, що працюють на
відходах; вибрати пріоритетні проекти та запропонувати напрямок і сценарій
допомоги через проект пільгового кредиту від Японського уряду й подальше
технічне співробітництво.
1.3
Цільова зона
Основна цільова зона дослідження – це українські міста Київ, Харків і Дніпро.
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1.4
Зацікавлені організації
Зацікавлені організації в межах дослідження:
Національний уряд: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства (МРРБЖКГ), Міністерство екології та
природних ресурсів (МЕПР) і Міністерство економічного розвитку і торгівлі
(МЕРТ);
Органи місцевої влади: три цільових міста та області, в яких знаходяться ці міста; а
також
Міжнародні донори: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецьке
товариство міжнародного співробітництва (GIZ) і Світовий банк (СБ).
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Chapter 2

Короткий огляд дослідження

2.1
Графік дослідження
Графік дослідження представлено в Табл. 2.1. Для проведення першого етапу дослідження
Дослідницьку групу JICA було відправлено до України з 21 лютого 2018 р. по 15 квітня 2018 р.
У рамках першого етапу дослідження Дослідницька група JICA провела установчі зустрічі з
Міністерством екології та природних ресурсів (МЕПР), Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства (МРРБЖКГ), Міністерством економічного
розвитку і торгівлі (МЕРТ), Київською обласною державною адміністрацією, Київською
міською державною адміністрацією, Харківською обласною державною адміністрацією,
Харківською міською радою, Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та
Дніпровською міською радою. Що стосується донорів, Дослідницька група JICA провела
зустрічі з GIZ і ЄБРР. Паралельно з установчими зустрічами Дослідницька група JICA
відвідала об’єкти поводження з відходами в кожному місті, а саме: сміттєспалювальний завод
"Енергія", полігони №5 і №6 для м. Києва, полігон "Дергачі" для м. Харкова, полігон у
м. Богодухів Харківської області, полігон "Правобережний" для м. Дніпра та полігон у
м. Жовті Води Дніпропетровської області. Зустрічі з метою обговорення анкетних відповідей
були проведені в березні із відповідними міністерствами, міськими радами та іншими
організаціями, як-от Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ),
КП "Київспецтранс", сміттєспалювальний завод "Енергія", ТОВ "Компанія Еко-Сток", КП
"Комплекс із вивезення побутових відходів" (КВБО), КП "Муніципальна компанія поводження
з відходами" (МКПВ), КП "Еко Дніпро". У Харкові та Дніпрі було виконано аналіз
морфологічного складу відходів.
У рамках другого етапу дослідження Дослідницьку групу JICA було відправлено до України з
9 травня по 6 червня 2018 р. Протягом другого етапу дослідження Дослідницька група JICA
провела зустрічі з МЕПР, МРРБЖКГ, МЕРТ, Київською міською державною адміністрацією,
Харківською міською радою та Дніпровською міською радою, щоб обговорити зміст
Проміжного звіту (ПЗ), у якому були представлені результати першого етапу дослідження.
Зустрічі проводились і з іншими організаціями, такими як ДАЕЕ та КП "Еко Дніпро".
Дослідницька група JICA відвідала сміттєспалювальний завод "Енергія" в Києві та полігон
"Дергачі" для м. Харкова. У Києві було виконано аналіз морфологічного складу відходів. Крім
того, 1 червня в приміщенні МЕПР було проведено семінар на тему поводження з твердими
відходами, який відвідало близько 30 осіб – представники відповідних міністерств, областей,
міст та інших організацій.
Третій етап дослідження тривав з 15 липня по 31 липня 2018 року. У ході третього етапу
дослідження Дослідницька група JICA роз’яснила зміст проекту фінального звіту (ПФЗ), у
якому представлені результати дослідження, і підтвердила визначені потреби щодо допомоги,
а потім обговорила передумови для майбутніх варіантів допомоги від JICA.
Детальний графік дослідження вкладено як Додаток 1.
Табл. 2.1 Графік дослідження

Цільове
місто

Місяць (2018)
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
1-й етап дослідження
2-й етап дослідження

Місто Київ
Місто Харків
Місто Дніпро

Джерело: Дослідницька група JICA
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Липень
Серпень
3-й етап дослідження
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2.2
Методи дослідження
У ході дослідження Дослідницька група JICA використовувала такі методи:
Анкетування
Опитування
Відвідування об’єктів
Дослідження складу відходів
2.2.1 Анкетування
У ході анкетування відповідним організаціям було роздано анкети. Анкети, що включали всі
пункти дослідження для різних урядових рівнів (рівень міністерства, області та міста), були
підготовлені Дослідницькою групою JICA до першого етапу дослідження.
Анкета мала наступну структуру:
Загальна інформація (природні умови, населення, економіка)
Закони, нормативно-правові акти та плани відносно ПТПВ
Структура впровадження ПТПВ
Загальні питання стосовно твердих побутових відходів
Оброблення відходів і виробництво енергії з відходів
Метод реалізації проекту
Допомога від інших донорів
Екологічна та соціальна компенсація
Зацікавленість досвідом Японії у сфері ПТПВ
Анкети для різних урядових рівнів вкладено як Додаток 4. Ці анкети спочатку було роздано
всім відповідним організаціям на установчій зустрічі, а потім оригінальні файли було
надіслано електронною поштою, щоб кожна організація могла дати відповідь у потрібній
формі.
Після того як відповідні організації надіслали свої відповіді, Дослідницька група JICA
переклала їх і організувала зустрічі, щоб прояснити та підтвердити ці відповіді.
2.2.2 Опитування
Дослідницька група JICA пояснювала відповідним українським організаціям структуру цього
дослідження JICA та зміст анкети. Після установчих зустрічей зацікавлені організації
організували конкретні зустрічі з метою опитування організацій і осіб, які відповідають за
ПТПВ.
Нинішня ситуація та проблеми стосовно ПТПВ у цільових містах аналізувалися на основі
результатів опитування.
2.2.3 Відвідування об’єктів
На додачу до зустрічей з метою опитування, відповідні організації або пов’язані зацікавлені
сторони організували для Дослідницької групи JICA візити на об’єкти ПТПВ у кожному місті
й області.
Реальну ситуацію та умови на об’єктах ПТПВ, які зараз функціонують, як-от полігони в
цільових містах, було підтверджено та проаналізовано на основі результатів опитування на
місцях. У Табл. 2.2 наведено перелік об’єктів ПТПВ, які Дослідницька група JICA відвідала в
ході дослідження.
Табл. 2.2 Перелік об’єктів ПТПВ, відвіданих під час дослідження
Класифікація

Назва об’єкта

Сміттєспалювальний
завод

Сміттєспалювальний
завод "Енергія"

Збирання відходів

Гараж для сміттєвозів і
зона збирання відходів

4

Відповідальна
організація
м. Київ

Операційна
організація
Київенерго

м. Харків

КВБО

Дата
13 бер.
31 тра.
16 лип.
27 бер.
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Класифікація

Полігон

Сміттєсортувальний
комплекс

Відповідальна
організація

Назва об’єкта

Операційна
організація

Дата

8 бер.
15 тра.

Полігони №5 і №6

м. Київ

Київспецтранс

Полігон
"Правобережний"

м. Дніпро

Еко Дніпро

Полігон м. Жовті Води

Дніпропетровська
область

м. Жовті Води

Полігон "Дергачі"

м. Харків

МКПВ

Полігон м. Богодухів

Харківська область

Компанія Еко-Сток

м. Київ

Обухівміськвторресурси

Київська область

ЕКОВТОР
Компанія
Еко-Сток
Обухівміськвторресурси

Джерело: Дослідницька група JICA

27 лют.
20 бер.
20 лип.
28 лют.
3 бер.
27 бер.
22 тра.
23 лип.
2 бер.
12 кві.
25 лип.

2.2.4 Дослідження складу відходів
Щоб зрозуміти характеристики твердих побутових відходів у цільових містах і розглянути
можливі варіанти оброблення відходів, зокрема об’єкти виробництва енергії з відходів, у
цільових містах, у рамках цього дослідження JICA було заплановано аналіз складу невеликого
об’єму відходів. Аналіз полягав у польових замірах, виконаних Дослідницькою групою JICA, і
лабораторному аналізі, проведеному субпідрядником.
Табл. 2.3 містить опис дослідження складу відходів. Дослідження складу відходів було
проведено 15 травня в Києві, 29 березня в Харкові і 23 березня в Дніпрі. Детальну
методологію та результати дослідження складу відходів вкладено як Додаток 5.
Пункт
Тривалість
дослідження
Цільовий тип
відходів
Місце відбору зразка
Методи дослідження
та місця їх виконання

Табл. 2.3 Опис дослідження складу відходів

Опис
Польові заміри: березень–травень 2018 р.
Лабораторний аналіз: березень–червень 2018 р.
Тверді побутові відходи в Києві, Харкові та Дніпрі
1 зразок від кожного міста (загальна кількість зразків –3)
Полігон побутових відходів у кожному місті
 Польові заміри на полігонах – Дослідницька група JICA
 Підготовка зразка, вага на одиницю об’єму, склад відходів
 Лабораторний аналіз – Єврофінс Україна (зразки було надіслано до
лабораторії в Німеччині)
 Три компоненти (вологість, зольність, горючість), загальна теплотворна
здатність, шість елементів (C, H, O, N, S, Cl)

Джерело: Дослідницька група JICA

2.2.5 Інші дослідження
Крім того, Дослідницька група JICA зібрала і проаналізувала наявну інформацію та дані,
надані зацікавленими організаціями, а також інформацію та дані, знайдені в Інтернеті. Цей
метод дослідження в основному використовувався для розуміння організацій і правової
системи у сфері ПТПВ, тарифів і фінансових питань щодо ПТПВ у цільових містах, а також
громадської думки щодо поводження з відходами, зокрема ставлення громадськості до
спалювання відходів.
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2.3
Семінар на тему поводження з твердими побутовими відходами
1 червня 2018 р. Дослідницька група JICA провела семінар на тему поводження з твердими
відходами в Орхуському центрі при МЕПР. У ході семінару Дослідницька група JICA
поділилась із зацікавленими сторонами результатами свого дослідження та досвідом Японії,
отримавши останні відомості про стан розробки відповідних законів щодо ПТПВ і
Національного плану поводження з відходами від МЕПР. Дослідницька група JICA запросила
представників міністерств, областей, міст і донорів, і в результаті у семінарі взяли участь 26
чоловік, не враховуючи учасників Дослідницької групи JICA.
По-перше, Дослідницька група JICA презентувала короткий огляд результатів дослідження і
роз’яснила визначені потреби кожного міста. По-друге, МЕПР пояснило структуру
Національної стратегії поводження з відходами і стан розробки Національного плану
поводження з відходами та відповідних законів. Після перерви на чай Дослідницька група
JICA зробила доповідь про японський досвід, зокрема про технологію виробництва енергії з
відходів. Дослідницька група JICA також представила схеми надання допомоги від JICA.
Семінар було завершено після сесії питань і відповідей. На Рис. 2.1 представлені фотографії з
презентації Дослідницької групи JICA та МЕПР. Програма, презентаційні матеріали і список
учасників вкладено як Додаток 6.

Презентація Дослідницької групи JICA

Презентація МЕПР

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.1

Семінар на тему поводження з твердими побутовими відходами
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Chapter 3
3.1

Нинішня ситуація в Україні

3.1.1

Загальна інформація

(1)

Природні умови

Результати дослідження

1)
Географічні особливості
Україна розташована в Східній Європі і оточена сімома іншими країнами та двома морями.
Україна межує з такими країнами: Румунія та Молдова на південному заході, Польща,
Словаччина й Угорщина на заході, Білорусь на півночі, Росія на сході, а також Чорне й
Азовське моря на півдні. Загальна площа складає 603 700 км2, і це друга за розміром країна в
Європі. У західній частині України простягаються Карпати висотою 2061 м над рівнем моря –
це найвищий пік в Україні. Центральна частина України вкрита родючими рівнинами та
чагарниками. Південь країни представлений прибережними низовинами Чорного моря. Річка
Дніпро, яка є найдовшою річкою в Україні та четвертою за довжиною річкою в Європі, тече з
Росії, через Білорусь та Україну, і впадає в Чорне море. Загальна довжина річки – 2285 км.
Дніпро є частиною кордону з Білоруссю.
В минулому в Україні було кілька землетрусів, і більшість із них сталися в районі Кримського
регіону, включаючи Чорне море та територію поблизу західного національного кордону
України з Румунією. Сила кожного землетрусу протягом останніх десяти років коливалася від
2,5 до 4,9 балів, а найсильніший із них – землетрус у 6,7 балів, що стався у 1927 році в Гурзуфі,
Крим 1.
Відповідно до інформації, яка зараз доступна, Україна має середній рівень сейсмічної
небезпеки. Це означає, що імовірність потенційно руйнівного землетрусу в країні протягом
наступних 50 років становить 10% 2.
2)
Метеорологічна ситуація
Україна має континентальний клімат з холодною зимою та теплим літом. У приморських
районах уздовж Чорного моря панує середземноморський клімат із сухим літом.
Середньорічна кількість опадів становить 1200~1600 мм на заході та 300 мм на сході.
(2)
Населення
Станом на 1 лютого 2018 р. загальна кількість наявного населення в Україні за оцінкою
становить 42 364 933 особи 3. Це число виключає тимчасово окуповані території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя.
Це значення свідчить про те, що Україна є шостою країною в Європі за кількістю населення
(після Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Іспанії) і займає 32 місце у світі 4.
Останній всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році, а проведення наступного
перепису визначається розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р.
№ 581-р "Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення" 5.
З нинішнього населення 46,3% становлять чоловіки, а 53,7% – жінки. Населення віком до
15 років складає 16,2%; 61,3% – від 16 до 59 років; і 22,5% – старше 60 років. Інші дані
ілюструють демографічну піраміду України, як показано на Рис. 3.1.
1
2
3
4
5

Джерело: https://www.earthquaketrack.com/p/ukraine/biggest (від 7 квітня 2018 р.)
Джерело: http://thinkhazard.org/en/report/254-ukraine/EQ (від 7 квітня 2018 р.)
Джерело: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_e/kn0118_e.html (від 7 квітня 2018 р.)
Джерело: https://tradingeconomics.com/ukraine/population (від 7 квітня 2018 р.)
Джерело: http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/ (від 7 квітня 2018 р.)
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Середній коефіцієнт народжуваності в 2016 році за оцінкою становить 1,466. Очікувана
тривалість життя при народженні становить 71,68: 66,73 для чоловіків і 76,46 для жінок.
чоловіківи

України

Населення(мільйон)

вікова група

жіноки

Населення(мільйон)

Джерело: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.1 Демографічна піраміда України

мільйон

Рис. 3.2 відображає демографічну криву за останні десять років, за виключенням територій
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також прогнозовану криву до 2030 року
по всій території України.
У будь-якому випадку припускається, що загальна кількість населення України з кожним
роком трохи зменшуватиметься.

Джерело: Дослідницька група JICA на основі таких джерел даних:
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_e/nas_rik_e.html (від 7 квітня 2018 р.)
http://www.idss.org.ua/forecasts/nation_pop_proj_en.html (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.2 Демографічна крива України (2008–2030)

(3)

Економічна ситуація та стан промисловості

1)
Огляд економічної ситуації в Україні 6
Внаслідок потрясінь, спричинених переходом до ринкової економіки після здобуття
незалежності, у 1990-х роках в Україні спостерігався спад виробництва та гіперінфляція.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші міжнародні фінансові установи спільними
6

Джерело: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ukraine/data.html#section4 (від 7 квітня 2018 р.)
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зусиллями здійснили економічні реформи, але в 1998 році Україна зазнала падіння на
міжнародних фінансових ринках і зіштовхнулася з такими проблемами, як зменшення
валютних резервів.
У 2000-х роках темпи економічного зростання виявилися позитивними і країна показала
високий темп приросту завдяки стабільному експорту сталі та розширенню внутрішнього
попиту. Проте, з літа 2008 року, на додачу до піку попиту на сталь і світової економічної та
фінансової кризи, почалося зниження цін на акції та відтік іноземного капіталу і фінансовий
стан України погіршився.
Економіка поступово відновлювалася з 2010 до 2011 року. Президент Віктор Янукович, який
прийшов до влади у 2010 році, за підтримки МВФ провів ряд економічних реформ, зокрема
податкову реформу, пенсійну реформу, земельну реформу тощо. У червні 2012 року Україна
спільно з Польщею прийняла Чемпіонат Європи з футболу, який забезпечив економічну
підтримку шляхом розвитку інфраструктури, як-от доріг і аеропортів. Проте в цьому ж році
виробництво сталі в основній галузі промисловості скоротилося і темпи росту валового
внутрішнього продукту (ВВП) залишалися на низькому рівні 0,2% внаслідок скорочення
експорту. У 2013 році скоротився експорт сталі та чавуну в Росію і темп росту становив 0%.
У 2014 році економічна ситуація погіршилася ще більше: об’єм товарообігу та випуск
промислової продукції суттєво знизилися внаслідок погіршення ситуації на сході країни. Як
результат, темпи економічного зростання стали негативними. Оскільки фіскальні умови, такі
як зовнішній борг і зменшення резервів іноземної валюти, стали досить серйозними, у квітня
того ж року український уряд отримав велику підтримку від міжнародних фінансових установ,
як-от МВФ, Світовий банк, країни "Великої сімки" та західні країни.
У березні 2015 року МВФ затвердив нову економічну програму, за якою український уряд мав
отримати близько 17,5 млрд доларів США протягом наступних чотирьох років. Хоча
український уряд збільшив свої іноземні резерви за рахунок отриманих коштів, для виконання
умов програми потрібні подальші результати через реформи багатьох галузей, таких як
фіскальна, податкова, пенсійна, енергетична, комунальне господарство та інші.
Темпи економічного зростання, які були негативними у 2015 році, знову стали позитивними у
2016 році, і очікується, що вони залишаться позитивними у 2017 році. Однак необхідна
підтримка з боку країн/установ-донорів.
2)
Основна промисловість
Табл. 3.1 відображає склад виробництва основної промисловості. Основні галузі
промисловості України – це переробна промисловість (28,8%), сільське, лісове та рибне
господарство (13,0%), оптова та роздрібна торгівля (12,8%), транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність (6,8%), а також добувна промисловість і розроблення
кар’єрів (5,0%).
Табл. 3.1

Склад виробництва основної промисловості

Галузі промисловості
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
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201
7,9
5,0
33,
3,9
1,0
5,6
11,9
6,8
0,8
2,9
4,1
3,8
2,3

201
8,8
5,4
33,
4,3
0,9
5,6
12,
7,2
0,8
2,8
3,3
3,8
2,1

201
8,6
5,0
31,
4,5
0,8
5,9
12,
7,0
0,7
2,9
3,2
4,0
2,8

201
10,
5,0
28,
4,4
0,7
5,4
12,
7,1
0,7
3,2
3,4
4,4
3,1

Од.:%

201
11,4
4,7
29,
4,4
0,7
4,8
13,
6,5
0,6
3,1
3,5
4,2
2,7

201
13,
4,5
28,
4,2
0,6
4,5
13,
7,1
0,6
3,4
2,6
4,2
2,6

201
13,0
5,0
28,8
4,8
0,6
4,7
12,8
6,8
0,6
3,6
2,1
4,1
2,7
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Галузі промисловості
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

201
1,0
2,9
3,4
2,4
0,4
0,6
100

201
1,1
2,5
3,0
2,2
0,4
0,6
100

201
1,1
2,7
3,3
2,4
0,6
0,6
100

201
1,2
2,9
3,5
2,4
0,6
0,6
100

201
1,1
3,5
3,2
2,1
0,6
0,6
100

201
1,0
3,5
2,9
2,1
0,5
0,5
100

201
1,2
3,6
2,6
2,0
0,5
0,5
100,

Джерело: Національні рахунки України за 2016 рік (Державна служба статистики України, Київ 23.02.2018)

3)
ВВП
Рис. 3.3 відображає річний ВВП в національній валюті гривні та в доларах США, відповідно.
У гривнях, здається, що українська економіка росте з кожним роком; однак у доларах вона
скорочується з 2013 до 2015 року і залишається на низькому рівні у 2016 році. Ця зворотна
подія обумовлена різким знеціненням гривні в результаті економічної кризи у 2013–2014
роках.
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Джерело: Дослідницька група JICA на основі даних Світового банку (https://data.worldbank.org/country/Ukraine)

Рис. 3.3 Валовий внутрішній продукт у UAH і USD

4)
Валюта
Українська місцева валюта – "гривня (UAH)" – була зафіксована на курсі 5,05 грн. за
1 дол. США з 21 квітня 2005 року по 21 травня 2008 року. У грудні 2008 року через світову
фінансову кризу гривня впала до 7,88 грн. (34%) за 1,00 дол. США. Після періоду
нестабільності було встановлено новий курс 8.0 грн. за 1,00 дол. США, який залишався
незмінним протягом кількох років.
У 2012 році цю прив’язку було змінено на систему регульованого плаваючого курсу (подібно
до китайського юаня), оскільки євро та валюти інших європейських країн послабшали по
відношенню до долара США через боргову кризу в Греції. На фоні політичної нестабільності в
Україні у лютому 2014 року Національний банк України перевів гривню на систему
плаваючого валютного курсу.
Станом на квітень 2017 року офіційний курс в Національному банку України становить
26,67 грн. за 1,00 дол. США, гривня втратила близько 70% проти долара США з 2013 по
2017 рік. Коливання офіційного курсу між гривнею та доларом США зображено на Рис. 3.4.
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Джерело: Дослідницька група JICA на основі даних Світового банку (https://data.worldbank.org/country/Ukraine) від
15 березня 2018 р.

Рис. 3.4 Офіційний курс (UAH/USD)

Рівень інфляції

5)

За даними Державної служби статистики України7, індекс споживчих цін (ІСЦ) різко зріс у
2014 році (24,9%) та 2015 році (43,3%) і залишався більше 10% у 2016 році (12,4%) та 2017
році (13,7%).
6)
Рівень безробіття
Рівень безробіття у 2016 році склав 9,3% (стандарт Міжнародної організації праці (МОП)), як
показано в Табл. 3.2.
Табл. 3.2 Рівень безробіття (стандарт МОП)

Зайнятість і безробіття населення
(віком 15–70 років, в середньому за період)
Кількість економічно активного населення
(млн людей)
Кількість зайнятого населення
(млн людей)
Рівень безробіття населення за даними МОП
(% по відношенню до економічно активного
населення)

2014

2015

2016

2017
3 кв.

19,9

18,1

18,0

18,0

18,1

16,4

16,3

16,4

9,3

9,1

9,3

8,9

Джерело: Джерело: Основні соціально-економічні показники України у 2017 році (Державна служба статистики
України, 2018)

7)
Прямі іноземні інвестиції Японії
За даними Державної служби статистики України, на кінець 2017 року накопичені прямі
іноземні інвестиції Японії в Україну склали 139,2 млн дол. США. Загальна кількість японських
компаній, які мають офіси в Україні, – 38 8.
3.1.2

Адміністративна структура

(1)
Національний уряд
Президентська система України – напівпрезидентська система, подібна до Франції та Росії.
Проте президент фактично не має права розпустити парламент, який називається Верховною
Радою, на відміну від інших країн. Призначення Прем’єр-міністра узгоджується Верховною
Радою, а рішення про відставку Кабміну, прийняте Верховною Радою, є обов’язковим для
Президента.
Верховна Рада – однопалатна (439 місць). Усі представники обираються за
загальнонаціональною пропорційною системою, і якщо політична партія не набирає хоча б
3% голосів у виборчій дільниці, вона не отримує жодного місця. Строк, на який обираються
представники, – 5 років. Парламент має право на прийняття законів, ратифікацію договорів,
7
8

Джерело: Соціально-економічний розвиток України у 2017 році (Державна служба статистики України, 2018)
Джерело: Міністерство закордонних справ, Японія (https://www.mofa.go.jp, відвідано 30 травня 2018 р.)
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резолюцію державного бюджету, а також призначення і звільнення прем’єр-міністра та
міністрів Кабінету Міністрів.
Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, відповідальний перед
Президентом і Верховною Радою. Кандидат на посаду Прем’єр-міністра подається
Президентом і призначається за згодою більшості депутатів Верховної Ради. До складу
Кабінету Міністрів входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, п’ять
віце-прем’єр-міністрів (двоє з яких призначаються міністрами) та міністри.
Міністри України перелічені в Табл. 3.3. Усього є 19 міністерств, а міністерства, які
займаються поводженням з твердими побутовими відходами, – це Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерство екології та
природних ресурсів, виділені в Табл. 3.3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі бере
участь у розробці законів та тарифів стосовно ПТПВ і впровадженні проектів ОДА.
Табл. 3.3 Перелік міністерств України

-

Міністерство Кабінету Міністрів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Міністерство аграрної політики та продовольства
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Міністерство закордонних справ
Міністерство інформаційної політики
Міністерство культури
Міністерство інфраструктури
Міністерство молоді та спорту
Міністерство оборони
Міністерство науки і освіти
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство соціальної політики (яке покриває "європейську та євроатлантичну інтеграцію")
Міністерство фінансів
Міністерство юстиції

Джерело: Офіційний веб-сайт урядового порталу (https://www.kmu.gov.ua/ від червня 2018 р.)

(2)

Органи місцевої влади (область і муніципалітет)

1)
Адміністративна структура
Україна поділена на кілька рівнів територіальних утворень. На першому рівні є 27 регіонів: 24
області, одна Автономна Республіка Крим і два "міста зі спеціальним статусом" – Київ і
Севастополь. 24 області діляться на менші регіони та міста.
Що стосується адміністративної структури областей в Україні: область ділиться на райони, які
складаються з міст, сіл і селищ, а також на великі міста, які складаються з міських районів.
Однак, два міста зі спеціальним статусом, як-от Київ, є адміністративно незалежними від
областей, у яких ці два міста фактично розташовані.
Починаючи з Кримської кризи 2014 року, Крим і Севастополь контролюються Росією та
включаються до складу Росії як суб’єкт Російської Федерації. Проте більшість міжнародної
спільноти досі визнає їх частиною України.

12

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

2)
Вибори міських голів і депутатів органів місцевої влади
Закон України "Про місцеві вибори" визначає основні засади, організацію та порядок
проведення виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських,
селищних рад, сільських, селищних, міських голів і старост.
Губернатор обласної державної адміністрації призначається Президентом України.
У містах, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори міського
голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному
одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією міста згідно з
існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної міської громади.
Вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за
пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими
списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за
територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ,
що збігається з територією відповідно області, району, району в місті, територією міста згідно
з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до
Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної міської
територіальної громади.
Вибори депутатів сільських і селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної
більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села
(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду) або селища.
Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або
першими, як показано в Табл. 3.4.
Тип виборів
Чергові

Позачергові

Повторні

Проміжні

Перші

Табл. 3.4 Типи місцевих виборів

Опис
Місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню
неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на
попередніх чергових місцевих виборах. Рішення про проведення чергових
виборів приймається Верховною Радою України.
Місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового
припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної,
районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського,
селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами.
Місцеві вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у
разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не
відбулися, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному
виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
Вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному
виборчому окрузі територіальною виборчою комісією у разі дострокового
припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, обраного у
відповідному одномандатному виборчому окрузі.
Вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською
міською радою, якщо інше не передбачено законом, у разі утворення нових
місцевих рад.

Джерело: Закон України "Про місцеві вибори"

3.1.3

Міністерства, задіяні у сфері поводження з твердими відходами

(1)

Міністерство екології та природних ресурсів

1)
Про МЕПР
Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
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МЕПР здійснює свою діяльність у сфері охорони навколишнього середовища, екологічної
безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами і державної екологічної експертизи.
Міністерство задіяне у сфері охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару,
відтворення та охорони флори і фауни, відтворення та охорони земель, відтворення та охорони
вод (поверхневі, підземні, морські) і раціонального використання водних ресурсів.
Крім того, Міністерство забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері розвитку
водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального
використання надр, а також здійснює державний нагляд за виконанням вимог законодавства
про охорону навколишнього природного середовища.
2)
Організаційна структура
Відповідно до Табл. 3.5, наданої МЕПР, у МЕПР є 19 департаментів/відділів і 241 співробітник.
"Відділ поводження з відходами" та "Відділ оцінки впливу на довкілля", які входять до складу
"Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності", займаються,
відповідно, ПТПВ і оцінкою впливу на довкілля (ОВД).
Табл. 3.5 Організаційна структура Міністерства екології та природних ресурсів
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Структурний підрозділ
Керівництво Міністерства
Міністр
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра
Державний секретар
Радники Міністра
Управління експертної роботи та організаційно-аналітичного забезпечення
(Секретаріат)
Департамент стратегії та європейської інтеграції
Управління роботи з об’єктами державної власності
Управління роботи з персоналом
Управління охорони земельних та водних ресурсів
Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки
Департамент екомережі та природно-заповідного фонду
Управління бюджетної політики і фінансового планування
Юридичний департамент
Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності
- Управління поводження з відходами та екобезпеки
- Відділ поводження з відходами
- Відділ екологічної безпеки
- Управління з питань оцінки впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної
- Відділ оцінки впливу на довкілля
- Відділ дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю
- Відділ атмосферного повітря та екологічного аудиту
- Відділ поводження з пестицидами та агрохімікатами
Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару
Управління бухгалтерського обліку та звітності, оплати праці
Відділ захисту інформації та захисту електронних сервісів
Сектор з питань внутрішнього аудиту
Сектор режимно-секретної роботи
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
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К-ть
місць
7
1
1
1
3
1
7
21
25
10
10
11
11
20
17
20
34
9
4
4
23
5
8
5
4
23
11
6
4
2
1
1
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К-ть
місць
241

Структурний підрозділ

№
Усього

Примітка: У вихідному документі є певні відмінності між загальною кількістю та кількістю співробітників в
окремих групах.
Джерело: МЕПР (переклад Дослідницької групи JICA)

3)
Інформація про бюджет
Річні видатки МЕПР за останні три роки показано в Табл. 3.6. За останні три роки загальний
бюджет МЕПР зростає приблизно на 1,0 млрд грн. щороку, і в 2017 році він становив 7,48 млрд
грн. За інформацією від МЕПР, у МЕПР немає жодної програми субсидіювання щодо
поводження з твердими побутовими відходами на рівні місцевої влади.
Табл. 3.6 Річний бюджет Міністерства екології та природних ресурсів

Одиниці: тис. грн.

Код*

2400000
2401000
2401010

2401040

2401090

2401160
2401270

2401500

2401510

2401520

2401530

Найменування згідно з
Результат Результат Результат
План
програмною класифікацією
видатків та кредитування
за 2015 рік за 2016 рік за 2017 рік на 2018 рік*
бюджету
Міністерство екології та
5 558 965
6 455 622
7 488 088
Н/Д*
природних ресурсів України
Апарат Міністерства екології та
1 159 734
1 688 194
956 279
природних ресурсів України
Загальне керівництво та управління
у сфері екології та природних
34 811
39 764
59 941
55 182
ресурсів
Прикладні наукові та
науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
22 374
26 530
32 306
18 434
замовленням у сфері
природоохоронної діяльності,
фінансова підтримка підготовки
наукових кадрів
Підвищення кваліфікації та
перепідготовка у сфері екології та
11 603
13 841
29 819
13 778
природних ресурсів, підготовка
наукових та науково-педагогічних
кадрів
Збереження природно-заповідного
156 117
279 488
205 870
фонду
Здійснення природоохоронних
420 993
142 857
202 246
220 927
заходів
Здійснення заходів щодо реалізації
пріоритетів розвитку сфери охорони
0
88 436
115 037
навколишнього природного
середовища
Внески України до бюджетів
Рамкової конвенції ООН про зміну
166
клімату, Кіотського протоколу та
Міжнародного журналу транзакцій
Забезпечення діяльності
Національного центру обліку
1 259
1 748
2 174
1 722
викидів парникових газів
Державна підтримка заходів,
спрямованих на зменшення обсягів
668 528
1 218 901
235 266
викидів (збільшення абсорбції)
парникових газів, у тому числі на
утеплення приміщень закладів
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Код*

2402000
2402010
2404000
2404010
2404020
2405000
2405010
2406000
2406010
2407000
2408000

Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування
бюджету
соціального забезпечення, розвиток
міжнародного співробітництва з
питань зміни клімату
Державне агентство екологічних
інвестицій України
Керівництво та управління у сфері
екологічних інвестицій
Державна служба геології та надр
України
Керівництво та управління у сфері
геологічного вивчення та
використання надр
Розвиток мінерально-сировинної
бази
Державна екологічна інспекція
України
Керівництво та управління у сфері
екологічного контролю
Національна комісія з
радіаційного захисту населення
України
Керівництво та управління у сфері
радіаційного захисту населення
Державне агентство водних
ресурсів України
Державне агентство України з
управління зоною відчуження

Результат Результат Результат
План
за 2015 рік за 2016 рік за 2017 рік на 2018 рік*

2 574

-

-

-

2 574

-

-

-

129 033

89 808

130 241

-

39 149

20 982

30 241

25 732

89 884

68 826

100 000

100 000

125 757

148 979

242 635

-

125 757

148 979

242 635

370 943

650

689

815

-

650

689

815

907

2 295 597

2 406 183

3 529 290

-

1 845 620

2 121 769

2 628 831

-

Примітка: Загальну суму не можна підрахувати, оскільки для Плану на 2018 рік немає даних у табличній формі
Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації від МЕПР

4)
Стратегія розвитку
Відповідно до своєї стратегії розвитку, МЕПР встановило такі сім основних цілей, які мають
бути досягнуті до 2020 року:
Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;
Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього
природного середовища;
Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого
екологічного управління;
Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування
екологічної мережі;
Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування;
Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики.
Конкретні цілі, що відносяться до ТПВ, визначені в розділі про "відходи та шкідливі хімічні
речовини" в межах Цілі 2 наступним чином:
У містах із населенням не менш як 250 тис. осіб на спеціалізованих та екологічно
безпечних полігонах має зберігатися 70% і 100% побутових відходів у 2015 та
2020 роках відповідно;
Зменшення на полігонах частки відходів, що піддаються біологічній деградації, на
15% до 2020 року;
Збільшення до 2020 року в 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації та використання
відходів як вторинної сировини;
Запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів.
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Щоб можна було оцінити досягнення цілей, параметри, які мають контролюватися, викладені в
додатку до стратегії розвитку.
(2)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства

1)
Про МРРБЖКГ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (МРРБЖКГ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України.
МРРБЖКГ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову
політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства, а також забезпечує формування державної політики у сфері
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального
господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Стосовно ПТПВ, згідно із законом "Про відходи", відповідальність МРРБЖКГ полягає в
наступному:
Формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами;
Розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері
поводження з побутовими відходами;
Підтримка та нагляд за поводженням з побутовими відходами, що здійснюється
місцевими органами влади;
Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з
побутовими відходами.
2)
Організаційна структура
Організаційна структура МРРБЖКГ представлена в Табл. 3.7. До складу МРРБЖКГ входять
міністр, який є віце-прем’єр-міністром України, чотири заступники міністра та 31 структурний
підрозділ.
Табл. 3.7 Організаційна структура МРРБЖКГ
№
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Структурний підрозділ
Керівництво
- Міністр
- Перший заступник Міністра
- Заступник Міністра
- Заступник Міністра з питань європейської інтеграції
- Державний секретар
Директорат енергоефективності
Директорат фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації
влади та адміністративно-територіального устрою
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Директорат регіонального розвитку
Департамент адміністративно-організаційного забезпечення
Фінансовий департамент
Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики
Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Департамент з питань регіонального розвитку
- Відділ моніторингу регіонального розвитку
- Відділ проектів та програм регіонального розвитку
- Відділ інституційного забезпечення територіального розвитку
- Відділ міжрегіонального та транскордонного співробітництва
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К-ть
місць
5
1
1
2
1
1
7
17
21
7
18
24
21
53
23
22
5
6
4
4
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Структурний підрозділ

№
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

- Сектор розвитку сільських територій
Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та
науково-технічного розвитку
Департамент містобудування, архітектури та планування територій
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку
Департамент економіки систем життєзабезпечення
Юридичний департамент
Управління міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими
організаціями
Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві
Управління благоустрою територій та комунального обслуговування
Відділ поводження з побутовими відходами
Відділ комунального обслуговування
Сектор благоустрою
Управління (служба) управління персоналом
Відділ інформаційних технологій
Відділ управління державною власністю
Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Оперативно-диспетчерський відділ
Сектор внутрішнього аудиту
Сектор розвитку громадянського суспільства
Сектор тендерних процедур
Сектор з питань цивільного захисту
Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Сектор контролю
Сектор режимно-секретної роботи
Усього

К-ть
місць
2

Джерело: Веб-сайт МРРБЖКГ (http://www.minregion.gov.ua/, від 1 квітня 2018 р.)

31
25
34
20
26
10
15
12
5
4
2
14
9
7
7
6
4
2
2
2
2
2
3
2
453

3)
Інформація про бюджет
Табл. 3.8 нижче відображає річні видатки МРРБЖКГ за останні три роки.
Загальні бюджетні видатки у 2017 році склали 10,3 млрд грн., при цьому 2,1 млрд грн. пішло
на "Програми", які контролюються безпосередньо МРРБЖКГ, а 2,1 млрд грн. було
використано на "Субвенції", які представляють собою субсидії обласним/місцевим органам
влади на конкретні цілі. Виділені бюджети у сфері поводження з твердими побутовими
відходами детально описані нижче.
Табл. 3.8 Річні видатки МРРБЖКГ за останні три роки
Код*
2750000
2751000
2751010

2751030

2751070
2751180

Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
бюджету
Усього для МРРБЖКГ
Програми
Керівництво та управління у сфері
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
Дослідження, наукові і науково-технічні
розробки із нормування та стандартизації у
сфері будівництва, житлово-комунального
господарства та регіонального розвитку
Функціонування Державної
науково-технічної бібліотеки
Розвиток електронного урядування у сфері
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2015

Одиниці: грн.

2016

6 567 566 482
1 532 811 105

2017

5 919 411 000 10 358 804 700
2 182 816 000 2 110 831 300

46 501 312

50 574 200

87 633 100

3 988 733

4 650 400

6 113 900

4 635 943

5 104 400

6 938 000

-

-

7 161 800
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Код*

2751190
2751320
2751370

2751380

2751420

2751430

2751470

2751520

2751600

2751610

2751700

Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
бюджету
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
Надання державної підтримки для
будівництва (придбання) доступного житла
Будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям в регіонах України
Фінансова підтримка Державного фонду
сприяння молодіжному житловому
будівництву
Часткова компенсація відсоткової ставки
кредитів комерційних банків молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
Збільшення статутного капіталу Державної
спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву" з подальшим
використанням на реалізацію Державної
програми забезпечення молоді житлом
Державне пільгове кредитування
індивідуальних сільських забудовників на
будівництво (реконструкцію) та придбання
житла
Здешевлення вартості іпотечних кредитів
для забезпечення доступним житлом
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов
Реалізація проекту "Реконструкція споруд
очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці
та утилізації осадів Бортницької станції
аерації"
Розвиток міської інфраструктури і
заходи в секторі централізованого
теплопостачання України, розвиток
системи водопостачання та
водовідведення в м. Миколаєві,
реконструкція та розвиток системи
комунального водного господарства м.
Чернівці
Фінансування заходів по забезпеченню
впровадження та координації проекту
розвитку міської інфраструктури,
заходів в секторі централізованого
теплопостачання України, надзвичайної
кредитної програми для України,
програми розвитку муніципальної
інфраструктури України та заходів з
відновлення сходу України
Відшкодування витрат, пов’язаних з
тимчасовим проживанням інвалідів у
санаторіях та інших громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та району проведення
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2015

2016

2017

-

-

29 646 200

-

-

243 833 200

6 841 657

6 849 900

6 850 000

59 816 779

53 377 000

41 537 200

33 674 108

24 000 000

34 310 900

-

39 520 400

39 138 500

78 824 656

68 779 400

59 856 600

33 099 099

89 036 800

17 582 000

169 914 146

229 527 700

522 000 100

11 493 146

12 513 000

16 948 100

1 547 372

-

-
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Код*

2751710

2751830
2751840
2751860
2752000
2753010
2753030
2754000
2755010
2755020
2755030
2756010
2760000
2761040
2761070
2761130

2761140

2761350

2761520

Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
бюджету
антитерористичної операції
Погашення кредиторської заборгованості з
відшкодування витрат, пов’язаних з
проведенням часткової оплати вартості
тимчасового проживання громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та району проведення
антитерористичної операції
Реставрація та пристосування Маріїнського
палацу в м. Києві
Придбання нового обладнання та
ліцензійного програмного забезпечення
Будівництво каналізаційних очисних
споруд смт Баришівка
Державна архітектурно-будівельна
інспекція України
Керівництво та управління у сфері
електронного урядування
Електронне урядування та Національна
програма інформатизації
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України
Керівництво та управління у сфері геодезії,
картографії та кадастру
Проведення земельної реформи
Загальнодержавні топографо-геодезичні та
картографічні роботи, демаркація та
делімітація державного кордону
Керівництво та управління у сфері
відновлення Донбасу
Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості
Державний фонд регіонального розвитку
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад
Субвенція з державного бюджету
обласному бюджету Донецької області на
погашення заборгованості за електричну
енергію підприємств водопостачання
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення
різниці між фактичною вартістю
теплової енергії, послуг з
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2015

2016

2017

213 915

-

-

99 972 970

-

-

4 919 635

-

-

10 000 000

-

-

68 831 534

79 470 700

133 177 200

2 874 992

2 931 400

-

6 849 300

2 000 000

-

325 359 641

881 740 900

858 104 600

516 444 818

588 395 400

-

44 922 007

44 144 600

-

52 731

199 800

-

2 032 613

-

-

5 034 755 377

3 736 595 100

8 247 973 400

-

-

0

-

2 694 549 500

3 089 859 900

-

944 708 200

1 434 114 800

-

-

1 799 079 200

102 602 993

97 337 300

117 353 900

4 685 122 822

-

1 797 978 900
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Код*

2761560

2761600

Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
бюджету
централізованого опалення, постачання
гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення,
постачання холодної води та
водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися
населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого
питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню
такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відновлення (будівництво,
капітальний ремонт, реконструкцію)
інфраструктури у Донецькій та Луганській
областях
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам для реалізації проектів в рамках
Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України

2015

2016

2017

247 029 562

-

-

-

0

9 586 700

Джерело: Дослідницька група JICA на основі даних із веб-сайту МРРБЖКГ
(http://www.minregion.gov.uaabout/funding/, від 15 травня 2018 р.)

A) Програма 2751600 "Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі
централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та
водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального
водного господарства м. Чернівці"
Ця програма складається з кількох проектів, пов’язаних з міською інфраструктурою, як-от
централізоване теплопостачання, водопостачання, очистка стічних вод і водовідведення,
зокрема поводження з твердими відходами у великих містах. Бюджетні видатки на цю
програму за останні 3 роки склали 169,9 млн грн. (2015 р.), 229,5 млн грн. (2016 р.) і 522,0 млн
грн. (2017 р.), а на 2018 р. заплановано 676,5 млн грн.
Ця програма, зокрема, передбачає фінансування за рахунок кредитних фондів під назвою
"Проект розвитку міської інфраструктури-2 (UIP-2)" від Міжнародного банку реконструкції та
розвитку (МБРР) і "Фонду чистих технологій" (ФЧТ) для 10 проектів у 9 містах, включно з
проектом поводження з твердими побутовими відходами в Харкові. Цей проект передбачає:
Будівництво комплексу для перероблення твердих побутових відходів і системи
виробництва електроенергії зі звалищного газу в м. Дергачі Харківської області;
Придбання транспортних засобів і контейнерів для полігону твердих побутових
відходів;
Передконтрактні послуги та технічний нагляд за будівництвом нового комплексу для
перероблення твердих побутових відходів і системи збору звалищного газу для
виробництва електроенергії в м. Дергачі Харківської області;
Фінансування цих заходів, на додачу до передконтрактних послуг, розпочалося в 2018 році і
буде завершено в 2020 році. Орієнтовний бюджет цього проекту з програмним кодом 2751600
у 2018 році становить 144,8 млн грн.
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B) Програма 2751610 "Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та
координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі
централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для
України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з
відновлення сходу України"
Програма з кодом 2751610 покликана забезпечити впровадження та координацію спільного
проекту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) і Європейським
інвестиційним банком (ЄІБ) щодо відновлення та заміни інфраструктури і модернізації
обладнання на вибраних комунальних підприємствах (UIP-2).
Видатки за цією програмою виділяються на розробку та впровадження навчальних програм,
тренінгів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП (груп управління проектами),
центральних груп управління проектами, фахівців на підприємствах (місцеві органи влади),
плату консультантам, підготовку та подання консолідованих звітів МБРР, ЄІБ і центральним
органам виконавчої влади щодо проектів водопостачання та водовідведення, централізованого
теплопостачання, утилізації твердих побутових відходів, енергоефективності, вуличного
освітлення населених пунктів, а також відновлення інфраструктури східних регіонів України.
C) Субвенція 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку"
За Субвенцією з кодом 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР)" місцевим
органам влади надається субсидія на інвестиційну програму та проекти регіонального
розвитку, затверджені МРРБЖКГ. Загальний бюджет ДФРР становить приблизно 3000 млн
грн., із яких на сферу поводження з твердими побутовими відходами припадає близько 10 млн
грн. (0,3% від загального обсягу ДФРР ) 9 – на проекти будівництва полігонів, будівництва
об’єктів перероблення, придбання сміттєвозів і організації комунальних підприємств і/або
кооперативів тощо. Наказом МРРБЖКГ № 80 (24 квітня 2015 р.) "Питання підготовки, оцінки
та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" регулюються
критерії відбору та процедура подання заявки на цей ДФРР.
D) Програма 2761130 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад"
Для бюджетної програми 2761130 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад" на 2018 рік передбачено
загальну суму 1900 млн грн., ця цифра збільшилася за останні 2 роки: 2016 (944,7 млн грн.) і
2017 (1434,1 млн грн.). Умови цих дотацій регулюються Постановою Кабінету Міністрів
України № 200 (16 березня 2016 р.).
Якщо говорити про сферу поводження з твердими побутовими відходами, у 2016 році
реалізовували 2 проекти, а в 2017 році – 3 (Табл. 3.9).

9

Усього у сфері поводження з твердими побутовими відходами: 11,5 млн грн. (2015 р.), 10,5 млн грн. (2016 р.) і
9,0 млн грн. (2017 р.)
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Табл. 3.9
Рік/№

Спільні проекти розвитку інфраструктури у сфері поводження з твердими
побутовими відходами у 2016 та 2017 роках

Область

Отримувач субсидії

2016/01

Хмельницька Дунаєвецька ОТГ

2016/02

Хмельницька Чорноострівська ОТГ

2017/01

Донецька

Соледарська ОТГ

2017/02

Львівська

Шегинівська ОТГ

2017/03

Хмельницька Дунаєвецька ОТГ

*ОТГ означає "об’єднана територіальна громада".
Джерело: Дослідницька група JICA

Назва проекту (об’єкта)
Створення сміттєсортувального
заводу
Закупівля сміттєвозів із заднім
завантаженням та 100 контейнерів
для збирання відходів
Закупівля сміттєвозів для
вивезення твердих відходів
Закупівля контейнерів для
збирання відходів
Модернізація сміттєсортувального
заводу

Бюджет (грн.)
3 363 030
2 688 180
1 192 738
172 600
1 215 890

E) 2761520 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення,
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення,
постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися
населенню
та/або
іншим
підприємствам
теплопостачання,
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню
такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами
державної влади чи місцевого самоврядування"
Бюджетна програма 2761520 передбачає субсидії з державного бюджету місцевим бюджетам
на відшкодування різниці між фактичною вартістю послуг з централізованого опалення,
гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення і тарифами, що
затверджувалися або погоджувалися органами державної влади. За вищезгаданими
бюджетними програмами з державного бюджету не передбачається фінансування видатків,
пов’язаних із системою поводження з твердими побутовими відходами.
(3)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

1)
Про МЕРТ
Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р., визначено сфери діяльності,
впровадження державної політики в яких забезпечує Міністерство.
Так, відповідно до цього положення, МЕРТ є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує 10:
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і
торгівлі, державну промислову політику, державну інвестиційну політику, державну
зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання,
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами
державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства,
інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а
також
державного
замовлення
на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів;
формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики,
державного матеріального резерву, експортного контролю; формування державної
політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами,
10

Джерело: Рішення Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459.
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-

державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування,
дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням
цінних паперів, документів суворої звітності;
Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з
реалізації державного оборонного замовлення.

З точки зору поводження з твердими побутовими відходами (ПТПВ), немає конкретного
департаменту, який був би безпосередньо пов’язаний з ПТПВ. Однак, оскільки МЕРТ бере
участь у формулюванні українських законів і нормативно-правових актів, МЕРТ переглядає
проекти актів, що стосуються ПТПВ, щоб перевірити, чи вони впливають на промисловий
сектор.
2)
Організаційна структура
Організаційна структура МЕРТ представлена в Табл. 3.10. До складу МЕРТ входять міністр,
4 заступники міністра, державний секретар і 25 структурних підрозділів.
За словами Директора Департаменту промислової політики, у МЕРТ працює 814 людей,
включно з Міністром, а в Департаменті промислової політики – 26 людей. МЕРТ не надало
інформацію про кількість співробітників в інших департаментах.
Табл. 3.10 Організаційна структура МЕРТ
№

Структурний підрозділ

-

Міністр/Перший віце-прем’єр-міністр України
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра
Заступник Міністра/Торговий представник України
Державний секретар
Департамент управління державною власністю
Департамент регулювання публічних закупівель
Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики
Департамент промислової політики
Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку
Департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки
Департамент технічного регулювання
Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування
Департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Департамент туризму та курортів
Департамент залучення інвестицій
Департамент інтелектуальної власності
Департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та
європейської інтеграції
Департамент торговельного захисту
Департамент доступу до ринків та взаємодії зі Світовою організацією торгівлі
Департамент розвитку експорту
Юридичний департамент
Департамент персоналу
Департамент розвитку інформаційно комунікаційних технологій, документообігу та
електронних сервісів
Департамент фінансової роботи та господарського забезпечення
Режимно-секретне управління
Управління внутрішнього аудиту
Управління взаємодії з органами державної влади та зв’язків з громадськістю
Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту
Сектор запобігання та виявлення корупції
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
Н/Д: немає даних

Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (від березня 2018 р.)
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Законопроекти, що стосуються ПТПВ, розглядає Департамент промислової політики. Що ж до
законопроекту "Про відходи електричного та електронного обладнання" (ВЕЕО), Департамент
промислової політики входить до складу національної робочої групи, яка займається
обговоренням.
Якщо говорити про проект міжнародного співробітництва, зокрема про проекти технічної
допомоги, заявки на проекти офіційної допомоги з розвитку (ОДР) надсилаються в
Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку. Зацікавлені
міністерства та місцеві органи влади повинні надсилати заявки на проекти ОДР, а МЕРТ
оцінює проектні заявки.
Проектами державно-приватного партнерства (ДПП) займається Департамент залучення
інвестицій. МЕРТ оцінює та затверджує проекти.
3)
Інформація про бюджет
Табл. 3.11 нижче відображає річні видатки МЕРТ за останні три роки та бюджет на 2018 рік.
Загальні бюджетні видатки в 2017 році склали 2,69 млрд грн. – вдвічі більше, ніж у 2016 році.
При цьому план на 2018 рік передбачає загальні бюджетні видатки на суму 6,16 млрд. грн., що
у 2,3 рази більше порівняно з 2017 роком.
Табл. 3.11 Річні видатки МЕРТ за останні три роки

Код*

1200000

1201010
1201020

1201030

1201070

1201090

Одиниці: тис. грн.
Найменування згідно з
Результат за Результат за Результат за
План на
програмною класифікацією
видатків та кредитування
2015 рік
2015 рік
2015 рік
2018 рік
бюджету
Видатки всього за головним
розпорядником коштів
1 349 370,58 1 276 237,10 2 692 107,45 6 158 485,20
державного бюджету
Керівництво та управління у
сфері економічного розвитку і
145 081,59
220 863,20
262 260,26
441 934,60
торгівлі
Внески України до бюджету СОТ
18 501,18
21 039,40
37 141,68
55 452,40
та Єдиного бюджету органів СНД
Забезпечення двостороннього
співробітництва України з
іноземними державами та
міжнародними організаціями,
3 992,75
15 007,20
34 407,58
100 606,20
інформаційне та організаційне
забезпечення участі України у
міжнародних форумах,
конференціях, виставках
Дослідження, прикладні наукові і
науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними
цільовими програмами і
державним замовленням, наукові
розробки у сфері стандартизації
4 197,18
та сертифікації промислової
продукції, підготовка наукових
кадрів та фінансова підтримка
розвитку наукової
інфраструктури у сфері
економічного розвитку і торгівлі
Підвищення кваліфікації
державних службовців у сфері
1 590,58
1 594,30
економіки та перепідготовка
управлінських кадрів для сфери
підприємництва
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Код*

1201120

1201220

1201440

1201480

1201510

1201520

1202010
1203010
1203020

1203040

1204010

Найменування згідно з
Результат за Результат за Результат за
План на
програмною класифікацією
видатків та кредитування
2015 рік
2015 рік
2015 рік
2018 рік
бюджету
Фінансова підтримка видань з
економічних питань і
2 613,61
893,10
748,40
748,40
забезпечення функціонування
веб-порталу з питань державних
закупівель
Збереження та функціонування
національної еталонної бази,
забезпечення функціонування
державних служб, прикладні
наукові і науково-технічні
розробки, виконання робіт за
державними цільовими
22 563,78
29 471,90
35 599,78
38 121,60
програмами і державним
замовленням у сфері
стандартизації, метрології та
еталонної бази, гармонізація
національних стандартів з
міжнародними та європейськими,
підготовка наукових кадрів у
сфері економічного розвитку
Виконання програми "Сприяння
взаємній торгівлі шляхом
52 065,96
55 911,50
184 898,28
75 873,70
усунення технічних бар’єрів у
торгівлі між Україною та
Європейським союзом"
Забезпечення життєдіяльності
Криворізького
23 850,00
23 850,00
23 850,00
23 850,00
гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд
Функціонування торгових
2 778,00
0,00
представництв за кордоном
Виконання державних цільових
програм реформування та
розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення,
освоєння і впровадження нових
124 903,70
370 238,26 3 043 700,00
технологій, нарощування
наявних виробничих
потужностей для виготовлення
продукції оборонного
призначення
Керівництво та управління у
19 898,13
сфері захисту прав споживачів
Керівництво та управління у
8 785,29
12 027,70
22 421,64
32 472,10
сфері державного резерву
Обслуговування державного
148 059,63
145 321,10
191 303,30
213 959,80
матеріального резерву
Накопичення (приріст)
матеріальних цінностей
332 670,61
56 284,10
521 187,13
268 054,00
державного матеріального
резерву
Керівництво та управління у
сфері інвестиційної діяльності та
10 898,48
147,40
управління національними
проектами
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Код*

1205010
1206010
1207010
1207020
1207030
1207040

1207090

1208010

1201230

1209010
1201530

1201530

1201550

1201700
1201710
1203700

Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування
бюджету
Керівництво у сфері
інтелектуальної власності
Керівництво та управління у
сфері ефективного використання
енергетичних ресурсів
Керівництво та управління у
сфері статистики
Статистичні спостереження та
переписи
Обстеження умов життя
домогосподарств
Прикладні розробки, підготовка
наукових кадрів у сфері
державної статистики
Підготовка кадрів у сфері
статистики вищим навчальним
закладом IV рівня акредитації та
забезпечення діяльності його баз
практики
Керівництво та управління у
сфері експортного контролю
Фінансова підтримка розвитку
туризму, створення умов безпеки
туристів, розбудови туристичної
інфраструктури міжнародних
транспортних кордонів та
магістралей в Україні
Керівництво та управління у
сфері контролю за цінами
Розвиток електронного
урядування у сфері надання
адміністративних послуг
Формування статутного капіталу
публічного акціонерного
товариства "Експертно-кредитне
агентство"
Поповнення статутного капіталу
державної інноваційної
фінансово-кредитної установи
для забезпечення статутної
діяльності
Виділення коштів Міністерству
економічного розвитку і торгівлі
України
Здійснення заходів із захисту
національних інтересів України
Забезпечення поповнення запасів
матеріальних цінностей
державного резерву

Результат за Результат за Результат за
2015 рік
2015 рік
2015 рік

План на
2018 рік

6 555,43

6 505,80

3 980,31

-

1 199,33

-

-

-

490 726,86

537 916,50

8 675,49

8 671,30

8 682,21

119 743,80

5 494,19

4 703,80

5 236,13

5 498,30

1 055,40

1 100,00

1 249,90

1 136,10

-

-

-

334,80

7 169,39

7 247,10

15 566,50

21 068,40

-

-

13 553,44

27 886,00

4 282,24

-

-

-

-

-

1 998,00

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

100 000,00

29 443,48

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації від МЕРТ
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3.1.4 Національна стратегія управління відходами
У листопаді 2017 року Уряд України схвалив свою Національну стратегію управління
відходами, включно з планом дій, яку було підтримано за ініціативою ЄС. У цій стратегії для
майбутнього процесу поводження з відходами передбачено 1-й (2017-2018 рр.), 2-й
(2019-2023 рр.) і 3-й (2024-2030 рр.) етапи реалізації в рамках ієрархії управління відходами,
метою якої є зменшення обсягу відходів, що будуть утилізуватися на полігонах.
(1)

Європейські директиви, які було враховано

У стратегії враховано європейські підходи, які базуються на наступних директивах ЄС:
Директива 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008
року про відходи та скасування деяких Директив;
Директива 1999/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 квітня 1999 року
про захоронення відходів;
Директива 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 року
про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до
Директиви 2004/35/ЄС;
Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року про
упаковку та відходи упаковки;
Директива 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про
відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО);
Директива 2006/66/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 року
про батарейки, батареї та акумулятори і відходи з них.
(2)
Ієрархія управління відходами
Деталі ієрархії управління відходами, прийнятої за цією стратегією, зображені на Рис. 3.5.

Джерело: МЕПР

Рис. 3.5

Ієрархія управління відходами

Першим пріоритетом є "скорочення (запобігання утворенню)" відходів, а "повторне
використання" відходів розглядається як другий пріоритет. Матеріальне перероблення відходів
вважається третім пріоритетом, а виробництво енергії з відходів (термічне перероблення), у
ході якого відходи використовуються як вторинний енергетичний ресурс, рекомендується як
четвертий пріоритет. Таким чином, об’єкт виробництва енергії з відходів, який генерує енергію
в процесі спалювання, є четвертим пріоритетом.
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(3)
Спеціальні заходи у сфері ПТПВ
Було визначено спеціальні заходи для різних видів відходів, як-от ТПВ, промислові відходи,
будівельні відходи, небезпечні відходи, відходи сільського господарства, відходи упаковки,
ВЕЕО, відпрацьовані батареї, батарейки й акумулятори та медичні відходи. Спеціальними
заходами у сфері ТПВ є:
 повне відшкодування витрат за рахунок включення до тарифу з поводження з побутовими
відходами усіх втрат, пов’язаних з наданням таких послуг;
 впровадження механізму повного фінансування системи управління відходами з урахуванням
принципів "забруднювач платить", "розширена відповідальність виробника" та "плати за те, що
викидаєш";
 забезпечення роздільного збирання таких видів твердих побутових відходів:
небезпечні відходи у складі твердих побутових відходів;
великогабаритні відходи (меблі, великі господарські товари тощо);
вторинна сировина;
відходи електричного та електронного обладнання, відпрацьовані батареї, батарейки й
акумулятори;
садові та паркові відходи біологічного походження (трава, листя, гілки тощо);
відходи будівельно-ремонтних робіт.

(4)
Цільові показники
Відповідно до стратегії, цільові показники було встановлено для кожного етапу реалізації, як
показано в Табл. 3.12. Згідно з цільовими показниками, очікується будівництво нових
сміттєспалювальних заводів.
Табл. 3.12 Цільові показники за Національною стратегію управління відходами
Напрямок

Показник

1. Запобігання
утворенню
відходів

1-1 Створення мережі центрів запровадження
більш чистих виробництв (технологій) для
мінімізації обсягів утворення відходів
1-2 Прийняття нормативно-правових актів щодо
запровадження екодизайну товарів для
споживання, які довше функціонуватимуть та
будуть більш пристосованими до повторного
використання та перероблення
1-3 Зменшення обсягів використання первинної
сировини
2-1 Запровадження у населених пунктах
роздільного збирання відходів, які придатні до
повторного використання та перероблення
2-2 Утворення центрів із збирання відходів для їх
ремонту з метою повторного використання
(насамперед ВЕЕО)
2-3 Збільшення обсягів твердих побутових
відходів, що спрямовуються на повторне
використання
3-1 Створення нових потужностей з переробки
вторинної сировини
3-2 Створення потужностей з компостування
біовідходів
3-3 Збільшення обсягів відходів, що
спрямовуються на перероблення

2. Підготовка
до повторного
використання

3.
Перероблення
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Цільове значення за
етапами
2017- 2019- 20242018 2023 2030

Одиниці

Базове
значення
(2016)

од.

-

5

10

20

од.

-

2

5

10

%

90

85

80

70

од.

575

800

2 500

5 000

од.

-

25

100

250

%

5

7

8

10

од.

65

100

250

800

од.

20

70

150

500

%

3,04

5

15

50
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Напрямок
4. Інші види
утилізації, у
тому числі
отримання
енергії
5. Остаточне
видалення

Показник

Цільове значення за
етапами
2017- 2019- 20242018 2023 2030

Одиниці

Базове
значення
(2016)

од.
%
млн
тонн

1
2,37
1

3
5
1,5

15
7
2

20
10
3

од.

6 000

5 000

1 000

300

%

50

45

40

35

%

95

80

50

30

од.

-

5

25

50

4-1 Будівництво сміттєспалювальних заводів
4-2 Збільшення обсягів твердих побутових
відходів, що спрямовуються на термічну
утилізацію

5-1 Зменшення кількості місць для видалення
побутових відходів (відповідно до Директиви
1999/31/ЄС)
5-2 Зменшення загального обсягу відходів, що
захоронюються
5-3 Зменшення обсягу захоронення твердих
побутових відходів
5-4 Створення мережі регіональних полігонів
твердих побутових відходів (відповідно до
Директиви 1999/31/ЄС)
Джерело: Національна стратегія управління відходами

3.1.5 Нинішнє законодавство у сфері поводження з відходами
Рамковим законом у сфері поводження з відходами є закон "Про відходи". Закони щодо
оброблення й утилізації відходів, як-от закони про спалювання й захоронення та закони про
перероблення основних видів відходів, ще не прийнято, і вони зараз готуються, як описано в
розділі 3.1.7.
Нинішні закони, нормативно-правові акти, технічні вказівки та національний план, пов’язані з
ПТПВ, представлені в Табл. 3.13.
Що стосується комунальних послуг у сфері ПТПВ, дуже важливо розуміти закони "Про
місцеве самоврядування" та "Про житлово-комунальні послуги".
Табл. 3.13 Перелік законів, пов’язаних із ПТПВ

№

Дата публікації

1

5 березня 1998 р.

№ документа

Закон/нормативно-правовий акт

2

9 листопада 2017 р.

3

21 травня 1997 р.

Закон України № 280/97-ВР

Про місцеве самоврядування в Україні

4

9 квітня 1999 р.

Про місцеві державні адміністрації

5

6 серпня 2014 р.

Закон України № 586-XIV
Постанова Кабінету
Міністрів України № 409

6

16 червня 2005 р.

7

8 листопада 2017 р.

8

26 липня 2006 р.

9

10 грудня 2008 р.

10

2005

Державні будівельні норми
України. ДБН В.2.4-2-2005

11

10 січня 2006 р.

Наказ Міністерства
будівництва № 2

12

10 січня 2006 р.

Наказ Міністерства
будівництва № 5

Закон України № 187/98-ВР
Закон України № 2189-VIII

Постанова Кабінету
Міністрів України № 481
Постанова Кабінету
Міністрів України № 820-p
Постанова Кабінету
Міністрів України № 1010
Постанова Кабінету
Міністрів України № 1070
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Про відходи
Про житлово-комунальні послуги

Про встановлення державних соціальних стандартів у
сфері житлово-комунального обслуговування
Про затвердження Порядку встановлення тимчасових
норм споживання, нормативів якості та режимів
надання житлово-комунальних послуг
Національна стратегія управління відходами в Україні
до 2030 року
Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів
Про затвердження Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів
Проектування полігонів твердих побутових відходів.
Основні положення проектування (зі змінами,
внесеними згідно із наказом МРРБЖКГ України від
06.06.2016 № 138)
Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки
місцевих програм поводження з твердими побутовими
відходами
Про затвердження Рекомендацій з удосконалення
експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих
побутових відходів
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№

Дата публікації

№ документа

13

10 січня 2006 р.

Наказ Міністерства
будівництва № 8

14

1 лютого 2007 р.

Наказ Міністерства
будівництва № 32

Закон/нормативно-правовий акт

Про затвердження Методики розроблення оцінки
впливу на навколишнє природне середовище для
об’єктів поводження з твердими побутовими
відходами
Про затвердження Програми перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців сфери
житлово-комунального господарства у сфері
поводження з твердими побутовими відходами
Про затвердження Методичних рекомендацій по
впровадженню системи моніторингу у сфері
поводження з твердими побутовими відходами
Про затвердження Методичних рекомендацій про
застосування Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів
Про затвердження Методичних рекомендацій з
організації збирання, перевезення, перероблення та
утилізації побутових відходів

Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства № 295
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
16
10 серпня 2009 р.
господарства № 243
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
17
7 червня 2010 р.
господарства № 176
Наказ Міністерства
Про затвердження Методики роздільного збирання
18
1 серпня 2011 р.
регіонального розвитку №
побутових відходів
133
Наказ Міністерства
Про затвердження Порядку розроблення, погодження
19
23 березня 2017 р.
та затвердження схем санітарного очищення
регіонального розвитку №
населених пунктів
57
Джерело: МРРБЖКГ і Київська обласна державна адміністрація
15

2 жовтня 2008 р.

(1)
Закон "Про відходи"
Верховна Рада України прийняла Закон "Про відходи" у 1998 році, і він змінювався 14 разів.
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із
поводженням з відходами, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини.
1)
Зміст Закону "Про відходи"
Зміст Закону представлено в Табл. 3.14.
Табл. 3.14 Зміст Закону "Про відходи"

№ розділу/статті
Назва розділу
Розділ I
Загальні положення
(Статті 1-7)
Розділ II
(Статті 8-12)
Розділ III
(Статті 13-17)

Відносини права власності на
відходи
Суб’єкти у сфері поводження з
відходами, їх права та обов’язки

Розділ IV
(Статті 18-25)

Компетенція органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування у сфері поводження
з відходами

Розділ V
(Статті 26-30)

Державний облік, моніторинг та
інформування у сфері поводження з
відходами
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Короткий огляд розділу
Визначено основні терміни, завдання
та сферу дії Закону.
Оцінка впливу на довкілля
Право власності на відходи та
відповідальність за них
Права/обов’язки громадян,
підприємств, установ, організацій і
суб’єктів господарювання у сфері
поводження з відходами
Компетенція Кабінету Міністрів
України, обласних державних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та відповідних
міністерств (МЕПР і МРРБЖКГ)
Ведення реєстру та моніторинг
об’єктів поводження з відходами
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№ розділу/статті
Назва розділу
Розділ VI
Заходи і вимоги щодо запобігання
(Статті 31-37)
або зменшення утворення відходів
та екологічно безпечного
поводження з ними

Розділ VII
(Статті 38-41)

Економічне забезпечення заходів
щодо утилізації відходів і
зменшення обсягів їх утворення

Розділ VIII
(Статті 42-44)

Правопорушення у сфері
поводження з відходами і
відповідальність за них

Розділ IX
(Стаття 145)

Міжнародне співробітництво

Розділ X

Прикінцеві положення

Джерело: Закон "Про відходи"

Короткий огляд розділу
У Законі зазначено, що з метою
зменшення утворення відходів та
негативного впливу відходів Кабінет
Міністрів України, інші центральні і
місцеві органи виконавчої влади
здійснюють розроблення та
впровадження системи поводження з
відходами.
Регулюється наступне:
 Вимоги до полігонів і місць
складування;
 Процедура реалізації збирання
вторинної сировини;
 Вимоги до поводження з побутовими
відходами.
Регулюються економічні заходи щодо
забезпечення перероблення відходів
та зменшення обсягів їх утворення,
такі як екологічний податок для
полігонів і субсидії на інвестиції.
Регулюються правопорушення та
відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок порушення законодавства
про поводження з відходами.
У Законі зазначено, що міжнародне
співробітництво здійснюється
відповідно до норм міжнародного
права.
Графік до виконання

2)
Відповідальність у сфері ПТПВ
У Статті 37 зазначено, що контроль у сфері ПТПВ здійснюють МЕПР, МРРБЖКГ, обласні
державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і громадські
інспектори з благоустрою населених пунктів.
Компетенція зазначених вище відповідальних організацій, крім громадських інспекторів,
регулюється в Розділі IV, як узагальнено в Табл. 3.15. На додаток до компетенцій, наведених у
таблиці, Міністерство охорони здоров’я також несе відповідальність за ПТПВ щодо питань
санітарного та епідемічного благополуччя населення.
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Табл. 3.15 Компетенція відповідальних організацій у сфері ПТПВ

План

-

Кабінет
Міністрів
-забезпечення
розроблення
і
виконання
загальнодержав
них
і
міждержавних
програм
поводження
з
відходами

Регулювання

-затвердження
переліку
небезпечних
відходів

Розробка системи

-

-участь
у
розробленні
та
погодженні
нормативних
документів,
що
регулюють питання
поводження
з
відходами

-створення
інформаційно-аналіт
ичних
систем
і
банків даних про
обсяги утворення та
поводження
з
відходами,
технології
повторного
використання/перер
облення
-розроблення
та
впровадження
систем поводження
з відходами
-складання і ведення
реєстру
об’єктів
ПТПВ
-встановлення
порядку здійснення
операцій у сфері
ПТПВ
-

МРРБЖКГ
-формування державної
політики
у
сфері
поводження
з
побутовими
відходами,
забезпечення розроблення
державних програм у
сфері
поводження
з
побутовими
відходами,
планів та заходів у сфері
поводження з побутовими
відходами
-погодження
обласних/регіональних
(міст
Києва
та
Севастополя)
програм
ПТПВ
-забезпечення
в
нормативних документах
щодо
поводження
з
відходами вимог безпеки
для здоров’я людини
-встановлення
санітарно-гігієнічних
вимог до продукції, що
виробляється з відходів
-розроблення
та
затвердження державних
стандартів, норм і правил
у сфері поводження з
побутовими відходами
-затвердження
правил
експлуатації та утримання
об’єктів поводження з
побутовими відходами
-методичне забезпечення
та здійснення контролю
при визначенні рівня
небезпечності відходів
-нормативно-методичне
забезпечення з питань
поводження з побутовими
відходами
-встановлення
порядку
розроблення, погодження
та затвердження схем
санітарного
очищення
населених пунктів

-

Бюджет

-

МЕПР
-
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Обласна державна
адміністрація
-участь
у
розробленні
загальнодержавних
програм ПТПВ
-організація
розроблення
та
здійснення
регіональних
і
місцевих
програм
поводження
з
відходами
-розроблення
та
затвердження
схем
санітарного очищення
населених пунктів

Органи місцевого
самоврядування
-затвердження
місцевих
і
регіональних
програм
поводження
з
відходами
та
контроль за їх
виконанням
-розроблення
та
затвердження схем
санітарного
очищення
населених пунктів

-

-

-складання і ведення
реєстру
об’єктів
утворення,
оброблення
та
утилізації відходів і
реєстру
місць
видалення відходів
-організація ведення
обліку
утворення,
оброблення,
знешкодження,
утилізації
та
видалення відходів, їх
паспортизації

-вжиття
заходів
для стимулювання
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють
діяльність у сфері
поводження
з
відходами

залучення
та
об’єднання
на
договірних
засадах
місцевого бюджету і
позабюджетних
фондів
для
фінансування об’єктів
ПТПВ, а також для
вивчення можливості
утилізації відходів, їх
маркетингу

-
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Кабінет
Міністрів
-затвердження
порядку надання
дозволів
на
здійснення
операцій у сфері
ПТПВ
-затвердження
вимог до систем
поводження
з
відходами

Операція

-

-забезпечення
обміну інформацією
з
відповідними
органами
влади
інших
держав
і
міжнародними
організаціями
у
сфері поводження з
відходами
-координація роботи
інших
уповноважених
органів виконавчої
влади
у
сфері
поводження
з
відходами
Джерело: Закон "Про відходи"

Організаційна координація

-координація
роботи
міністерств,
інших
центральних
і
місцевих
органів
виконавчої
влади у сфері
поводження
з
відходами

МЕПР
-нагляд і контроль за
поводженням
з
відходами
-погодження місць
розміщення об’єктів
поводження
з
небезпечними
відходами
-розроблення
пропозицій
щодо
розміщення об’єктів
поводження
з
небезпечними
відходами та їх
перевезення
-перевезення
небезпечних
відходів по території
України

МРРБЖКГ
-

Обласна державна
адміністрація
-видача дозволів на
здійснення операцій у
сфері поводження з
відходами терміном на
три роки
-здійснення контролю
за поводженням з
виробничими
та
побутовими відходами
-організація збирання
та
видалення
побутових
і
комерційних відходів
-створення полігонів і
системи роздільного
збирання
вторинної
сировини
-погодження
місць
розміщення об’єктів
поводження
з
відходами
(крім
небезпечних відходів)
-забезпечення
здійснення
оцінки
впливу на довкілля та
надання висновку з
оцінки впливу на
довкілля
щодо
діяльності у сфері
поводження
з
відходами

-координація діяльності
місцевих
органів
виконавчої влади у сфері
поводження з побутовими
відходами

-координація
та
сприяння
розвитку
підприємницької
діяльності у сфері
поводження
з
відходами
-взаємодія з органами
місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування
-організація
збирання
та
видалення
побутових
і
комерційних
відходів
-створення
полігонів,
організація
системи
роздільного
збирання
вторинної
сировини
-вирішення питань
щодо розміщення
об’єктів
поводження
з
відходами
-здійснення
контролю
за
повторним
використанням/пе
реробленням
і
безпечним
поводженням
з
відходами
-видача дозволів
на
розміщення
об’єктів ПТПВ
-прийняття рішень
про
відвід
земельних ділянок
для
розміщення
відходів
і
будівництва
об’єктів
поводження
з
відходами
-координація
діяльності
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
що
знаходяться на їх
території, в межах
компетенції

(2)
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає систему та гарантії місцевого
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і
відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Закон встановлює відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед
територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами. Зокрема,
повноваження ради, сільського, селищного та міського голови, голови районної в місті,
районної та обласної ради та органів самоорганізації населення можуть бути достроково
припинені.
Виключна компетенція, пов’язана з ПТПВ, регулюється в Главі 1 Розділу II, як показано в Табл.
3.16.
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Табл. 3.16 Компетенція органів місцевої влади у сфері ПТПВ, визначена в Законі "Про
місцеве самоврядування"
Організації
Органи місцевого
самоврядування
Виконавчі органи
місцевого
самоврядування

Компетенція
 Надання згоди на розміщення нових об’єктів ПТПВ
 Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють
збирання та перевезення побутових відходів
 Вирішення питань збирання, транспортування, перероблення та
утилізації побутових відходів
 Затвердження схем санітарного очищення населених пунктів і
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів
 Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів
 Визначення території для розміщення відходів
 Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності
у сфері поводження з відходами

Джерело: Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"

Бюджет органів місцевого самоврядування регулюється в Розділі III. Уряд держави фінансово
підтримує органи місцевого самоврядування з метою реалізації житлово-комунальних послуг.
Місцевого бюджету має бути достатньо для того, щоб органи місцевого самоврядування
надавали населенню послуги не нижче рівня, який задовольняє мінімальні соціальні потреби.
(3)
Закон "Про житлово-комунальні послуги"
Закон
"Про
житлово-комунальні
послуги"
визначає
основні
принципи
організаційно-економічних відносин, що виникають у процесі надання та споживання
житлово-комунальних послуг, зокрема послуги з поводження з побутовими відходами, між їх
виробниками, постачальниками та споживачами, а також права та обов’язки останніх.
Контроль за дотриманням стандартів, норм, порядку та правил у сфері житлово-комунальних
послуг здійснюється центральним та іншими спеціально уповноваженими органами
виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.
Мінімальні норми житлово-комунальних послуг визначають мінімальний перелік і вимоги
щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг і затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Угоди про надання житлово-комунальних послуг, відповідно до встановленого переліку
об’єктів державної чи комунальної власності, укладаються за результатами тендеру. Перелік
житлово-комунальних послуг, які можуть надаватися на конкурсних засадах, визначає орган
місцевого самоврядування.
Тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема на послугу з поводження з побутовими
відходами, регулюються Статтею 10. Тарифи встановлюються державними органами або
органами місцевого самоврядування відповідно до закону. Якщо тарифи не регулюються
по-іншому, вони встановлюються за домовленістю утворювачів відходів і постачальників
послуг.
Що стосується послуги з поводження з побутовими відходами, вона регулюється в Статті 25
Закону наступним чином:
Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з
особою, визначеною у встановленому законодавством порядку. Якщо інше не
визначено законом, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,
управитель багатоквартирного будинку або інша уповноважена особа, яка укладає
колективний договір про надання комунальних послуг, згідно з правилами
благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми
санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого
самоврядування, має право на вибір серед визначених у встановленому
законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.
Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є і) дотримання графіка
вивезення побутових відходів, іі) дотримання правил надання послуг з поводження з
побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та ііі)
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-

дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з поводження з побутовими
відходами.
У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при встановленні
тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість
операцій з поводження з роздільно зібраними корисними компонентами цих
відходів.

3.1.6 Нинішнє законодавство в екологічній і соціальній сферах
Закони та нормативно-правові акти в екологічній і соціальній сферах, що виключають
поводження з відходами, наведено в Табл. 3.17.
Табл. 3.17 Перелік законів і нормативно-правових актів в екологічній сфері
Дата
публікації

№

Категорія

1

Рамковий закон

25 червня
1991 р.

Закон України № 1264-ХII Про охорону навколишнього природного
середовища

2

ОВД

23 травня
2017 р.

Закон України №
2059-VIII

Про оцінку впливу на довкілля

3

СЕО

20 березня
2018 р.

№ 2354-VIII

Про стратегічну екологічну оцінку

4

Екологічний
моніторинг
Повітря
(рамковий закон)
Повітря
(методологія)

30 березня
1991 р.
30 березня
1998 р.
4 серпня
1986 р.

Постанова Кабінету
Про затвердження Положення про державну
Міністрів України № 391 систему моніторингу довкілля
Закон України № 2707-ХII Про охорону атмосферного повітря

7

Повітря
(моніторинг)

30 липня
2001 р.

8

Повітря
(стандарти)

1 березня
2000 р.

-

9

Повітря
(стандарти)

9 лютого
1997 р.

ДСП-201-97

10 Вода
(рамковий закон)

6 червня
1995 р.

Кодекс України
№ 213-95BP

11 Вода
(стандарти)
12 Вода
(стандарти)

4 липня
1988 р.
12 жовтня
2011 р.

СанПиН 4630-88

13 Вода
(стандарти)

25 березня
1999 р.

14 Шум

1 грудня
1999 р.

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку

15 Вібрація

1 грудня
1999 р.
22 грудня
2000 р.
20 серпня
2002 р.

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої
загальної та локальної вібрації
Державна автомобільна інспекція
Міністерства внутрішніх справ України
Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів ДНАОП
0.00-1.03-02

5
6

16 Безпека
17 Безпека

№ закону

Наказ Державного
комітету по
гідрометеорології та
екологічного контролю
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища

№

Назва закону

ОНД-86 Методика розрахунку концентрацій в
атмосферному повітрі шкідливих речовин, що
містяться у викидах підприємств
Про затвердження Порядку визначення
величин фонових концентрацій
забруднювальних речовин в атмосферному
і і допустимі концентрації ГДК та
Гранично
орієнтовні безпечні рівні діяння ОБРД
забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених місць

Державні санітарні правила охорони
атмосферного повітря населених місць (від
забруднення хімічними та біологічними
речовинами)
Водний кодекс

Санітарні правила й норми охорони
поверхневих вод від забруднення
Розпорядження Київської Про затвердження Правил приймання стічних
міської державної
вод
адміністрації № 1879
Постанова Кабінету
Про затвердження Правил охорони
Міністрів України № 465 поверхневих вод від забруднення зворотними
водами

№ 10/4887
ДНАОП 0.00-1.03-02

36

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

№

Категорія

18 Безпека
19 Безпека

Дата
публікації
22 липня
2009 р.
24 січня
2008 р.

20 Земля
(рамковий закон)
21 Земля

25 жовтня
2001 р.
17 лютого
2011 р.
Джерело: Дослідницька група JICA

№ закону

Назва закону

ДБН А.3.2-2-2009

Охорона праці і промислова безпека у
будівництві
Правила влаштування і безпеки роботи в
лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю. Державні
санітарні правила
Земельний кодекс

ДСП 9.9.5-080-2002

Кодекс України
№ 2768-III
Закон України № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

В Україні немає нормативно-правових актів щодо граничного значення викидів в атмосферу
для сміттєспалювальних заводів. Тому застосовуються наступні Директиви ЄС (Табл. 3.18).
Табл. 3.18 Перелік директив ЄС, що стосуються граничного значення викидів в
атмосферу
№

Категорія

Дата
публікації

Повітря
21 травня
(стандарти)
2008 р.
2
Повітря
4 грудня
(стандарти)
2000 р.
Джерело: Дослідницька група JICA
1

№ закону
Директива
2008/50/ЄС
Директива
2000/76/ЄС

Назва закону
ЄС
ЄС

Про якість атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи
Про спалювання відходів

Частину законів, що стосуються поводження з відходами, виділено в Табл. 3.17. Серед
перерахованих вище законів Закон "Про ОВД" і Закон "Про СЕО" є найважливішими для
проектів будівництва нових об’єктів ПТПВ. Короткий огляд законів представлено нижче.
(1)
Закон "Про оцінку впливу на довкілля (ОВД)"
Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою Статті 3 Закону
України "Про ОВД". Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до
прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Планована господарська діяльність включає будівництво, реконструкцію, технічне
переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше
втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне
переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання
в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до
критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України. Критерії, що стосуються ПТПВ:
Усі об’єкти поводження з небезпечними відходами;
Об’єкти поводження з побутовими та іншими відходами, що обробляють мінімум
100 тонн на добу.
Процедура ОВД передбачає наступне:
i) Підготовка, подання та публікація повідомлення про плановану діяльність;
ii) Отримання умов щодо обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД;
iii) Отримання зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД;
iv) Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля;
v) Подання звіту з ОВД та оголошення громадського слухання;
vi) Проведення громадського обговорення;
vii) Аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,

37

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
viii) Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу;
ix) Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності.
(2) Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
Закон "Про СЕО" – одна з основних вимог Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським союзом (ЄС) і ряду інших міжнародних угод.
Концепція сталого розвитку, спрямована на інтеграцію економічних, соціальних і екологічних
компонентів розвитку, набуває все більшого значення в міжнародній, національній і
регіональній політиці на сучасному етапі розвитку суспільства. Поява цієї концепції пов’язана
з необхідністю вирішувати екологічні проблеми та враховувати екологічні проблеми в процесі
планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та інтегруванню екологічних
вимог під час розроблення планів і програм для сприяння сталому розвитку.
Прийняття законопроекту – прогресивний крок, оскільки вплив на навколишнє середовище в
Україні було враховано недостатньо.
СЕО передує ОВД у конкретних проектах і впливає на вибір майбутньої діяльності, яка
підлягатиме ОВД.
Процедура СЕО передбачає наступне:
i) Визначення обсягу СЕО;
ii) Підготовка звіту про СЕО;
iii) Проведення громадського обговорення та консультацій з МЕПР і МОЗ та, якщо
потрібно, транскордонних консультацій;
iv) Перегляд звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій;
v) Інформування зацікавлених сторін про затвердження документа державного
планування, підготовленого на основі результатів перегляду;
vi) Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у
тому числі для здоров’я населення.
3.1.7 Статус редакції нинішнього законодавства у сфері поводження з відходами
Після затвердження Національної стратегії управління відходами в листопаді 2017 року закони,
що стосуються поводження з відходами, зараз перебувають на стадії коригування чи перегляду.
Згідно з Планом реалізації Національної стратегії управління відходами, початковий графік
розробки та коригування законів має вигляд, представлений у Табл. 3.19. Проте, за
інформацією від МЕПР від середини травня 2018 року, вони відстають від графіка через
координацію між різними організаціями.
Табл. 3.19 Початковий графік розробки та коригування законів і пов’язаних директив ЄС
Назва закону
Про відходи
Про відходи електричного та
електронного обладнання
Про батареї, батарейки та акумулятори
Про відходи упаковки
Про побутові відходи

Очікуваний
строк
1 березня
2018 р.
1 квітня
2018 р.
1 квітня
2018 р.
1 квітня
2018 р.
1 червня

38

Директива ЄС, якої слід
дотримуватися
Про відходи (2008/98/ЄС)
Про ВЕЕО (2002/96/ЄС)

Про батарейки, батареї та акумулятори і
відходи з них (2006/66/ЄС)
Про упаковку
(1994/62/ЄС)

та

відходи

Про відходи (2008/98/ЄС)

упаковки
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Очікуваний
строк
2018 р.
1 серпня
2018 р.
1 серпня
2018 р.

Назва закону
Про полігони
Про спалювання відходів
Про відпрацьовані нафтопродукти
Про виведені з експлуатації транспортні
засоби

1 вересня
2018 р.
1 вересня
2018 р.

Про управління відходами видобувної
промисловості

31 грудня
2018 р.

Джерело: Міністерство екології та природних ресурсів

Директива ЄС, якої слід
дотримуватися
Про захоронення відходів на полігонах
(1999/31/ЄС)
Про промислові викиди (інтегроване
запобігання та контроль забруднення)
(2010/75/ЄС)
Про відходи (2008/98/ЄС)
Про
транспортні
засоби,
термін
експлуатації
яких
закінчився
(2000/53/ЄС)
Про управління відходами видобувної
промисловості (2006/21/ЄС)

За даними МЕПР, наведені вище закони мають враховувати європейські підходи, і закони
будуть враховувати відповідні директиви ЄС, як показано в Табл. 3.19. Деякі директиви ЄС,
як-от "Про відходи (2008/98/ЄС)", описані в наступному розділі.
3.1.8

Пов’язане законодавство ЄС

(1)
Законодавство ЄС
Розробка або коригування законів, пов’язаних із Національною стратегією управління
відходами, в основному здійснюється шляхом дотримання законодавства ЄС. Отже, директиви
ЄС, що стосуються поводження з відходами, вивчалися таким чином:
Закони, прийняті ЄС, поділяються на "Положення", "Директиви", "Рішення" та "Рекомендації".
Більшість законів щодо охорони навколишнього середовища прийнято як директиви.
Директиви не можуть застосовуватися в країнах-членах ЄС, і країни-члени ЄС повинні
прийняти свої власні закони відповідно до директив у кожній країні в певний період.
Положення та рішення є обов’язковими для дотримання в країнах-членах ЄС і для конкретних
цілей відповідно. Рекомендації не мають обов’язкової сили.
(2)
Директиви ЄС, що стосуються поводження з відходами
У 1975 році було прийнято Директиву про відходи (75/442/ЄЕС), яка стала першою
директивою, що стосується поводження з відходами в Європейському економічному
співтоваристві (ЄЕС). Відтоді було прийнято багато директив щодо кожного типу відходів,
як-от ВЕЕО, відходи упаковки, покинуті транспортні засоби. Основні діючі директиви, що
стосуються поводження з відходами та екологічних стандартів для об’єктів поводження з
відходами, показані відповідно в Табл. 3.20 і Табл. 3.21.
Дата
публікації
04/03/2009
14/05/2009
24/02/2010
26/09/2011
27/10/2011
26/09/2011

Табл. 3.20 Перелік директив ЄС щодо поводження з відходами
№ директиви
2008/98/ЄС
2006/66/ЄС
1999/31/ЄС
2000/53/ЄС
2000/76/ЄC
2002/96/ЄС

8/06/2011

2011/65/ЄС

08/09/2011

1994/62/ЄС

Назва
Про відходи
Про батарейки, батареї та акумулятори і відходи з них
Про захоронення відходів на полігонах
Про транспортні засоби, термін експлуатації яких закінчився
Про спалювання відходів
Про ВЕЕО
Про обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні. Текст стосується ЄЕП1
(RoHS)
Про упаковку та відходи упаковки

Примітка: 1) ЄЕП означає "Європейський економічний простір".
Джерело: Дослідницька група JICA
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Табл. 3.21 Перелік директив ЄС щодо екологічних стандартів, які стосуються об’єктів
поводження з відходами
Категорі
я
Повітря

Вода

Шум

Дата
публікації

№ директиви

27/05/2008

2001/80/ЄС

27/10/2011

2000/76/ЄС

24/11/2010

2010/75/ЄС

07/09/2004

91/271/ЄЕС

27/05/2009

2006/11/ЄС

04/05/1976

76/464/ЄЕС

26/10/2011

2002/49/ЄС

Джерело: Дослідницька група JICA

Назва
Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин
в атмосферу з великих спалювальних установок
Про спалювання відходів
Про промислові викиди (інтегроване запобігання та
контроль забруднення)
Про очистку міських стічних вод
Про забруднення, спричинене деякими небезпечними
речовинами, що скидаються до водного середовища
Співтовариства
Про забруднення, спричинене деякими небезпечними
речовинами, що скидаються до водного середовища
Співтовариства
Щодо оцінки та управління процесами, пов’язаними з
шумом довкілля

Частину директив, що стосуються поводження з відходами, виділено в Табл. 3.20. Серед
вищезгаданих директив Директива "Про відходи (2008/98/ЄС)", яка є законодавчою базою, що
регулює основні концепції поводження з відходами, а також Директиви "Про спалювання
відходів (2000/76/ЄС)" та "Про захоронення відходів на полігонах (1999/31/ЄС)", які
регулюють оброблення й утилізацію відходів, наведено нижче:
1)
Директива "Про відходи (2008/98/ЄС)"
Директива визначає ієрархію управління відходами, цілі щодо повторного використання/
перероблення, умови повторного використання/перероблення/відновлення/біовідходів і
концепції збирання/оброблення/утилізації відходів.
A)
Ієрархія управління відходами
Ієрархія управління відходами, яка застосовується до законів і політик, має такий вигляд:
i) Запобігання (утворенню)
ii) Підготовка до повторного використання
iii) Рециклінг (переробка)
iv) Інша утилізація, зокрема, енергетичне відновлення
v) Видалення (захоронення)
B)
Сприяння повторному використанню, переробці та відновленню
Країни-члени ЄС повинні здійснювати роздільне збирання відходів, якщо це доцільно з
технічної, екологічної та фінансової точки зору.
Що стосується паперу, металу, пластику та скла, роздільне збирання мало розпочатися до
2015 року. Частка повторного використання та переробки цієї вторинної сировини у побутових
відходах та відходах, які видаляються так само, як і побутові відходи, має становити 50% або
більше за ваговим співвідношенням.
Відповідно до Додатку II цієї директиви, якщо енергоефективність сміттєспалювальних
заводів більше 0,60 або 0,65, спалювання дозволяється як "енергетичне відновлення".
Енергоефективність можна розрахувати за наступною формулою:
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Енергоефективність = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))
Де:
Ep

: річний обсяг енергії, виробленої як тепло або електроенергія. Вона
розраховується на основі енергії у вигляді електроенергії, помноженої на 2,6, і
тепла, виробленого для комерційного використання, помноженого на 1,1 (ГДж/рік)
Ef : річний обсяг споживання енергії в системі з палива, у результаті чого
виробляється пара (ГДж/рік)
Ew : річний обсяг енергії, що міститься в оброблених відходах, розрахований на основі
нижчої теплотворної здатності відходів (ГДж/рік)
Ei : річний обсяг імпортованої енергії, за виключенням Ew та Ef (ГДж/рік)
0,97 : коефіцієнт, що враховує втрати енергії через шлак і радіацію.

C)
Заходи щодо біовідходів
У директиві визначено, що відходи, які біологічно розкладаються, із садів і парків, органічні
відходи з домашніх господарств, ресторанів, кухонь, доставки продуктів харчування,
підприємств харчової промисловості класифікуються як біологічні відходи. Біовідходи не
включають осади каналізації, текстиль, папір, деревину та відходи, що біологічно
розкладаються, із лісів, сільського господарства, скотарства.
Країни-члени ЄС зобов’язані вживати таких заходів:
Роздільне збирання відходів, які підходять для компостування;
Оброблення відходів із дотриманням вимог охорони навколишнього середовища на
високому рівні;
Використання екологічно безпечних матеріалів з біологічних відходів.
2)
Директива "Про спалювання відходів" (2000/76/ЄС)
Що стосується спалювання відходів, то у 2000 році була прийнята Директива "Про спалювання
відходів", цільовими об’єктами якої стали заводи зі спалювання та спільного спалювання
твердих побутових відходів з виробництвом енергії та переробленням матеріалів.
Мета директиви – не допустити або мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище
(особливо на повітря, ґрунт і воду) та здоров’я людини, спричинений сміттєспалювальними
заводами та сміттєспалювальними комбінатами, що обробляють відходи.
З метою досягнення цієї мети директива регулює наступне:
вимоги до ліцензії на експлуатацію;
умови оброблення відходів та експлуатації об’єктів;
моніторинг емісійних матеріалів на заводах;
граничне значення викидів токсичних речовин, таких як діоксини та ртуть.
Ця директива мала застосовуватися до всіх сміттєспалювальних заводів з грудня 2015 року.
3)
Директива "Про захоронення відходів на полігонах" (1999/31/ЄС)
Директива встановлює цілі щодо обсягу відходів (що біологічно розкладаються), які
захоронюються на полігонах, як показано в Табл. 3.22. Якщо країна-член ЄС раніше
захоронювала більше 80% усіх відходів, що біологічно розкладаються, вона мала 4-річний
пільговий період для досягнення зазначених вище цілей.
Табл. 3.22 Цілі щодо обсягу відходів (що біологічно розкладаються), які захоронюються
на полігонах
Рік
2009
2016

Цільове співвідношення річного обсягу відходів (що біологічно
розкладаються), які захоронюються на полігонах, порівняно з 1995 роком
50%
35%

Джерело: Директива "Про захоронення відходів на полігонах"
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Відповідно до директиви, відходи по суті можна захоронювати тільки після проміжного
оброблення. Залишки проміжного оброблення буде розміщено на полігонах для безпечних
відходів або для небезпечних відходів в залежності від результатів тестів на небезпечність.
Інертні відходи, які технічно важко обробляти, можна розміщувати на полігонах без
проміжного оброблення. Відходи, обсяги або небезпечність яких не можна зменшити шляхом
проміжного оброблення, забороняється розміщувати на полігонах.
Полігони поділяються на такі 3 рівні:
i) полігон для небезпечних відходів
ii) полігон для безпечних відходів
iii) полігон для інертних відходів
3.1.9

Статус редакції нинішнього законодавства щодо енергії

(1)
Основні закони та нормативно-правові акти, що стосуються енергії
Найважливіші питання законів і нормативно-правових актів, що стосуються енергії та
електроенергії в Україні, – це реалізація запиту з боку ЄС. Однак, у деяких випадках вимоги
ЄС застосовуються безпосередньо, а іноді вони встановлюються українським законодавством
та нормативно-правовими актами з невеликим запізненням. Табл. 3.23 ілюструє основне
українське законодавство та запит ЄС щодо енергетичної сфери, як-от виробництво теплової
енергії, виробництво гідроелектроенергії, централізоване теплопостачання, а також
виробництво енергії з біомаси та відходів, з метою дотримання вимог ЄС в Україні.
Табл. 3.23 Основні закони та нормативно-правові акти, що стосуються енергії

Українські закони та нормативно-правові
акти

Директива ЄС

 Протокол про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства
 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 733
"Про затвердження плану заходів щодо виконання
зобов’язань в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства" від 3.08.2011, із
змінами, внесеними 7 жовтня 2015 р.
 Розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1080-р "Про підписання Додаткової угоди № 1
між Урядом України та Європейським союзом,
представленим Європейською комісією, про
внесення змін до Угоди про фінансування програми
"Продовження підтримки реалізації Енергетичної
стратегії України" від 20 грудня 2013 р." від 13
жовтня 2015 р.
 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 671-р
"Про започаткування реалізації пілотного проекту
"Енергетичний міст "Україна – Європейський союз"
від 15 січня 2015 р.
 Закон України "Про засади функціонування ринку
електричної енергії України"
Джерело: Дослідницька група JICA

 Директива 2001/80/ЄС від 23 жовтня 2001 р. про
обмеження викидів певних забруднюючих речовин у
повітря великими спалювальними установками
 Директива 2006/32/ЄС від 5 квітня 2006 р. про
ефективність кінцевого використання енергії та
енергетичні послуги 407
 Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про
заохочення до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел
 Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р. про
спільні правила внутрішнього ринку природного
газу
 Регламент (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 р. про
умови доступу до мереж транспортування
природного газу

(2)
Енергетична політика
Через конфлікт із Росією у 2014 році необхідно було переглянути "Енергетичну стратегію
України до 2030 року" (далі – "Енергетична стратегія"), яка була опублікована у 2006 році та
оновлена й затверджена Кабінетом Міністрів у 2013 році. У 2015 році Міністерство енергетики
та вугільної промисловості презентувало "Проект енергетичної стратегії України на період до
2035 року", але Кабінет Міністрів України переглянув і затвердив цю стратегію 18 серпня
2017 року.
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(3)
Енергетична стратегія
Енергетична стратегія визначає напрямок політики, розділивши період до 2035 року на 3 етапи,
як показано в Табл. 3.24.
Етап
2015–2020:
реформування

Табл. 3.24 Етапи Енергетичної стратегії до 2035 року

2021–2025:
модернізація

2026–2035: інтеграція
та інновації

Пункти
 Завершення процесу приватизації
 Завершення нормативної бази для реформування енергетичного ринку,
посилення незалежності національних регуляторів енергетичного ринку
 Децентралізація влади та передача ресурсів і відповідальності за сектор
житлово-комунального господарства та операції комунальної
енергосистеми місцевому рівню, обґрунтована децентралізація систем
електропостачання з використанням місцевого палива та відновлюваної
енергії
 Впровадження системи регулювання енергетики
 Диверсифікація маршрутів і джерел енергії
 Інтеграція, одночасно з поданням заявки на вступ України до ЄС, єдиної
енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми
ENTSO-E та газотранспортної системи України до Європейської мережі
ENTSO-G
 Повна реалізація Третього енергетичного пакету ЄС та інших директив
ЄС
 Податкові реформи в гірничорудному секторі з метою забезпечення
справедливих умов ведення бізнесу та створення привабливого
інвестиційного клімату
 Створення комплексної системи енергетичних та екологічних податків і
концентрації інвестиційних ресурсів для реалізації великомасштабних
проектів із залучення коштів на проекти енергетичного розвитку
 Посилення вимог до енергоспоживаючого обладнання та будівель
 Впровадження системи регулювання попиту
 Впровадження системи енергетичної безпеки
 Забезпечення підтримки інфраструктури фінансового ринку
 Впровадження цільових програм для розробки технологічних платформ,
які б забезпечили довгостроковий вплив на енергетичний комплекс і
структуру економіки країни
 Захист прав споживачів щодо доступу до електропостачання високої
якості
 Створення системи підтримки НДДКР
 Розвиток внутрішнього ринку для торгівлі викидами
 Використання фінансових ресурсів і можливостей України для глибшого
міжнародного співробітництва
 Розробка системи підтримки пілотних проектів із передових енергетичних
технологій
 Розробка інструментів підтримки національних енергетичних компаній з
метою розширення їх участі на європейських та світових ринках
 Повна й активна участь України в системі міжнародних угод і
міжнародних проектах у сфері енергетики з метою розвитку єдиної
системи енергетичної безпеки

Джерело: Енергетична стратегія

В Енергетичній стратегії, якщо порівняти 2013 рік із 2035 роком, прогнозується, що частка
вугілля та природного газу зменшиться, а частка ядерної і відновлюваної енергії збільшиться.
Наступні 2 пункти можна назвати основними факторами, які зроблять такі зміни можливими.
Споживання вугілля скоротиться за рахунок значного збільшення частки ядерної
енергії для постачання електроенергії.
Споживання природного газу скоротиться за рахунок підвищення ефективності та
використання відновлюваної енергії як палива для вироблення тепла.
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Що стосується виробництва палива, Енергетична стратегія включає принципи сприяння
підвищенню ефективності й розвитку технологій, спрямовані на самодостатність вугілля та
природного газу, мінімізацію ризику на основі диверсифікації джерел імпорту нафти.
(4)
Відновлювана енергія з відходів
У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" відновлювані джерела енергії визначено
як відновлювані невикопні джерела енергії, а саме енергія сонячна, вітрова, аеротермальна,
геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль і припливів, гідроенергія та енергія біомаси.
Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина
органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та
залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного
господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова
промислових або побутових відходів. Біогаз – це газ, утворений з біомаси в результаті
біологічного розкладу, отриманий шляхом примусової газифікації біомаси, отриманий з
відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та/або захоронення
відходів, або утворений з біомаси як складової промислових або побутових відходів.
Згідно з Енергетичною стратегією обсяг такої відновлюваної енергії, що отримується з біомаси
або відходів, має збільшитись із 2,2% від загальної спожитої енергії у 2015 році до приблизно
11,5% у 2035 році.
На сьогодні в Україні на 14 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу в населених
пунктах.
Довідково: зазвичай стверджують, що з одного полігону площею 16 га, який приймає 730 тис.
м3 побутових відходів на рік, у мережу продається 4 мільйони кВт⋅год електроенергії в рік.
Стимулюючий тариф, в Україні відомий як "зелений тариф", вже встановлено для суб’єктів
господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси або біогазу. На даний момент,
згідно з діючими відповідними нормативно-правовими актами, "зелений" тариф не
застосовується до енергії, отриманої шляхом спалення відходів, коли органічні та неорганічні
речовини змішуються в системі виробництва енергії з відходів. Проте зацікавлені сторони досі
обговорюють можливість застосування "зеленого" тарифу до енергії, яка вивільняється під час
спалювання відходів.
3.1.10 Статус редакції нинішнього законодавства щодо ДПП
(1)
ДПП в Україні
Як зазначено вище в Розділі 3.1.3 (3), формування та реалізація державної політики
"Державно-приватне партнерство" (далі – ДПП) – це відповідальність Міністерства
економічного розвитку і торгівлі.
Як видно з Табл. 3.25 і Табл. 3.26, основна фундаментальна нормативно-правова база для ДПП
включає п’ять національних законів і підзаконні нормативно-правові акти:
Табл. 3.25 Основні закони щодо ДПП

Дата публікації
01 липня 2010 р.
16 липня 1999 р.

№ закону1
№ 2404-VI
№ 997-XIV

14 грудня 1999 р.

№ 1286-XIV

21 жовтня 2010 р.

№ 2624-VI

08 липня 2011 р.

№ 3687-VI

Назва закону України
Про державно-приватне партнерство
Про концесії
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних
доріг
Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у
сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що
перебувають у комунальній власності
Про особливості оренди чи концесії об’єктів
паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній
власності

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з веб-сайту МЕРТ (http://www.me.gov.ua/, від 18 травня
2018 р.)
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Табл. 3.26 Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють здійснення ДПП:

Дата
публікації
11 грудня
1999 р.
18 січня
2000 р.
12 квітня
2000 р.

Постанова КМУ
№ 2293
Постанова КМУ
№ 72
Постанова КМУ
№ 639

12 квітня
2000 р.

Постанова КМУ
№ 642

Про затвердження Положення про проведення концесійного
конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію

12 квітня
2000 р.

Постанова КМУ
№ 643

Про затвердження Типового концесійного договору

06 липня
2000 р.

Постанова КМУ
№ 1064

13 липня
2000 р.

Постанова КМУ
№ 1114

04 жовтня
2000 р.
04 жовтня
2000 р.
11 квітня
2011 р.

Постанова КМУ
№ 1519
Постанова КМУ
№ 1521
Постанова КМУ
№ 384

16 лютого
2011 р.

Постанова КМУ
№ 232

09 лютого
2011 р.

Постанова КМУ
№ 81

17 березня
2011 р.
27 лютого
2012 р.

Постанова КМУ
№ 279
Наказ МЕРТ
№ 255

11 січня
2012 р.

Постанова КМУ
№ 71

11 липня
2013 р.

Постанова КМУ
№ 493

14 серпня
2013 р.

Розпорядження
КМУ № 739

Номер акту

Назва акту
Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності,
які можуть надаватися в концесію
Про реєстр концесійних договорів
Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів

Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії на
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального
користування
Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії,
концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних
платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання
Про затвердження Типового концесійного договору на
будівництво та експлуатацію автомобільної дороги
Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
Деякі питання організації здійснення державно-приватного
партнерства
Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення
державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми
управління ними
Про затвердження Порядку надання приватним партнером
державному партнеру інформації про виконання договору,
укладеного в рамках державно-приватного партнерства
Про затвердження Порядку надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства
Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства
Про затвердження переліку об’єктів паливно-енергетичного
комплексу права державної власності, які можуть надаватися в
концесію
Про затвердження Порядку проведення розрахунку плати за
експлуатаційну готовність автомобільної дороги, побудованої на
умовах концесії
Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного
партнерства в Україні на 2013–2018 роки

Примітка: 1) КМУ означає "Кабінет Міністрів України".
Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з веб-сайту МЕРТ (http://www.me.gov.ua/, від 18 травня
2018 р.)

(2)

Закон "Про ДПП"

1)
Основні ознаки механізму ДПП в Україні
Основні ознаки механізму ДПП, що обумовлюють його ефективність при залученні
приватного бізнесу:
Надання прав управління (користування, експлуатації) об’єктом партнерства або
придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об’єкта
державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням,
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-

експлуатацією), за умови прийняття та виконання приватним
інвестиційних зобов’язань відповідно до договору, укладеного
державно-приватного партнерства.
Фіксація у договірних відносинах "державного інтересу".
Довгостроковість відносин (від 5 до 50 років).
Передача приватному партнеру частини ризиків у процесі
державно-приватного партнерства.
Внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із
заборонених законодавством.

партнером
в рамках

здійснення
джерел, не

2)
Суть державно-приватного партнерства
Державно-приватне партнерство – співробітництво між державними партнерами (державою,
територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого
самоврядування) і приватними партнерами (юридичними особами, крім державних та
комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями).
Проект реалізується на договірній основі в рамках здійснення державно-приватного
партнерства: договори про концесію, спільну діяльність, управління майном, змішаний договір,
інші договори.
Згідно із Законом об’єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного
переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності, у
тому числі ділянки надр;
створювані чи придбані об’єкти в результаті виконання договору, укладеного в
рамках державно-приватного партнерства.
3)
Процедура
Відповідно до Розділу III "Прийняття рішення про здійснення ДПП" Закону "Про ДПП"
(2011 р.), перед початком реалізації проектів ДПП необхідно виконати наступну процедуру як
показано в Рис. 3.6.
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Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з веб-сайту МЕРТ (http://www.me.gov.ua/, від 18 травня
2018 р.)

Рис. 3.6 Процедура прийняття рішень щодо державно-приватного партнерства

(3) Наявні проекти ДПП
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на 1 січня 2018 року,
кількість закритих контрактів на основі ДПП становить 191, із них 182 було реалізовано
(157 договорів про концесію, 24 договори про спільну діяльність і 1 договір про
державно-приватне партнерство). Залишається 9 контрактів, які не були виконані через
закінчення терміну дії (4), скасування (3) та припинення (2).
Табл. 3.27 Наявні проекти ДПП за регіонами
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

Дійсний станом на 1 січня 2018 р.
Концесія
Спільна
Договір
Усього
діяльність
про ДПП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
4
0
1
0
1
4
5
0
9
7
0
0
7
1
0
0
1
13
0
0
13
0
1
0
1
1
0
0
1
3
1
0
4
14
1
0
15
0
6
0
6
109
5
0
114
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№

Область

16
Рівненська
17
Сумська
18
Тернопільська
19
Харківська
20
Херсонська
21
Хмельницька
22
Черкаська
23
Чернівецька
24
Чернігівська
25
КМДА
УСЬОГО

Концесія
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
157

Дійсний станом на 1 січня 2018 р.
Спільна
Договір
Усього
діяльність
про ДПП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
24
1
182

Джерело: веб-сайт МЕРТ (http://me.gov.ua/, від 01 квітня 2018 р.)

Ці контракти реалізуються в таких сферах господарської діяльності: поводження з відходами –
це переважно збирання відходів (116 контрактів, 64,7%), збір, очищення та розподіл води
(39 контрактів, 21,4%), будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізничних шляхів,
злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, тунелів і метрополітенів, морських і річкових
портів та їх інфраструктури (7 контрактів, 3,9%), виробництво, транспортування та постачання
тепла (10 контрактів, 5,5%), виробництво, розподіл і постачання електроенергії (2 контракти,
1,1%), управління нерухомістю (2 контракти, 1,1%), пошук, розвідка родовищ корисних
копалин і видобуток (1 контракт, 0,6%), інші (3 контракти, 1,7%).

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації від МЕРТ (http://me.gov.ua/, від 01 квітня 2018 р.)

Рис. 3.7 Кількість наявних проектів ДПП за секторами (сферами)

Відділ ДПП в Департаменті залучення інвестицій МЕРТ надав перелік проектів ДПП у сфері
поводження з відходами (станом на 1 січня 2018 р.), як видно з Табл. 3.28.
Серед 116 проектів у сфері поводження з твердими побутовими відходами, 109 проектів
об’єднуються та адмініструються як один проект за ініціативою Полтавської обласної
державної адміністрації. Приватна київська компанія ТОВ "Технопарк Комплекс Т" підписала
Меморандум про взаєморозуміння з Полтавською областю для надання послуг зі збирання,
транспортування й сортування твердих побутових відходів і для отримання вторинної
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сировини протягом 49 років з 2012 року 11 12 . Нинішній стан цього проекту зараз
підтверджується відділом ДПП в МЕРТ.
Проект №110 – це проект дезінфекції полігонів ТПВ у м. Маріуполь Донецької області.
Проекти зі 111 по 115 – це надання послуг із видалення (збирання та транспортування)
твердих побутових відходів у кількох районах Закарпатської області.
Табл. 3.28 Перелік проектів ДПП у сфері поводження з твердими побутовими
відходами (станом на 1 січня 2018 р.)
Дата
завершення
договору
06.09.2061
(2012)

Строк
дії
договору
49
років

Спільна
діяльність

24.04.2023
(2011)

12
років

ТОВ "АВЕ
Виноградів
"

Спільна
діяльність

-

-

Виконанн
я

ТОВ "Берег
Вертікал"

Спільна
діяльність

-

-

Виконанн
я

ТОВ "АВЕ
Ужгород"

Спільна
діяльність

15.10.2037
(2012)

25
років

Виконанн
я

ТОВ "АВЕ
Ужгород"

Спільна
діяльність

10.12.2029
(2014)

15
років

Виконанн
я

Мукачівська
ТОВ "АВЕ
Спільна
міська рада
Умвельт
діяльність
(Закарпатська
Україна"
область)
116
Відходи
Олександрійська
ТОВ
Спільна
Олександрійської
міська рада
"Альянс
діяльність
(Кіровоградська
ТЕЦ
Груп
область)
Лімітед"
Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації від МЕРТ

30.07.2054
(2009)

45
років

Виконанн
я

24.05.2032
(2017)

15
років

Дозволи
на
реєстрацію

Проектна
діяльність

Державний
партнер

Приватний
партнер

Тип
договору

1–
109

Збирання,
транспортування й
утилізація твердих
побутових відходів

ТОВ
"Технопарк
Комплекс
Т"

Концесія

110

Дезінфекція
муніципальних
полігонів №1 і №2

ТОВ "ТІС
Еко"

111

Збирання твердих
побутових відходів
у районі
Виноградова
Надання послуг із
видалення
побутових відходів

Полтавська
обласна
державна
адміністрація і
109 сільських рад
Маріупольська
міська рада
(Донецька
область)
Виноградівська
міська рада
(Закарпатська
область)
Берегівська
міська рада
(Закарпатська
область)
Ужгородська
міська рада
(Закарпатська
область)

Адміністрація
Ужгородського
району
(Закарпатська
область)

№

112

113

114

115

Збирання й
видалення твердих
побутових
відходів,
великогабаритних
і будівельних
відходів у м.
Ужгород
Збирання й
видалення твердих
побутових
відходів,
великогабаритних
і будівельних
відходів на
території смт
Середнє та
сільських рад
Ужгородського
району
Надання послуг із
видалення
побутових відходів

Поточний
стан
(Заявка
для
Полтавської
області)
Виконанн
я

11 Веб-сайт Полтавської області
(http://oblrada.pl.ua/index.php/the-news/2105-pidpisano-memorandum-pro-vprovadzhennja-proektu-z-pererobki-tverdih-pob
utovih-vidhodiv, від 19 червня 2018 р.)
12 Веб-сайт газети "Урядовий кур’єр" (https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poltavshinu-ochistyat-vid-smittya/, від 19 червня
2018 р.)
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3.1.11 Процедура реалізації проектів в Україні
В Україні, коли ініціюється проект з розвитку громадської інфраструктури, його процедура
чітко визначається у відповідних нормативно-правових актах, як-от наказ № 45 від 16.05.2011
"Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів" і
ДБН A.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво".
Згідно з цими документами проект будівництва інфраструктур, що стосуються поводження з
твердими побутовими відходами, ділиться на такі етапи:
i) Генеральний план розвитку інфраструктури міста або області;
ii) Схема санітарного очищення як частина індивідуального плану інфраструктури згідно
із вищезазначеним Генеральним планом;
iii) Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
iv) Стадія "Проект" (Стадія-П);
v) Стадія "Робоча документація" (Стадія-Р);
vi) Нагляд за будівництвом.
(1) Генеральний план розвитку інфраструктури міста або області
Цей генеральний план відображає концептуальні ідеї щодо розвитку всіх категорій
інфраструктур, необхідних на території області чи міста, у певний строк. Опис плану розвитку
є дуже загальним, але він, як правило, охоплює практично всі можливі технології, які слід
застосувати.
(2) Схема санітарного очищення
У нормах "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту (ДБН Б.2.2-6 2013)"
визначено, що схема санітарного очищення – це документ, що містить графічні й текстові
матеріали про пріоритетні заходи впровадження, обсяг роботи систем санітарного контролю,
методи збирання, зберігання, перевезення, оброблення, перероблення, видалення та утилізації
відходів.
Відповідно до цих норм ДБН Б.2.2-6 2013, схема має складатись із текстового компонента
(пояснювальна записка) і основного креслення в масштабі 1: 10 000 або 1: 5 000:
Розділ 1. Характеристика території населеного пункту з огляду на аспекти
санітарного очищення
Розділ 2. Заходи з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів
(твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи у їх
складі;
Розділ 3. Заходи із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та
захоронення промислових відходів III–IV класів небезпеки;
Розділ 4. Заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
Розділ 5. Інші заходи санітарного очищення;
Розділ 6. Вплив на навколишнє середовище;
Розділ 7. Техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування.
Схема проходить експертизу зовнішніх уповноважених органів для затвердження.
(3) Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)
Для іноземного інженера важко зрозуміти, що означає "Технічне економічне обґрунтування
(TEO)", оскільки цей термін зазвичай перекладається англійською мовою як "Feasibility Study"
(проектна документація на стадії "Проект"), але значення ТЕО відрізняється від значення
терміну "Feasibility Study", яке використовується в інших країнах. Відповідно до ДБН
А.2.2-3-2014, ТЕО – це документ, який розробляється на підставі затвердженої схеми і
вихідних даних для об’єктів виробничого призначення та пов’язаних об’єктів інфраструктури,
які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і
доцільності будівництва об’єкта. ТЕО обґрунтовує основні проектні рішення, потужність
виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію
виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та
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теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для
будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.
ТЕО також проходить експертизу зовнішніх уповноважених органів для затвердження. У
будь-якому випадку, коли пропонується новий план розвитку об’єкта, який не включено в ТЕО,
TEO переглядається, щоб можна було включити такий новий план, і проходить повторну
експертизу.
(4) Стадія "Проект" (Стадія-П)
Реалізація проекту після затвердження ТЕО має ділитися на два етапи: перший – це стадія
проектування, так звана Стадія "Проект" або Стадія-П, а другий – це стадія робочої
документації, так звана Стадія "Робоча документація" або Стадія-Р.
На Стадії-П вимагаються документи, що розробляються для певних об’єктів на підставі даних
і затверджуються на попередньому етапі проектування, що означає TEO. У них визначаються
міські, архітектурні, художні, екологічні, технічні та інженерні рішення для об’єкта,
орієнтовна вартість будівництва.
На Стадії-П проводиться оцінка ефективності рішень і порівняння техніко-економічних
параметрів проекту згідно із затвердженим ТЕО.
Документ Стадії-П також проходить експертизу зовнішніх уповноважених органів для
затвердження.
(5) Стадія "Робоча документація" (Стадія-Р)
Коли інвестиції для проекту реалізовано після затвердження Стадії-П, проект переходить до
наступного етапу – Стадії "Робоча документація" (Стадія-Р). Часом її також називають
Стадією-Д.
Мета Стадії-Р – представити документ із детальною інструкцією щодо будівництва, який не
вимагатиме подальшої зовнішньої експертизи.
Стадія-Р зазвичай передбачає створення таких документів:
Робочі креслення;
Зовнішнє та внутрішнє оздоблення;
Кошторис витрат;
Технічні характеристики обладнання, виробів і матеріалів;
Специфікація й об’ємні креслення для відповідних видів обладнання та виробів;
Робоча документація для будівельних виробів;
Схематичні малюнки нестандартних виробів.
(6) Нагляд за будівництвом
На стадії будівництва є два види нагляду за будівництвом: "Авторський нагляд" і "Технічний
нагляд".
В принципі, проектно-конструкторська фірма, яка реалізувала Стадію-П і Стадію-Р,
продовжить виконувати авторський нагляд як інженер власника за новим контрактом з
клієнтом без конкурсу.
Авторський нагляд полягає в перевірці того, чи справді будівельні роботи виконуються із
дотриманням документів Стадії-П. У випадку, якщо підрядник пропонує альтернативні роботи
або обладнання, інженер повинен перевірити технічну та фінансову обґрунтованість і
затвердити зміни, якщо це прийнятно. Авторський нагляд передбачає керування безпекою на
будівельному майданчику.
Технічний нагляд проводиться за участю різних інженерів, які підпорядковуються клієнту або
іншим уповноваженим організаціям, для перевірки якості будівельних матеріалів, обладнання
та інших засобів, що використовуються для будівництва.
На Рис. 3.8 зображено процес реалізації проекту в Україні.
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Генеральний план розвитку інфраструктури міста або області

Індивідуальний план
інфраструктури

Сектор поводження з твердими відходами

Участь ззовні

Схема санітарного очищення

Експертиза

Техніко-економічне
обґрунтування
(ТЕО)

Експертиза

Стадія «Проект»
(Стадія-П)

Експертиза

Стадія «Робоча
документація»
(Стадія-Р або Стадія-Д)

Авторський нагляд
Джерело: Дослідницька група JICA

Тендер
і
будівництво

Рис. 3.8 Процес реалізації проекту в Україні
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3.2

Нинішня ситуація в м. Києві

3.2.1

Загальна інформація

(1)

Природні умови

1)
Географічні особливості
Київська область розташована в географічному центрі Європи, на південному заході
Східноєвропейської рівнини. Загальна площа області складає 28 131 км2. Київська область
ділиться на три частини. На півночі переважають низовинні заболочені рівнини Поліської
низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на Придніпровській височині (висота
до 273 м). Східна частина області розташована на заплаві і терасах Дніпра в межах
Придніпровської низовини. У Києві багато річок, довжина річки Дніпро в межах області
становить 246 км; усі інші річки належать до басейну Дніпра.
Географічні координати м. Києва: 50°12"–50°35" північної широти та 30°14"–30°49" східної
довготи, площа міста – 840 км2. Річка Дніпро ділить місто на правобережну та лівобережну
частини, на яких під міською забудовою зайнято відповідно 62% та 38% території. Більша
частина міста розташована на правому високому березі річки. Четвертинні відклади в місті
Києві складаються з ґрунтів лесового плато, які легко розмиваються, тому на території міста
утворилася широка мережа ярів і балок.
2)
Метеорологічна ситуація
Для Києва характерний теплий літній континентальний клімат із помірною вологістю.
Середньорічна температура Києва сягає 7,2°С. Найтепліший місяць – липень (середня
температура – 19,5°С), а найхолодніший – січень (середня температура – -6°С). Середньорічна
кількість опадів становить 500–600 мм; місяці з найбільшою кількістю опадів – червень і
липень. Період снігопаду охоплює приблизно п’ять місяців: з листопада до березня. Осінь
зазвичай тепла й суха. Літо характеризується великою кількістю сонячних днів і тривалим
вегетаційним періодом. Зведена щомісячна кліматична інформація представлена на Рис. 3.9.
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Джерело: Відповідь Київської міської ради на анкету Дослідницької групи JICA

Рис. 3.9

Щомісячна температура та кількість опадів у м. Києві

(2)
Населення
Станом на 1 лютого 2018 р. загальна кількість постійного населення у Київській області, не
включаючи місто Київ, складає приблизно 1 749 133 чол., в той час як кількість наявного
населення становить 1 754 912 чол. Загальна кількість постійного населення в м. Києві
становить 2 893 094 чол., в той час як кількість наявного населення налічує 2 934 401 чол.
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Загальна кількість постійного населення у Київському регіоні, Київській області та м. Києві
разом, становить 4 689 313 чол. На Київський регіон припадає найбільша частка постійного
населення України (11,1%) 13.
Постійне населення Київської області налічує 46,1% чоловіків та 53,9% жінок. Питома вага
дітей до 15 років складає 17,4%, натомість людей віком від 16 до 59 років – 61,2%, а людей у
віці 60 років і більше – 21,4%.
Постійне населення м. Київ складається з 46,3% чоловіків та 53.7% жінок, що кількісно майже
відповідає населенню Київської області. Відсоток дітей до 15 років становить 16,7%, натомість
людей віком від 16 до 59 років – 62,8%, а людей у віці 60 років і більше – 20,4%.
Детальна демографічна статистика Київської області, надана Київською обласною державною
адміністрацією, подана в Табл. 3.29. Загальна площа області складає 28 131 км2. Середня
густота населення становить 57,3 чол. на 1 квадратний кілометр. Найгустіше заселена
територія навколо Києва. Найбільшими містами Київського регіону є Біла Церква, Бровари,
Фастів і Бориспіль.
Табл. 3.29
Місто/район
Міста
Біла Церква
Березань
Бориспіль
Бровари
Васильків
Буча
Ірпінь (Міська рада)
Обухів (Міська рада)
Переяслав-Хмельницький
Фастів
Ржищів
Славутич
Разом
Райони

Баришівський

Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Володарський
Вишгородський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
Києво-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
Переяслав-Хмельницький
13

Детальні демографічні дані Київської області
К-ть населення, тис.
Заг. к-ть

Міське
Сільське
населення населення

Площа,
км2

Густота
населення,
тис./км2

207,7
16,5
60,7
100,9
37,3
31,9
86,8
33,7
27,5
46,9
7,4
25,1
682,4

207,7
16,5
60,7
100,9
37,3
31,9
86,8
33,2
27,5
46,9
7,4
25,1
681,9

0,5
0,5

34
33
37
34
21
10
27
13
31
43
36
21
340

6,11
0,50
1,64
2,97
1,78
3,20
3,21
2,59
0,89
1,09
0,21
1,20
2,11

35,6
49,9
34,4
52,4
57,5
67,4
57,6
17,5
73,2
16,3
29,8
33,1
177,6
36,4
34,2
35,5
28,1

10,8
14,0
16,4
35,7
18,1
21,6
6,2
33,6
5,1
10,5
13,6
81,9
11,4
11,7
19,3
-

24,8
35,9
18,0
52,4
21,8
49,3
36,0
11,3
39,6
11,2
19,3
19,5
95,7
25,0
22,5
16,2
28,1

958
1277
772
1468
934
1188
1184
646
2031
763
3616
926
726
1364
904
760
1456

0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,05
0,03
0,04
0,02
0,01
0,04
0,24
0,03
0,04
0,05
0,02

Джерело: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_e/kn0118_e.html (від 7 квітня 2018 р.)
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Місто/район
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
Разом

К-ть населення, тис.
Заг. к-ть
5,7
27,0
37,4
22,1
28,0
32,0
30,8
32,7
1052,1

Міське
Сільське
населення населення
0,7
5,0
11,1
15,9
16,3
21,1
6,6
15,5
10,8
17,2
13,3
18,7
9,3
21,5
19,9
12,8
397,9

654,3

Площа,
км2

Густота
населення,
тис./км2

1288
661
980
674
758
757
897
793
27781

0,004
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04

Джерело: Відповідь Київської обласної державної адміністрації на анкету Дослідницької групи JICA

Загальна площа міста – 839 квадратних кілометрів. Середня густота населення становить
3448 чол. на 1 квадратний кілометр.
Табл. 3.30 містить дані про населення кожного району м. Києва.
Табл. 3.30 Кількість населення кожного району м. Києва

Район
Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський
Разом

Наявне населення
Середня
Станом на
чисельність
станом на
1 лютого 2018 р.
січень 2018 р
251 621
251 758
340 092
339 993
369 227
369 258
356 101
356 116
320 587
320 644
158 477
158 402
201 761
201 636
341 675
341 657
370 833
370 835
224 027
224 163
2 934 401
2 934 462

Постійне населення
Середня
Станом на
чисельність
станом
1 лютого 2018 р.
на січень 2018 р.
249 523
249 660
333 593
333 494
366 337
366 368
354 372
354 387
317 713
317 770
153 754
153 679
198 351
198 226
335 755
335 737
368 787
368 789
214 909
215 045
2 893 094
2 893 155

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1 (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.10 відображає демографічну криву м. Києва та Київської області за останні 10 років.
Графік демонструє практично незмінну кількість населення.
Передбачається, що кількість наявного населення міста Києва збільшиться з 2 906 600 чол. в
2017 році до 2 987 700 чол. в 2020 році, та 3 297 000 чол. в 2030 році.
Незареєстровані мешканці Київської області та м. Києва, а це близько 1 млн. осіб, не включені
у наявні статистичні дані. Деякі з цих осіб проживають в межах міста, однак не є офіційно
зареєстрованими в м. Києві, і навпаки.
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міста
Києва

Київській
області

Разом

Джерело: Дослідницька група JICA на основі таких джерел:.
Відповідь Київської обласної державної адміністрації на анкету Дослідницької групи JICA
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=114&lang=1 (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.10

Демографічна крива м. Києва та Київської області (2008–2017)

Економічна ситуація та стан промисловості

(3)

1)
Валовий регіональний продукт
Рис. 3.11 демонструє приріст валового регіонального продукту (ВРП) Київської міської
державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. ВРП Київської міської
держадміністрації та Київської обласної держадміністрації в 2016 році становив 599 140 млн
грн. та 128 638 млн грн. відповідно. Столиця держави місто Київ виробляє 23,4 %
загальнонаціонального ВВП.
Приріст ВРП м. Києва та Київської області був негативним в 2009 та в 2014-2015 роках
внаслідок глобальної економічної кризи та внутрішньополітичної нестабільності. В 2016 році
показник ВРП був позитивним, та очікується, що він і надалі залишатиметься таким.
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Джерело; Дослідницька група JICA на основі інформації з веб-сайту Державної служби статистики України
(http://www.ukrstat.gov.ua/, від 1 квітня 2018 р.)

Рис. 3.11 ВРП у м. Києві та Київській області (загальний, на душу населення, темп
приросту)

2)
Стан промисловості в Києві та Київській Області
Індекс промислового виробництва в Києві знизився на 4,9% в 2017 році в порівнянні з
2016 роком. Падіння індексу спостерігається найбільше в деревовиробництві, паперовому та
поліграфічному виробництві (32,0%) та машинобудуванні (19,4%). Тим часом спостерігається
зростання текстильної, швейної та шкіряної промисловості на 27,0%, що є найбільшим
показником зростання в 2017 році. Хімічна промисловість зросла на 9,5%.
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Промисловий та сільськогосподарський сектор є високорозвиненими в Київській області. Ці
сектори складають 62% від загального сукупного виробництва. Основу промисловості
становить потужна енергопромисловість (Київська ГЕС, Трипільська ТЕС, Чорнобильська
АЕС). Київська область має високорозвинене машинобудування, нафтогазову промисловість, а
також харчову, текстильну та деревообробну промисловості. Сільське господарство є основою
сільськогосподарського сектору області. Рослинництво становить 42% валового виробництва
регіону, а тваринництво – 58%. Найбільш засаджуваними сільськогосподарськими культурами
є озима пшениця, цукровий буряк, льон, картопля та овочі. Сільське господарство виробляє
переважно молочні та м’ясні продукти. Розвивається кролівництво, бджолярство та рибна
промисловість. Значна частина сільськогосподарських земель і водоймищ не
використовуються через їх радіоактивне забруднення під час Чорнобильської катастрофи в
1986 році.
3)
Зайнятість і безробіття
У 2016 році середня чисельність економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Києві та Київській області становила 1461,6 та 789,8 тис. осіб відповідно. З них 1364,3 та
736,3 тис. осіб були працевлаштовані, а решта (97,3 та 53,5 тис.) – безробітні, тобто рівень
зайнятості склав відповідно 62,3% та 57,8%.
Рівень безробіття (стандарт МОП) економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Києві та Київській області склав 6,7% та 6,8% (Табл. 3.31).
Табл. 3.31 Рівень зайнятості та безробіття в м. Києві та Київській області
Економічно активне населення віком від
15 до 70 років (тис. осіб)

Усього
Україна

17 955,1

Зокрема
працевлаштовані

безробітні

16 276,9

1 678,2

Економічно
неактивне
населення
віком від 15
до 70 років
(тис. осіб)
10 934,1

Рівень
зайнятості,
(%)
56,3%

Рівень
безробіття,
(%)
9,3%

Київська область
789,8
736,3
53,5
485,0
57,8%
6,8%
Місто Київ
1 461,6
1 364,3
97,3
729,2
62,3%
6,7%
Джерело: Економічно активне населення України у 2016 році (Державна служба статистики України, 2017)

4)
Доходи й витрати домогосподарств
Державна служба статистики України щороку проводить опитування з приводу доходів та
видатків домогосподарств. Нижче в Табл. 3.32 показані результати цих опитувань.
Середній щомісячний дохід домогосподарств у Київській області та м. Києві в 2016 році
становив відповідно 5380,53 грн. та 7466,85 грн. на домогосподарство за місяць;
середньомісячні витрати склали 4419,87 грн. та 7333,64 грн. на домогосподарство за місяць.
Рис. 3.12 показує середні щомісячні витрати домогосподарств. Показник витрат в Києві значно
вищий у порівнянні з іншими показниками по Україні та навіть Київською областю. Як
наслідок, витрати на житлово-комунальні товари та послуги, що включають вивезення сміття в
деяких районах, становить приблизно 15% в м. Києві.
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Табл. 3.32

Середньомісячні доходи й витрати опитаних домогосподарств у Києві та
Київській області
Вся
Україна

Одиниці
Кількість опитаних
домогосподарств
В середньому осіб у
домогосподарстві
Загальна кількість домогосподарств
Сукупні грошові доходи
домогосподарства (в середньому)
Заробітна плата
домогосподарства
(в середньому*)
Пенсія домогосподарства
(в середньому*)
Сукупні грошові витрати
домогосподарства
Залишок (для довідки)

домогосподарства
осіб на
домогосподарство
тис. домогосподарств
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на
домогосподарство на
місяць

Київська
область

м.Київ

8 168

304

363

2,11

2,14

2,13

15 033,40

654,70

1 099,00

5 367,51

5 380.53

7 466,85

2 914,70

3 239,89

4 669,69

1 211,26

1 269,65

1 232,82

4 948,62

4 419,87

7 333,64

418,89

960,66

133,21

Джерело: Дослідницька група JICA на основі документа "Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016
році" (Державна служба статистики України, 2017)

міста
Kyiv
City
Києва

Food, Beverages, Alchol and Tobacco
Clothing and footwear
Housing, water, elec, gas and other fuels
Healthcare

Kyiv
Києва

Transport
Communication
Recreation and culture
Education
Restaurants and hotels

Ukraine
України

UAH 0

Other goods and services

UAH 1,000

UAH 2,000

UAH 3,000

UAH 4,000

UAH 5,000

UAH 6,000

UAH 7,000

UAH 8,000

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.12

5)

Склад місячних витрат домогосподарств (у середньому) в Києві

Комунальна та санітарна інфраструктура

A)
Електропостачання
"Київенерго" постачає електроенергію в Києві в рамках єдиного процесу виробництва, передачі,
розподілу та продажу електричної й теплової енергії. "Київенерго" виробляє електроенергію на
двох теплоелектроцентралях із загальною встановленою потужністю 1200 МВт.
Як видно з Табл. 3.33, в останні роки спостерігається значне збільшення споживання
електроенергії через інтенсивне будівництво житлових, громадських та офісних будівель і через
збільшення побутового споживання електроенергії.
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Табл. 3.33
Споживання
(МВт)

Електропостачання в м. Києві
Пункти
1996
електроенергії
Влітку
875
Взимку
1 193

2014
1 449
2 077

Джерело: Київська міська державна адміністрація

B)
Система водопостачання та водовідведення
Стан системи водопостачання та водовідведення в м. Києві представлено в Табл. 3.34. Що
стосується постачання питної води та очищення стічних вод, проектна потужність перевищує
потребу.
Табл. 3.34
Пункт
Водопостачання

Водовідведення

Стан системи водопостачання та водовідведення в м. Києві
Стан
- Проектна потужність постачання питної води в м. Києві:
2 100 000 м3/день
- Середнє щоденне постачання питної води:
2017: 750 000 м3/день
2015: 1 200 000 м3/день
- Проектна потужність станції очищення стічних вод: 1,8 млн м3/день
- Середній щоденний об’єм очищених стічних вод:
750 000–800 000 м3/день

Джерело: Київська міська державна адміністрація

3.2.2

Адміністративна структура

(1)

Київська обласна державна адміністрація

1)
Організаційна структура
Організаційна структура Київської обласної державної адміністрації представлена в Табл. 3.35.
Апарат обласної державної адміністрації складається з організаційно об’єднаних структурних
підрозділів і посад, які забезпечують діяльність обласної держадміністрації згідно з
законодавчими актами. Структурні підрозділи – це управління, департаменти, відділи та
групи, що входять до складу державної адміністрації.
Апарат

Табл. 3.35 Структура Київської обласної державної адміністрації

 Відділ господарського забезпечення
 Відділ забезпечення роботи керівництва апарату
 Відділ
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
 Відділ контролю
 Відділ патронатної служби
 Відділ роботи із зверненнями громадян
 Відділ фінансового забезпечення
 Загальний відділ
 Управління персоналом

 Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції
 Сектор мобілізаційної та режимно-секретної
роботи
 Управління організаційної роботи та
взаємодії з органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування
 Управління юридичного забезпечення
 Відділ адміністрування та державного
реєстру виборців

 Управління внутрішнього аудиту
 Департамент агропромислового комплексу
 Департамент екології та природних ресурсів
(41)
- Відділ фінансової звітності та логістики (6)
- Сектор правового забезпечення (2)
- Сектор управління персоналом та ведення
документації (2)
- Відділ екологічної мережі та екосистеми (5)








Структурні підрозділи
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Департамент соціального захисту населення
Департамент фінансів
Служба у справах дітей та сім'ї
Управління з питань власності
Управління з питань внутрішньої політики
Управління з питань оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами
 Управління інформації та зв’язків з
громадськістю
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- Відділ водної екосистеми та природних ресурсів
(5)
- Сектор інформаційних технологій та зв’язків з
громадськістю (3)
- Відділ видачі екологічних дозволів (5)
- Відділ поводження з побутовими відходами (5)
- Відділ природокористування (5)
 Департамент економічного розвитку та торгівлі
 Департамент з питань цивільного захисту та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
 Департамент містобудування та архітектури
 Департамент освіти і науки
 Департамент охорони здоров’я
 Департамент регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства

 Управління інфраструктури
 Управління культури, національностей та
релігій
 Управління молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання
 Управління фізичної культури та спорту

Джерело: Підготовлено дослідницькою групою JICA на основі інформації з офіційного веб-сайту Київської
обласної державної адміністрації
Примітка: Цифри в дужках "( )" означають кількість працівників у зазначених департаментах.

Головним завданням Департаменту екології та природних ресурсів Київоблдержадміністрації є
здійснення державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, раціональне
використання, відтворення та захист природних ресурсів і управління відходами (за винятком
управління радіоактивними відходами); збереження, захист і практичне використання
екологічної мережі; управління та регулювання сфери захисту навколишнього середовища,
ефективне використання територій, об’єктів та об’єктів природно-заповідного фонду в
Київській області; забезпечення екологічної та радіаційної безпеки.
2)
Інформація про бюджет
Річний бюджет Київської обласної державної адміністрації за останні 3 роки представлено в
Табл. 3.36. Загальний бюджетний план на 2018 рік становить 5,4 млрд грн, що на 37,1%
більше, ніж у 2017 році. Незважаючи на те, що кошти на поводження з твердими побутовими
відходами категоризуються на житлово-комунальні послуги або утилізацію відходів, досить
важко порівняти тенденції попередніх років через внесені зміни до бюджетного кодексу в
2017 році.
Табл. 3.36 Річний бюджет Київської обласної державної адміністрації

Назва за програмною
класифікацією видатків та
фінансування бюджету
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Житлово-комунальне
господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство,
рибне господарство та
мисливство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші послуги, пов’язані з
економічною діяльністю
Охорона навколишнього
природного середовища та ядерна
безпека

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

План на
2018 рік

7 776,6
455 531,9
1 025 666,5

11 891,3
422 006,0
1 137 288,5

19 886,3
715 324,1
1 401 716,5

38 678,9
938 633,2
1 621 072,9

222 631,7

242 145,7

315 325,4

328 620,2

54 405,3
4 566,5
41 328,2
103 244,0

63 367,1
8 792,2
63 983,8
151 910,6

11 374,4
61 919,9
19 092,0
89 313,1
128 624,9

2 184 487,1
97 140,9
18 164,2
130 092,0
10 500,0

73 840,6
125 322,6

81 548,1
94 233,9

98 514,2
948 322,9

12 500,0
11 700,0

78 381,5

67 323,0

66 223,7

5 800,0

16 649,5

2 158,0

0,0

50 085,0
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Назва за програмною
класифікацією видатків та
фінансування бюджету
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Обслуговування боргу
Цільові фонди
Утилізація відходів
Видатки, не віднесені до
основних груп
Усього

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

План на
2018 рік

4 369,6
34 507,6
9 595,8

18 144,3
15 733,4
5 883,9

7 062,4
79 310,2
17 705,8

12 982,7
-

40 015,7
2 297 833,6

47 606,7
2 434 016,5

0,0
3 979 715,8

5 460 457,1

Джерело: Підготовлено дослідницькою групою JICA на основі інформації з веб-сайту Київської обласної
державної адміністрації

3)
Стратегія розвитку
Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року була розроблена координаційним
комітетом та робочою групою Київської обласної стратегії розвитку за підтримки проекту ЄС
"Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" та затверджена Указом № 370 від
6 листопада 2014 року Голови Київської обласної державної адміністрації та Рішенням
№ 856-44-VI від 4 грудня 2014 року Київської обласної ради.
Стратегічні та оперативні цілі були встановлені на основі аналізу поточних умов, як показано в
Табл. 3.37. Для досягнення кожної оперативної цілі були визначені завдання та пріоритетні
напрямки діяльності.
Що стосується ПТПВ, є конкретне поставлене завдання під назвою "Розроблення сучасної
системи ПТПВ", яке є одним із завдань функціональної цілі "Захист навколишнього
середовища". Пріоритетні проекти для даного завдання наведено в Табл. 3.38.
Табл. 3.37

Стратегічні та операційні цілі в рамках програми стратегії розвитку

Стратегічні цілі

Функціональні цілі

1. Стійке економічне
зростання на основі
інноваційного
розвитку
багатогалузевої
економіки

1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей
економіки
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малих і
середніх підприємств
1.4. Розвиток туристичного потенціалу

2. Висока якість
життя

2.1. Захист навколишнього середовища
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в мінливих
економічних умовах
2.3. Забезпечення здорового способу життя
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами
2.5. Розвиток культурно-духовного середовища, забезпечення
патріотичного виховання населення
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах
територіальних громад
3.3. Відновлення північних територій Київської області,
постраждалих від Чорнобильської катастрофи

3. Збереження та
розвиток
територій

Джерело: Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року
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Табл. 3.38 Завдання та пріоритетні напрямки, пов’язані з ПТПВ, в рамках Стратегії
розвитку
Завдання

Розроблення
сучасної
системи
ПТПВ

Пріоритетні напрямки проекту

 Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища, яке може бути причиною
забруднення підземних вод та землі
 Будівництво та реконструкція полігонів і надання обладнання для
експлуатації полігонів
 Будівництво сортувальних установок біля полігонів
 Впровадження сучасних технологій в сфері збирання, сортування,
транспортування та переробки твердих відходів

Джерело: Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року

(2)

Київська міська державна адміністрація

1)
Організаційна структура
Апарат, департаменти, управління та інші структурні підрозділи Київської міської державної
адміністрації представлені в Табл. 3.39. За ПТПВ в Київській міській державній адміністрації
відповідає Відділ санітарної очистки та інженерного захисту території, який входить до складу
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, який виділено в таблиці.
Табл. 3.39 Організаційна структура Київської міської державної адміністрації

Апарат
 Відділ організаційного забезпечення діяльності
Київського міського голови (патронатної
служби)
 Управління аналітичного забезпечення
Київського міського голови
 Управління контрольно-аналітичного
забезпечення першого заступника голови
Київської міської державної адміністрації
 Управління контрольно-аналітичного
забезпечення заступників голови Київської
міської державної адміністрації
 Управління контрольно-аналітичного
забезпечення керівництва апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
 Контрольно-аналітичне управління
 Управління документообігу та аналізу службової
кореспонденції
 Управління з питань взаємодії з
правоохоронними органами по забезпеченню
правопорядку та муніципальної безпеки
 Управління з питань запобігання та виявлення
корупції
Структурні підрозділи
 Департамент будівництва та житлового
забезпечення
 Департамент внутрішнього фінансового
контролю та аудиту
 Департамент економіки та інвестицій
 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури
 Управління організаційного забезпечення
 Управління бюджетного планування,
інвестиційної діяльності та реалізації проектів
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 Управління з питань звернень громадян
 Управління інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації
 Управління міжнародних зв’язків
(International Relations Department)
 Управління організаційної роботи та
регіональних зв’язків
 Управління по роботі з персоналом
 Управління фінансово-господарського
забезпечення
 Юридичне управління
 Відділ забезпечення роботи адміністративної
комісії
 Відділ з питань мобілізаційної роботи
 Відділ організаційного та методологічного
забезпечення ведення Реєстру територіальної
громади міста Києва
 Регіональний відділ адміністрування
Державного реєстру виборців
 Сектор режимно-секретної роботи

Департамент міського благоустрою
Департамент контролю за благоустроєм
Управління з питань надзвичайних ситуацій
Департамент освіти і науки, молоді і спорту
Департамент охорони здоров’я
Департамент промисловості та розвитку
підприємництва
 Управління промисловості та інноваційної
політики
 Управління регуляторної політики та
підприємництва
 Управління торгівлі та побуту
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 Управління розвитку житлово-комунального
господарства
 Управління ритуальних послуг
 Управління з питань енергозбереження,
паливно-енергетичного комплексу та у сфері
питної води
 Управління житлово-комунальної політики
 Управління фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності
 Управління з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва
 Департамент з питань реєстрації
 Департамент земельних ресурсів
 Департамент інформаційно-комунікаційних
технологій
 Департамент комунальної власності м. Києва
 Департамент культури
 Департамент містобудування та архітектури

 Департамент соціальної політики
 Департамент суспільних комунікацій
 Управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю
 Управління інформаційної політики та
комунікацій
 Департамент транспортної інфраструктури
 Департамент фінансів
 Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
 Управління з питань реклами
 Управління (інспекція) самоврядного
контролю
 Управління туризму та промоцій

Джерело: Підготовлено дослідницькою групою JICA на основі інформації з веб-сайту КМДА

Основні завдання Відділу санітарної очистки та інженерного захисту території:
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлового господарства щодо
комплексного розвитку житлового господарства міста, інженерного захисту
територій, розвитку сфери поводження з побутовими відходами та визначення
пріоритетних напрямків розвитку.
Розробляє та реалізовує міські цільові програми, бере участь у розробці та реалізації
державних програм у цій сфері.
Взаємодіє з органами місцевого самоврядування в наданні житлово-комунальних
послуг в межах своїх повноважень.
Забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо
визначення частоти та термінів надання послуг з утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій. Вживає заходів щодо забезпечення населення
необхідними послугами з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
Забезпечує укладання договорів з підприємствами різних форм власності на
вироблення та/або виконання (надання) послуг з утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій, включаючи вивезення відходів.
Впроваджує заходи щодо капітального ремонту житлового фонду в межах
виділеного фінансування окремих робіт.
Забезпечує реалізацію повноважень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо управління об’єктами у сфері
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що належать
територіальній громаді міста Києва, та забезпечує їх належне утримання й ефективну
експлуатацію.
Забезпечує координацію та організаційно-методичну підтримку відповідних
структурних підрозділів районних у м. Києві державних адміністрацій, а також
роботи підприємств, установ і організацій у сфері надання послуг з утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій.
Впроваджує державну політику щодо формування та утримання житлового фонду
гуртожитків. Бере участь у зміні статусу гуртожитків, багатоквартирних будинків,
житлових приміщень та квартир.
Вживає заходів щодо передачі житлових будинків, гуртожитків у комунальну
власність територіальної громади Києва та приватизації кімнат у гуртожитках.
Вирішує питання, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням житлових будинків
житлових кооперативів.
Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Організовує моніторинг заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи
житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також
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об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до
роботи в осінньо-зимовий період.
Вживає заходів щодо надання населенню належних послуг із вивезення відходів.
Надає пропозиції щодо збирання та транспортування відходів, створення
полігонів для їх захоронення та впровадження роздільного збирання
ресурсно-цінних компонентів цих відходів.
Забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо
затвердження правил надання послуг із вивезення побутових відходів.
Надає пропозиції щодо затвердження схем санітарного очищення м. Києва.
Координує діяльність підприємств, які займаються управлінням відходами в
Києві, незалежно від форм власності та підпорядкування.
Вивчає та аналізує стан сфери поводження з відходами в м. Києві та прогнозує
показники його подальшого розвитку.

2)
Інформація про бюджет
Загальний бюджет КМДА в 2017 році склав 49,2 млрд грн., що на 15,0 млрд більше, ніж в
минулому році. Внаслідок цього Департамент житлово-комунального господарства, який
відповідає за управління відходами, витратив близько 3,2 млрд грн. За даними КМДА, в 2017
році близько 120 млн грн. було витрачено на сферу поводження з твердими побутовими
відходами.
Більш детальна фінансова інформація щодо ПТПВ у м. Києві наведена в Табл. 3.40.
Табл. 3.40 Річний бюджет Київської міської державної адміністрації

Одиниці: тис. грн.

Найменування згідно з програмною
Результат за
Результат за Результат за
класифікацією видатків та
Код*
2015 рік
2016 рік
2017 рік
кредитування бюджету
010000
Державне управління
704 538,7
1 192 416,4
1 592 323,9
070000
Освіта
6 313 212,6
8 052 449,0
11 538 619,8
080000
Охорона здоров’я
8 231 105,5
7 639 957,9
9 329 577,1
Соціальний захист та соціальне
090000
забезпечення
4 187 825,1
4 648 114,0
7 857 564,3
100000
Житлово-комунальне господарство
2 145 931,8
2 597 612,2
3 258 851,0
110000
Культура і мистецтво
761 703,0
1 265 613,3
1 458 718,5
120000
Засоби масової інформації
33 723,6
36 699,5
60 545,8
130000
Фізична культура і спорт
241 694,4
300 797,0
433 358,8
150000
Будівництво
1 542 904,7
3 641 852,7
4 364 117,8
Сільське і лісове господарство, рибне
160000
господарство та мисливство
32 965,4
28 669,1
27 027,9
170000
Транспорт, дорожнє господарство
1 533 482,9
2 552 720,5
7 276 192,3
Інші послуги, пов’язані з економічною
180000
діяльністю
170 390,2
710 477,9
1 362 178,6
Охорона навколишнього природного
200000
середовища та ядерна безпека
Запобігання та ліквідація надзвичайних
210000
ситуацій та наслідків стихійного лиха
8 342,9
9 979,1
22 346,1
230000
Обслуговування боргу
1 576 847,0
281 438,6
15 059,7
240000
Цільові фонди
298 395,8
312 963,7
351 273,4
240602
Утилізація відходів
2 949,7
0,0
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
176 146,5
179 405,2
309 383,9
Усього
27 962 160,0
33 451 166,1
49 257 138,9
Джерело: Підготовлено Дослідницькою групою JICA на основі інформації, наданої КМДА

План на
2018 рік
1 502 247,1
13 765 756,4
9 232 324,9
8 715 438,1
2 381 024,3
947 084,5
104 277,0
533 468,7
3 425 152,6
34 012,5
6 036 661,3
1 272 325,6
82 277,8
57 125,0
493 950,8
48 583 126,6

3)
Стратегія розвитку
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року була затверджена Рішенням № 824/7060
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року. Згідно з даною стратегією, пріоритетні
напрямки розвитку м. Києва вказані на Рис. 3.13.
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Джерело: Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року

Рис. 3.13 Пріоритетні напрямки розвитку м. Києва

ПТПВ є частиною пріоритетної програми "Сталий розвиток - баланс економічної, соціальної
та екологічної складових". Завдання та показники сектору ПТПВ перелічено в Табл. 3.41.
Табл. 3.41 Завдання та показники сектору ПТПВ як частини Стратегії розвитку Києва
 Впровадження сучасних методів переробки твердих відходів та обмеження їх
Завдання
захоронення на полігонах (кінцева мета – відсутність сміття)

Показники  Профілактика спонтанного накопичення сміття

 Рекультивація окремих ділянок полігону твердих побутових відходів №5 і
будівництво сміттєпереробного комплексу
 Створення об’єктів для переробки та утилізації твердих побутових відходів і
рослинних відходів

Джерело: Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
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3.2.3

Законодавство щодо поводження з відходами

(1)
Київська обласна державна адміністрація
Положення Київської обласної державної адміністрації, що стосуються ПТПВ, перелічено в
Табл. 3.42.
Табл. 3.42 Положення, що стосуються ПТПВ, затверджені Київоблдержадміністрацією
Дата
затвердження
19 травня
2017 р.
19 травня
2017 р.
09 лютого
2018 р.
12 жовтня
2016 р.

Тип і номер документа

Назва документа

Розпорядження
Київоблдержадміністрації,
№ 301-14-VII
Розпорядження
Київоблдержадміністрації,
№ 247
Розпорядження Голови
Київоблдержадміністрації
№ 54
Розпорядження Голови
Київоблдержадміністрації,
№ 418

Про схвалення проекту програми поводження з
твердими побутовими відходами у Київській області на
2017-2020 роки
Про затвердження впровадження сучасної системи
поводження з твердими відходами у Київській області
на 2017-2022 роки
Про утворення робочої групи для підготовки
пропозицій до Національного плану управління
відходами
Про організаційні заходи щодо ліквідації
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

(2)
Київська міська державна адміністрація
Положення КМДА, що стосуються ПТПВ, перелічено в Табл. 3.43.
Табл. 3.43 Положення, що стосуються ПТПВ, затверджені КМДА

Дата
затвердження
10 лютого
2014 р.
17 березня
2016 р.

Тип і номер документа

Назва документа

Розпорядження міської
держадміністрації,
№ 1234
Рішення Київської
міської ради , №
232/232

Про затвердження Схеми санітарного очищення м. Києва

26 червня
2007 р.

Рішення Київської
міської ради,
№ 1012/1673

15 грудня
2011 р.

Рішення Київської
міської ради

Про затвердження Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на
2016 – 2020 роки та заходи щодо її реалізації
Про надання Головному управлінню комунального
господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
сміттєпереробного заводу з термічним знешкодженням
залишкової частини ТПВ біля ТЕЦ-6 у Деснянському
районі м. Києва
Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року

Джерело: Київська міська державна адміністрація

3.2.4

Пов’язане законодавство (енергетика та ДПП)

(1)
Київська обласна державна адміністрація
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення,
адміністрація області дотримується законодавства національного рівня, а на обласному рівні
немає жодних спеціальних законодавчих актів.
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(2)
Київська міська державна адміністрація
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення, Київська
міська державна адміністрація дотримується законодавства національного рівня, а на міському
рівні немає жодних спеціальних законодавчих актів.
3.2.5

Нинішня ситуація поводження з побутовими відходами в м. Київ

(1)

Кількість і якість утворення відходів

1)

Наявні дані щодо кількості та якості відходів

A)
Обсяг ТПВ
Відповідно до схеми санітарного очищення м. Києва (2011 рік), кількість побутових відходів,
що утворюються в місті, оцінювалася, виходячи з даних про населення, швидкості утворення
відходів мешканцями міста та приблизного обсягу адміністративних і комерційних відходів, як
показано в Табл. 3.44. У 2018 році населення м. Києва та швидкість утворення побутових
відходів склали 3,016 млн. людей та 1,11 кг відходів на людину на день. Тому, обсяг утворення
побутових відходів оцінювався в 1,2 млн тонн на рік. Крім того, тверді побутові відходи, що
утворюються адміністративним і комерційним секторами, оцінюються в 110 000 т на рік та
122 000 т на рік відповідно. Отже, загальна кількість твердих побутових відходів в м. Києві
оцінювалася в 1,456 млн. тонн на рік, тобто близько 4000 т на день.
Табл. 3.44 Оцінка утворення побутових відходів у м. Києві
Рік

Індикатор
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Населення (постійне та
тимчасове)
Середній обсяг
утворення відходів в
житлових районах
Побутові відходи в
житлових районах
Адміністративні
відходи
Відходи комерційного
сектору

2010

2012

2014

2016

2018

2020

1000 людей

2 785,00

2 840,98

2 898,08

2 956,33

3 015,76

3 076,37

м3 на душу
нас. на рік

2,00

2,00

2,04

2,08

2,12

2,17

кг на душу
нас. на рік

390,00

393,90

397,84

401,82

405,84

409,89

1000 м3 на рік

5 570,00

5 681,96

5 912,67

6 152,75

6 402,57

6 662,54

1000 т на рік

1 086,15

1 119,06

1 152,97

1 187,91

1 223,90

1 260,99

698,24

719,40

741,20

763,65

786,79

810,63

1000 т на рік

97,75

100,72

103,77

106,91

110,15

113,49

м3

678,84

699,41

720,61

742,44

764,94

788,12

108,62

111,91

115,30

118,79

122,39

126,10

1000
1000

м3

на рік
на рік

1000 т на рік

Загальний обсяг
1000 м3 на рік
6 947,08
7 100,77
7 374,47 7 658,84 7 954,30 8 261,29
утворення побутових
11 відходів
1000 т на рік
1 292,52
1 331,68
1 372,03 1 413,61 1 456,44 1 500,57
Джерело: Державне підприємство "Науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової
технології" (2011) "Схема санітарного очищення міста Києва"
10

B)
Фізичний склад ТПВ
Проаналізований фізичний склад твердих побутових відходів м. Києва наведено в Табл. 3.45.
Харчові відходи та відходи садівництва складають 39%, папір/картон (№ 1~2) та скло
складають відповідно 13%. Пластик (№ 3~6) складає 10%, метал (№ 7~8), шкіра/гума,
текстиль і деревина складають 1~2%, а несортовані залишки складають 19%.
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Табл. 3.45

№

Компонент

Фізичний склад ТПВ у м. Києві

Одиниці: %

Побутові
Побутові
Середня Адміністра Відходи
Середня
відходи з
відходи з
к-ть
тивні
комерційн к-ть ТПВ
багатоквар приватних побутових
відходи ого сектору
тирних
будинків
відходів
будинків
4,04
3,15
3,97
17,36
8,39
5,46

1

Картон

2

Папір

6,21

2,51

6,51

19,11

9,18

7,78

3

PET-пляшки

2,07

2,16

2,07

1,82

2,61

2,09

4

Полімерна плівка

3,97

5,27

4,05

3,10

5,69

4,11

5

Пластик

2,63

4,61

2,56

8,06

3,12

3,07

6

Тетра пак

0,86

1,50

0,91

1,25

1,13

0,96

7

Чорний метал

1,03

1,92

0,99

0,68

0,70

0,94

8

Кольоровий метал

0,15

0,16

0,16

0,13

0,25

0,17

9

Скло

12,09

14,95

12,19

18,45

15,83

13,01

10

Шкіра, гума

1,12

2,14

1,09

1,55

0,43

1,07

11

Текстиль

2,39

3,27

1,79

2,18

0,65

1,72

Дерево
0,89
1,07
0,93
2,35
4,53
1,35
Харчові відходи та відходи
13
42,32
27,78
42,30
16,55
31,61
39,26
садівництва (перегнивають)
14
Небезпечні відходи
0,0066
0,00
0,0064
0,00
0,02
0,0067
Несортований горючий
15
15,21
14,61
15,27
11,65
11,86
14,68
залишок
Несортований негорючий
16
4,42
8,12
4,55
2,20
4,01
4,31
залишок
Джерело: Державне підприємство "Науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової
технології" (2011) "Схема санітарного очищення міста Києва"
12

C)
Хімічний склад ТПВ
Проаналізований хімічний склад твердих побутових відходів м. Києва наведено в Табл. 3.46.
Проаналізовано вологість, зольність та елементарні властивості вуглецю, водню, кисню, азоту
та сірки для кожного компоненту відходів; розраховано теплотворну здатність побутових
відходів на рівні 1498 ккал/кг.
Табл. 3.46
№

Компонент

Хімічний склад ТПВ у м. Києві

Фізичний
Волога
склад
13,2
11
9,49
10

Вуглець

Водень

Кисень Азот

Одиниця: %
Сірка

Зола

Разом

Папір, картон
38,95
5,23
39,04
0,22
0,18
5,38
100
Полімер (пластик)
30,71
4,82
34,2
0,11
0,16
20
100
Метал (чорний,
3
1,07
3
0,77
0,04
0,19
0
0
96
100
кольоровий)
4
Скло
13,2
2
0,66
0,03
0,11
0
0
97,2
100
5
Текстиль
2,13
10
49,28
5,94
28,3
4,16
0,12
2,2
100
6
Шкіра, гума
1,08
5
72,89
10,25
0
0
1,98
9,88
100
7
Дерево
1,55
30
35,46
4,78
28,8
0,12
0,04
0,8
100
8
Харчові відходи
38,42
72
12,59
1,8
8,03
0,95
0,15
4,48
100
Несортований
9
19,86
40
15,93
2,35
17,62
0,05
0,05
24
100
залишок
Разом
100
39,04
18,54
2,62
16,05
0,5
0,13
23,12
100
Джерело: Державне підприємство "Науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової
технології" (2011) "Схема санітарного очищення міста Києва"
1
2

2)
Результат дослідження складу та хімічного аналізу відходів у ході дослідження JICA
Дослідження JICA передбачало аналіз складу відходів і хімічний аналіз твердих побутових
відходів у трьох цільових містах для того, щоб зрозуміти поточні характеристики твердих
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побутових відходів у цих містах та порівняти їх з існуючими даними. Дослідження складу
відходів м. Києва було проведено 15 травня 2018 року. Хімічний аналіз відходів проводився
після цього. Фізичний склад твердих побутових відходів м. Києва, виміряний Дослідницькою
групою JICA, наведено в Табл. 3.47. Кухонні відходи складають 44,0%, далі йде пластик
(21,5%), папір (13,5%) і скло (9,5%). Об’ємна вага зразка становила 0,19 кг/л.
Табл. 3.47 Фізичний склад ТПВ у м. Києві (2018)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компонент
Папір
Кухонні відходи
Деревина
Одяг
Пластик
Гума та шкіра
Метали
Скло
Посуд та каміння
Інше

Склад (%)

13,5
44,0
2,3
3,3
21,5
1,5
1,4
9,5
1,2
1,8
100,0

Разом

Джерело: Дослідницька група JICA

Результати хімічного складу відходів представлені в Табл. 3.48. У неочищених відходах
(волога основа) загальна теплотворна здатність відходів становила 2844 ккал/кг, вологість –
43,9%, зольність – 7,8%, а втрати при спалюванні – 48,4%.
Табл. 3.48
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хімічний склад ТПВ у м. Києві (2018)

Параметр

Одиниці

Загальна теплотворна
здатність
Вміст вологи
Вміст золи
Втрати при
спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Джерело: Дослідницька група JICA

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

2 844

5 067

%
%

43,9
7,8

14

%

48,4

86,2

%
%
%
%
%
%

27
3,8
17
0,37
0,374
0,12

48
6,7
30
0,65
0,666
0,21

Детальна методологія та записи щодо дослідження складу відходів наведені в Додатку 5.
У звіті Дослідницької групи JICA (2018) загальна теплотворна здатність відходів складає
2844 ккал/кг. Досліди проводилися у сертифікованій лабораторії бомбовим калориметром.
Нинішній показник є набагато вищим у порівнянні з попередніми дослідженнями (2011), які
були зроблені на основі хімічного аналізу. Така різниця може бути спричинена зміною
характеристик відходів з плином часу, різницею в методі аналізу/розрахунку теплотворної
здатності або іншими причинами.
Оскільки важко оцінити характеристики відходів через обмежену кількість зразків та
обстежень, бажано, щоб влада міста Києва періодично досліджувала характеристики та склад
відходів для накопичення надійних даних.

69

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

(2)

Збирання та транспортування відходів

1)
Структура реалізації збирання та транспортування відходів
КМДА доручає збирання та транспортування побутових відходів комунальному підприємству
(КП) "Київкомунсервіс". "Київкомунсервіс" відповідає за управління побутовими відходами з
багатоквартирних будинків, що перебувають на балансі районних ЖКГ. Тверді побутові
відходи з приватних будинків, комерційного та адміністративного секторів зазвичай вивозяться
не КП "Київкомунсервіс", а приватними компаніями. "Київкомунсервіс" має невелику
кількість сміттєвозів, тому фактичне збирання та транспортування побутових відходів
здійснюється сімома (7) довіреними приватними компаніями, переліченими в Табл. 3.49.
Табл. 3.49 Приватні компанії, що забезпечують збирання твердих побутових відходів у
м. Києві
№
1
2
3
4
5
6
7

Назва приватної компанії
Київспецтранс
Фірма Альтфатер Київ
Селтік
Володар Роз
Спецкомунтехніка
Крамар Рісайклінг
АТП Шевченківського району

Форма власності
ПАТ
Державне підприємство
Приватна компанія
Приватна компанія
Приватна компанія
Приватна компанія
Комунальне підприємство

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Збирання побутових відходів проводиться шість днів на тиждень, за винятком неділі. Роздільне
збирання відходів ще не відбувається повною мірою. Кількість побутових відходів, які збирає
КП "Київкомунсервіс", становить 1,2 млн тонн за рік. За даними КМДА, рівень збирання
побутових відходів становить 100%.
Сценарій збирання побутових відходів у м. Києві представлено на Рис. 3.14.

Типові контейнери для відходів у місті

Збирання відходів приватною компанією

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.14

Сценарій збирання побутових відходів у м. Києві

2)
ПАТ "Київкомунсервіс"
"Київкомунсервіс" є комунальним підприємством, що належить до Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури КМДА. "Київкомунсервіс" було засновано в 2004 році;
збирання та транспортування відходів розпочато в 2008~2009 рр. У 2010 році підприємство
було обрано головним оператором зі збирання та транспортування твердих побутових відходів
м. Києва. З кінця 2013 року КП "Київкомунсервіс" є відповідальним за збирання відходів для
ЖКГ у всіх 10 районах Києва. На даний момент "Київкомунсервіс" має договір з КМДА на
надання послуг зі збирання побутових відходів в м. Києві на сім років, починаючи з грудня
2017 року.
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КП "Київкомунсервіс" уклало 23 договори з вищепереліченими сімома приватними
компаніями, що забезпечують збирання відходів. "Київкомунсервіс" визначає зону
обслуговування, графік збирання відходів, об’єкт утилізації відходів тощо для кожної з
вищезгаданих приватних компаній. Таким чином, можна зробити висновок, що
Київкомунсервіс є головним органом, відповідальним за процес збирання та транспортування
твердих побутових відходів у місті. У зону відповідальності цього КП входить відбір
приватних компаній і нагляд за їх роботою. У свою чергу, обов’язком приватних компаній є
надання послуг з фактичного збирання та транспортування відходів.
На балансі КП "Київкомунсервіс" перебуває 13 транспортних засобів. Вони використовуються
в надзвичайних ситуаціях або для надання послуг зі збирання відходів деяким приватним
організаціям. Щорічно "Kиївкомунсервіс" збирає 20 000~25 000 м3 твердих побутових відходів.
Крім того, "Київкомунсервіс" впроваджує роздільне збирання вторинної сировини та
небезпечних відходів, таких як батареї та люмінесцентні лампи, як показано в Рис. 3.15. КП
"Kиївкомунсервіс" встановило контейнери для сортування сміття в м. Києві та забезпечує
збирання сміття з них. Незважаючи на те, що кількість таких контейнерів є все ще
недостатньою, "Київкомунсервіс" намагається збільшити їх кількість і сприяти сортуванню та
переробці відходів.

Контейнери для сортування сміття, встановлені
перед офісом "Київкомунсервіс"

Контейнери для сортування сміття, встановлені в
місті

Контейнери для небезпечних відходів,
встановлені перед офісом "Київкомунсервіс"

Контейнери для підземного зберігання відходів,
встановлені перед офісом "Київкомунсервіс"

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018)

Рис. 3.15 Контейнери для сортування відходів, встановлені КП "Київкомунсервіс"

3)
Приватні компанії, які забезпечують збирання відходів
"Київспецтранс" є однією з найбільших приватних компаній із збирання побутових відходів у
Києві; підприємство забезпечує збирання відходів у чотирьох із десяти районів міста.
"Київспецтранс" за часів Радянського союзу був державним підприємством. Зараз це приватне
акціонерне підприємство, статутний капітал якого розділено між КМДА (51%) та приватними
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фондами (49%). "Київспецтранс" є також відповідальним за обслуговування Полігону №5,
який приймає велику частину побутових відходів м. Києва, та Полігону №6, на який звозяться
будівельні та великогабаритні відходи м. Києва.
(3)
Проміжне оброблення та перероблення
Єдиним об’єктом, який забезпечує проміжне оброблення твердих побутових відходів у Києві, є
сміттєспалювальний завод "Енергія". Детальна інформація про нього подана в наступному
розділі.
Що ж стосується вторинної переробки, то вона здійснюється на сміттєсортувальних об’єктах,
які експлуатуються декількома приватними компаніями. Вони відбирають, сортують та
відновлюють вторинну сировину з твердих побутових відходів. Підприємства, що займаються
сортуванням відходів і відновленням сировини в м. Києві, перелічені в Табл. 3.50.
Табл. 3.50
№

Компанії, що займаються сортуванням відходів і відновленням сировини в м.
Києві

Назва компанії

1

Київміськвторресурси

2

Еко Сток

3

Фірма Альтфатер Київ

4

Селтік

5

Вест Менеджмент
Системс
Володар Роз

6

Форма
власності
Приватна
компанія
Приватна
компанія
Державне
підприємство
Приватна
компанія
Приватна
компанія
Приватна
компанія

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Вторинна обробка

Експлуатація двох сміттєсортувальних об’єктів у
місті
Експлуатація двох сміттєсортувальних об’єктів у
місті
Експлуатація пересувної сміттєсортувальної
установки в місті
Експлуатація пересувної сміттєсортувальної
установки в місті
Експлуатація сміттєсортувального об’єкта в селищі
Проліски, Бориспільський р-н Київської обл.
Експлуатація сміттєсортувального об’єкта в селищі
Глибоке, Бориспільський р-н Київської обл.

Серед вищеперелічених компаній, "Київміськвторресурси" має найширшу мережу пунктів
збору вторинної сировини, включаючи 141 пункт збору в м. Києві, як показано в Рис. 3.16.
Компанія має 617 працівників і забезпечує найбільші об’єми сортування відходів та
відновлення сировини. Вона переробляє побутові й промислові тверді відходи та відокремлює
скло, дерево, пластик, картон, гуму, метал і продає їх на ринку вторинної сировини. Обсяг
відсортованих і відновлених матеріалів компанією "Київміськвторресурси" складає приблизно
70 000 т на рік.

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018)

Рис. 3.16 Пункт збору відходів для вторинної переробки, організований компанією
"Київміськвторресурси"
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"Eко Сток" – це приватна компанія, яка працює на ринку вторинної сировини м. Києва з
2016 року та має в експлуатації сміттєсортувальний завод. Сортувальну установку обслуговує
близько 25 чоловік, і вона сортує приблизно 100 т пластику, металу, скла та картону на день.
Приватні компанії зі збирання відходів, які мають заключені договори з підприємством "Еко
Сток", доставляють тверді побутові відходи (ті, які мають відносно великий вміст вторинної
сировини) на сортувальну установку за відповідну плату, прописану в договорі. Після цього
відходи за допомогою спеціальної установки сортуються на такі, що переробляються, та такі,
що не переробляються (залишок). Посортовані відходи працівники сортують вручну, а
залишок утилізується на Полігоні №5. Поділені на категорії відходи, що переробляються,
стискаються пресовою машиною і, коли накопичується достатня кількість, продаються
сміттєпереробним фабрикам в Київській області. Сьогодні на об’єкті працює 1 лінія
сортування, але "Еко Сток" планує встановити ще одну лінію до 2018 року. Фотографії
сортувального об’єкта представлені на Рис. 3.17.

Тверді побутові відходи, отримані на об’єкті

PET-пляшки

Металеві банки

Картон

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.17 Робота сортувального об’єкта, що належить компанії "Еко Сток"

(4)
Сміттєспалювальний завод "Енергія"
Сміттєспалювальний завод "Енергія" (далі – "завод") є єдиним в Україні сміттєспалювальним
заводом. Він спалює більше 20% відходів м. Києва. Відходи, які тут переробляються, – це
побутові відходи (далі – "відходи"); великогабаритні відходи та будівельні відходи
транспортуються на Полігон № 6.
1)
Коротка довідка про завод
Завод знаходиться в промисловій зоні біля озера Билиця. Він оточений багатьма
промисловими об’єктами, зокрема Бортницькою станцією аерації. Огляд та короткі дані про
завод наведено в Рис. 3.18, Табл. 3.51 i Рис. 3.19.
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Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.18

Сміттєспалювальний завод "Енергія"

Табл. 3.51 Короткі дані про сміттєспалювальний завод "Енергія"

Дані
Назва
Адреса
Площа
Номінальна потужність
Тип печі

Початок експлуатації
Будівельник
Витрати на будівництво
Використання енергії

Джерело: Дослідницька група JICA

1

Грейферні крани

6

2

Бункер ТПВ
(18 тис. м2)
Кабіна управління
краном
Завантажувальна
воронка
Повітропровід

7

3
4
5

Джерело: Енергія

8
9
10

Рис. 3.19

Опис
Сміттєспалювальний завод "Енергія"
02121, вул. Колекторна 44, Київ, Україна
8,2 га, включно з 1,2 га станції теплопостачання
1440 т/день (360 т/день・піч×4 печі)
Стокерна гратична піч (котел із валковою решіткою)
Виробник заводу: CKD Dukla
Грудень 1987 року
Уряд Радянського союзу
6,6 млрд рублів
Тепло, що постачається в теплову мережу Київенерго

Вентилятор
первинного повітря
Котел

11

Екрани для
відведення тепла
Валкова решітка
котла
Лійки для
відведення шлаку

13

Майданчики
обслуговування
Похилий
транспортер
Бункер шлаку

14

Лінія металовідбору

15

Електрофільтр

12

16

Димосос

17

Димова труба

Схема сміттєспалювального заводу "Енергія"
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Хоча площа ділянки є достатньою, буферна зелена зона не встановлена. Площа для таких
об’єктів, як ваговий міст, будівлі для персоналу, під’їзна дорога, розвантажувальна платформа,
будівля, де розміщується керівництво заводу, заводська будівля, будівля з обладнанням для
теплопостачання та майданчик для сортування матеріалів, розподілена впритул.
Тип печі – поворотна стокерна гратична піч. Завод було збудовано чеською компанією CKD
Dukla, яка має ліцензійну угоду з компанією в Дюссельдорфі, Німеччина. Коли завод було
збудовано, Україна входила до складу Радянського союзу, і тому проект будівництва було
реалізовано Урядом Радянського союзу. В 1980-ті роки Уряд Радянського союзу збудував
10 сміттєспалювальних заводів, але 9 з них припинили свою роботу через брак належного
обслуговування та/або фінансування. Завод залишається єдиним працюючим об’єктом
подібного типу в Україні.
2)

Встановлене обладнання та стан обладнання

A)
Приймально-подавальна установка
Приймально-подавальна установка включає в себе вагові мости, розвантажувальну платформу,
шахтні ворота, бункер для відходів, крани для відходів. Опис обладнання та принципу роботи
подається далі. Фотографії приймально-подавальної установки показано на Рис. 3.20.
a)
Ваговий міст
На заводі встановлено два види вагових мостів. Сміттєвози, що приїжджають на ділянку,
зважуються двічі (коли вантажівка заїжджає та виїжджає), таким чином отримуються точні
дані про вагу вантажу. Вагові мости знаходяться під дахом, а між мостами розташована
будівля. Прилад для зчитування карт не встановлений, тому водій сміттєвозу має вийти з нього
та подати реєстраційний лист обслуговуючому персоналу в будівлі. Сміттєвози зазвичай великі,
вага однієї машини перевищує 25 т.
b)
Розвантажувальна платформа та шахтні ворота
Розвантажувальна платформа не знаходиться під дахом, але є достатньо просторою. Пристрої
для спрямування сміттєвозів також не встановлені. Однак, ділянка, де вантажівки
розвантажуються, покрита односхилим дахом. Передня частина заводської будівлі – це стіна,
не обладнана шахтними воротами до бункера для відходів. Натомість, в нижній частині стіни є
отвори, через які сміттєвози скидають вантаж.
Хоча є десять шахтних воріт до бункера для відходів, тільки 3-5 з них фактично працювали на
момент, коли Дослідницька група JICA відвідувала завод.
c)
Бункер для відходів
Об’єм бункера для відходів складає 18 000 м3.
d)
Кран для відходів
На заводі встановлено два крани для відходів. Вантажопідйомність крану становить 10 т або
менше; тип ковша – це грейфер об’ємом 5 м3. Грейфер під’єднано до дротів, які швидко
зношуються; дроти потрібно обслуговувати кожні два тижні. Необхідні ремонтні роботи
проводяться працівниками заводу. Грейферний кран швидко зношується та потребує заміни
кожні 5-7 років.
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У Японії, коли такий кран використовується в роботі, він повинен проходити правову
експертизу відповідно до Закону про безпеку та охорону праці, Стаття 41-2. В Україні, як було
пояснено, завод проходить правову експертизу раз на чотири роки. До того ж, кран підлягає
самостійній перевірці кожного року на додаток до згаданої правової експертизи.

Вагові мости

Розвантажувальна платформа

Бункер для відходів

Кран для відходів у роботі

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.20 Приймально-подавальна установка

B)
Обладнання для спалювання відходів
Обладнання для спалювання включає воронку для завантаження відходів, пристрій для подачі
відходів, піч і допоміжний пальник, як зображено на Рис. 3.21. Опис обладнання та принципу
його роботи представлено далі:
a)
Воронка для завантаження відходів і пристрій для подачі відходів
Воронка для завантаження відходів нахилена вниз до печі. Допоміжні пристрої, такі як прилад
для визначення рівня відходів і пристрій для розблокування, не встановлені. Пристрій для
подачі відходів – це обладнання, яке засипає відходи в піч та має функцію регулювання
відходів, що спалюються. Пристрій для подачі відходів є незамінним, враховуючи особливість
структури печі, що має окремий гідравлічний пристрій. Через довгострокову експлуатацію
було необхідно замінити цілий блок, і на момент, коли Дослідницька група JICA відвідувала
завод, було розпочато заміну другої печі.
b)
Піч
Є чотири печі, кожна з яких має номінальну потужність 360 т/день, 15 т/година × 24 год. Печі є
робочими, але їх фактичний потенціал складає приблизно від 10 до 11 т в годину. Тип печі –
поворотна стокерна гратична піч із 6 стокерами; а валкова решітка встановлена під кутом
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30 градусів. Алюміній, що міститися у відходах, розплавляється на валковій решітці, а потім
охолоджується в нижній частині золовідвалу, що спричиняє його закупорку. Повідомляється,
що подібна проблема виникала й раніше, але протягом останнього часу не спостерігалася.
Пластик, який міститься у відходах, спричиняє подібну проблему.

Пристрій для подачі відходів

Піч

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018)

Рис. 3.21 Обладнання для спалювання відходів

C)
Обладнання для відведення тепла
Обладнання для відведення тепла включає в себе котел, пристрій знепилення, пароконденсатор
та очищувач води для котла. Опис обладнання та принципу його роботи представлено далі:
a)
Котел
Димові гази, що утворюються при спалюванні відходів, охолоджуються котлом. На заводі
встановлені інтегральні котли, і всі димові гази проходять через котел. Тиск виробленої пари
становить 1,27 МПa, а температура – 250 °C; кількість виробленої пари складає 40 т на годину
в звичайних умовах та 45 т на годину при максимальній потужності. Оскільки труби
теплопередачі котла стають тоншими через тривалий час роботи, їх постійно потрібно
замінювати. Близько 80% труб теплопередачі котла було замінено з початку його експлуатації.
b)
Пристрій знепилення
Пил, який забруднює труби теплопередачі котла, необхідно періодично очищати, щоб
забезпечувати ефективний теплообмін на сміттєспалювальному заводі. На заводі встановлені
пристрої для знепилення, що використовують парові та сажові вентилятори. Загалом
встановлено 14 таких приладів для кожної печі, і вони використовуються двічі на день.
c)
Очищувач води для котла
Для зменшення кількості катінообмінної смоли встановлюється пом’якшувач води та
використовується сіль.
d)
Обладнання для очищення димових газів
Для очищення димових газів встановлено електростатичний фільтр. Обладнання для контролю
кислотних газів, як-от HCl, Sox та NOx, не встановлено.
e)
Обладнання для утилізації тепла
Відновлена енергія не використовується для виробництва електроенергії, але повністю
використовується для забезпечення тепла. Пара, яка виробляється на заводі, передається до 4-х
генераторів гарячої води, які встановлені в окремій будівлі. Енергія переробляється та
повертається у вигляді конденсованої води, яка має температуру приблизно 100 °C. Після
цього конденсована вода передається в резервуар, а згодом повертається в котел через
деаератор.
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Утворена гаряча вода подається у зворотній трубопровід, який під’єднує споживачів
теплоенергії м. Києва до станції теплопостачання "Позняки". Температура води у зворотному
трубопроводі становить приблизно 50 °C та нагрівається до 65 °C гарячою водою, що
подається заводом. Таким чином, паливо та природний газ зберігаються на станції
теплопостачання "Позняки".
Обладнання для подачі тепла на заводі було встановлено в 2014 році. На це було витрачено
28 млн грн.

Сажний вентилятор

Обладнання, що забезпечує подачу тепла

Теплопровідна труба

Одиниці теплообмінного обладнання

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень-травень 2018 р.)

Рис. 3.22 Обладнання для відведення тепла

D)

Тягодуттєве обладнання

a)
Система витяжки
На підприємстві застосовується система витяжки – комбінація форсованого та індукованого
вентиляторів. Після спалювання відходів відпрацьоване повітря поглинається спеціальним
отвором, який нагрівається до 120 °C. Далі повітря з дна валкової решітки направляється в піч.
b)
Димова труба
Димова труба зроблена з бетону. Її висота – 120 метрів. Ця труба слугує маркером авіаційних
перешкод; вона пофарбована в сірий колір і має встановлені червоні світлові вогні. Спочатку
димова труба було червоного кольору, але згодом її перефарбували.
E)

Обладнання для видалення золи

a)
Пристрій для видалення золи
Лопата для видалення золи прикріплена до нижнього краю отвору вивантаження золи. Зола на
дні печі, яку робітники називають "шлак", переноситься конвеєром до золовідстійника та
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зберігається там. Зола, вивантажена з електрофільтра, яку робітники називають просто "попіл",
переноситься конвеєром, розміщеним на дні електрофільтра, падає в золовідстійник та
змішується з рештою золи. Суміш золи на дні відстійника вивозиться на Полігон №5.
b)
Кран для переміщення золи
На заводі встановлено 2 крани для золи, і використовуються ковші грейферного типу.
c)
Сепаратор чорних металів
Зола, що збирається в золовідстійнику, скидається в бункер сепаратора чорних металів. Попіл
розподіляється сортувальним барабаном на великі частини, малі частини та порошок і
збирається під бункером. Великі частини переносяться конвеєром на магнітний сепаратор для
відновлення чорних металів, а залишки повертаються в золовідстійник. Малі частини та
порошок падають через отвори сортувального барабана та вручну переносяться в інший
золовідстійник. Після висушування ці речовини повертаються назад у перший золовідстійник.

Димова труба

Обладнання для видалення золи

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.23 Обладнання для видалення золи

F)
Установка водопостачання
Міська вода подається на завод двома трубопроводами. Також на заводі встановлено дві
свердловини глибиною 65 м та 115 м. Завод рідко використовує міську воду через надто великі
експлуатаційні витрати. Натомість завод використовує воду зі свердловини глибиною 115 м.
G)
Установка очищення стічних вод
Відпрацьована стічна вода підприємства, включаючи дощову та снігову воду, не обробляється
на місці, а скидається в каналізаційну трубу.
H)
Електрична установка
Електроенергія приймається через дві лінії електричної мережі загального користування
потужністю 10 кВ. Для функціонування обладнання використовується високовольтна лінія
електропередач. Аварійний генератор не встановлено через надійність електричної мережі
загального користування.
I)
Інструментальна установка
Інструментальні установки, зокрема пристрої моніторингу димових газів, замінені пристроями,
виробленими в Україні.
3)
Управління заводом
Хоча підприємство належить м. Києву, управління заводом покладено на "Київенерго". Завод є
одним з об’єктів "Київенерго". Договір на експлуатацію заводу закінчився 31 липня 2018 року,
і 1 серпня 2018 року управління заводом було повністю передано від "Київенерго" до
"Київтеплоенерго". Управління заводом зводиться до наступного.
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A)

Система управління заводом

a)
Розміщення персоналу
Кількість штатних працівників заводу – приблизно 180 чоловік. Розподіл робочого персоналу є
наступним:
Операційний відділ: від 21 до 22 чоловік x 4 групи
Відділ технічного обслуговування: електрична група – 5, механічна група – 13, група
контролю та моніторингу – 6
Крім того, персонал входить до групи загального управління, що включає кадрову та
бухгалтерську групу, групу прийому відходів і екологічну групу.
b)
Безпека та санітарні норми
Дотримання норм безпеки та санітарії є чітким, і такі правила, як обов’язкове носіння каски
під час пересування по заводу, є обов’язковими навіть для тимчасових відвідувачів. Персонал
заводу одягнений у робочий одяг з логотипом підприємства. Вони також носять такі предмети
захисту, як каски, рукавиці та маски.
c)
Забезпечення належної роботи та кваліфікації
Незважаючи на зміни в адміністративній і фінансовій системах, довгострокову експлуатацію
та недостатність технічного обслуговування після будівництва, необхідні ремонтні роботи
продовжуються. "Київенерго" прийняло на роботу частину працівників, які втратили роботу
після трагедії на Чорнобильській АЕС. Працівники, що працюють на заводі, мають достатній
технічний досвід.
B)

Оперативна обстановка

a)
Планові робочі дні
Завод працює щоденно, але раз на рік всі печі припиняють свою роботу на два тижні для
капітального ремонту.
b)
Кількість відходів, що спалюється щорічно
Щорічна кількість відходів, спалювана на підприємстві, складала приблизно 253 000 т в
2016 році та 248 000 т в 2017 році. Завод переробляє більш ніж 20% побутових відходів
м. Києва.
До 2014 року щорічний об’єм спалюваних відходів становив лише 140 000 тонн. Тому суму
тарифу на переробку було переглянуто і знижено до 87 грн. за тонну, враховуючи фінансове
становище приватних компаній зі збирання відходів. Перегляд тарифу допоміг збільшити
кількість відходів, що переробляється на заводі.
C)

Приймання відходів

a)
Тип відходів
Відходи, які приймаються заводом, – це безпечні побутові відходи м. Києва, за виключенням
великогабаритних відходів і будівельних відходів. Транспортування забезпечується
приватними компаніями. Завод має укладені договори з "Київенерго" на постачання відходів
на завод. Завод приймає відходи щодня, і більш ніж 70% сміттєвозів привозять відходи на
завод після 20:00.
b)
Засоби зваження відходів
Кожен сміттєвоз, що приїжджає на ділянку, зважується двічі (коли вантажівка заїжджає на
завод і виїжджає з нього), зваження відбувається на ваговому мості, який розміщений при
в’їзді на завод; таким чином отримуються точні дані про вагу вантажу. Дані обробляються та
аналізуються за допомогою спеціального пристрою.
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c)
Система, що відфільтровує відходи, непридатні для спалення
Кожен сміттєвоз, що заїжджає на завод, перевіряється дозиметром на наявність радіації після
аварії на Чорнобильській АЕС. Такі перевірки проводяться до сьогодні переважно для того,
щоб виявити радіоактивні речовини у медичних відходах.
D)

Регулювання процесу згоряння

a)
Температура згоряння
Донедавна температуру згоряння контролювали на рівні 800 °C і більше, а зараз на рівні 850°C
і більше.
b)
Контроль відпрацьованого газу
Прилад для контролю відпрацьованого газу представляє собою електростатичний
пиловловлювач. Фільтр із двома отворами було замінено на фільтр із трьома отворами для
покращення системи пиловловлення. В даний час застосовуються українські стандарти норм
викидів забруднюючих речовин. Однак, після 2021 року необхідно дотримуватися більш
суворих стандартів ЄС 2010 року щодо викидів забруднюючих речовин. Стандарти викидів
забруднюючих речовин в Україні та ЄС наведено в Tабл. 3.52.
Tабл. 3.52 Українські стандарти викидів забруднюючих речовин і стандарти
ЄС 2010 року
Речовина
Пил (мг/нм3)
HCl (мг/нм3)
SO2 (мг/нм3)
NO2 (мг/нм3)
Діоксин (мг/нм3)

Український стандарт
викидів
112
720
120
543
немає

Стандарт ЄС 2010 року
10
10
50
200
0,1

Джерело: Дослідницька група JICA, сміттєспалювальний завод "Енергія" та офіційний журнал
ЄС, Додаток XI

E)
Використання енергії
До 2015 року теплопостачання обмежувалося лише великими споживачами навколо заводу, і
використовувалася лише частина відновленої енергії. Приблизно 200 000 Гкал
теплопостачання стало можливим завдяки встановленню більшої кількості теплообмінників і
підключенню теплових труб до мережі теплопостачання м. Києва в 2014 році. Це дало змогу
покращити показник використання тепла. Тепло продається ПАТ "Київенерго" за ціною
480 грн./Гкал. Надходження від продажів теплової енергії складає 67% від загального обсягу
надходжень і використовується для технічного обслуговування та ремонту обладнання.
Продажна ціна 480 грн./Гкал – це ціна для промислових об’єктів. Дохід може збільшитися,
якщо застосовуватиметься ціна для населення. Регенероване тепло повністю використовується
в зимовий період, але є надлишковим у літній період.
J)

Видалення золи

a)
Утворення золи
Кількість золи, що утворюється, становить приблизно 30% від вихідної ваги відходів. Цей
показник є набагато вищим в порівнянні з показником утворення золи в Японії, що становить
близько 10% від вихідної ваги відходів. Треба враховувати, що відходи не сортовані та містять
більшу кількість негорючих речовин.
b)
Відновлення чорних металів
На заводі встановлений сепаратор чорних металів, і щорічно відновлюється близько 2000 т
чорних металів. Відновлені чорні метали продаються підрядникам, але це незначно збільшує
прибуток.
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c)
Видалення та використання золи
Майже вся зола вивозиться на Полігон №5, але близько 10% золи використовується.
Прикладом типового використання золи може бути її застосування як альтернативного
матеріалу для набухання глини під час виконання ремонтних робіт або як розподільника
щебеню при дорожньому покритті.
K) Технічне обслуговування заводу
Внаслідок тривалої експлуатації стає важко продовжувати ефективну роботу заводу, лише
замінюючи деталі. На даний момент ведуться роботи із заміни кранів, інструменту для подачі
відходів, труби теплообміну котлів і роботи із заміни пилозбірників. Періодичних капітальних
ремонтів недостатньо для належного технічного обслуговування обладнання, тому
широкомасштабні відновлювальні роботи здійснюються шляхом зупинки печей почергово;
спочатку піч №4, а потім піч №3. Робоча піч №2 зупинена – ремонтні роботи з її відновлення
будуть завершені до кінця 2018 року. Роботи з відновлення печі №1 розпочнуться в 2017 році.
ПАТ "Київенерго" розробило стратегічну програму вдосконалення заводу до 2030 року, щоб
він зміг продовжувати свою роботу. Цей план також був схвалений Київською міською радою в
рамках стратегічної програми розвитку м. Києва. Програмою передбачено відновлення
системи очищення відпрацьованих газів, заміна хімічної системи очистки, встановлення
пароперегрівника для пари та генератора електроенергії потужністю 3000 кВт. Ближче до 2030
року або після нього відбудеться знесення існуючого заводу та будівництво нового заводу,
переробна потужність якого становитиме 260 000 т відходів на рік.
L) Зв’язки з громадськістю
a)
Інформація для громадськості
Роздаткові матеріали для населення, такі як інформаційні буклети, не готуються, але
докладаються зусилля, щоб громадськість розуміла, як працює завод. Зокрема, це робиться
шляхом публікації фотографій на інформаційній стіні. Крім того, на завод охоче запрошуються
відвідувачі. Зазвичай завод щорічно приймає близько 20 груп відвідувачів. Цього року
кількість відвідувачів збільшилася та перевищила 10 груп станом на березень цього року.
b)
Взаємодія з місцевими жителями
В Україні "санітарна сфера" регулюється законом. У законі вказано, що об’єкт утилізації
відходів, зокрема сміттєспалювальний завод, повинен будуватися на відстані не менше ніж
500 метрів від населеного пункту. На протилежному кінці озера Билиця розташовуються
житлові масиви. Завод отримує скарги від його мешканців, особливо щодо наявності
неприємного запаху. Працівники заводу пояснюють мешканцям, що неприємний запах
спричинений іншим об’єктом.
(5)

Остаточне видалення

1)
Залишок відходів для утилізації
За статистикою, протягом 2016 року в Києві було вироблено 1,176 млн тонн твердих побутових
відходів, вони вивозилися в наступних напрямках:
256 200 т (22%) на сміттєспалювальний завод "Енергія";
129 400 т (11%) до пунктів накопичення вторинної сировини та сортувальних
установок твердих відходів;
790 400 т на полігони та сміттєзвалища: Полігон №5 і Полігон №6 отримали 519 800
т (44%) відходів, решту 270 600 т (23%) було вивезено на інші полігони Київської
області (ТОВ "Десна-2", ПП "Eко-Старт", ЗВПП "Регіон-2001") та на переробку
(ТОВ "Укрвторенергоресурс").
2)
Полігон № 5
Полігон №5, що перебуває на балансі ПАТ "Київспецтранс", розташований поблизу села
Підгірці Обухівського району Київської області, 15 км на південь від м. Києва. Полігон
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призначено для розміщення твердих побутових і промислових відходів (3-го та 4-го класів
небезпеки). Полігон №5 було збудовано в 1986 році. Загальна площа полігону складає 63,7 га
та включає в себе дві черги для утилізації сміття – площею 18,15 га та 17,6 га відповідно.
Будівництво першої черги площею 18,15 га було завершено в 1986 році. За проектом, термін
експлуатації першої черги – 9,1 років. В 1997 році було збудовано другу чергу площею 17,6 га.
З 1986 до 1997 року перша черга прийняла 22 млн м3 відходів. З 1997 до 2006 року друга черга
прийняла 7,5 млн м3 відходів.
Полігон розташовано на території з ускладненими природними, геологічними та
гідрогеологічними умовами, такими як: розчленування території ярами та балами; виникнення
зсувів, затоплення дна, явище ерозії та близькість до населених пунктів.
Враховуючи всі труднощі рельєфу, вперше в Україні полігон ТПВ було розроблено як
інженерний комплекс, який включає систему спеціальних екологічних об’єктів.
Проект будівництва передбачав наступні рішення:
Використання фільтру для фільтрату;
Використання дренажної системи;
Перехоплення поверхневих стічних вод;
Будівництво утримуючих дамб.
Відсутність досвіду проектування та будівництва подібних об’єктів в Україні, застосування
нормативних правил та положень і відсутність антифільтраційних матеріалів – все це призвело
до припинення реалізації цілого ряду необхідних заходів для збереження навколишнього
середовища.
На першому етапі проекту передбачалося встановлення системи збору фільтрату, але питання
очищення не було вирішено. Передбачалося, що фільтрат буде розпилятися на заповненій
частині полігону, але через свою ненадійність система збору фільтрату перестала працювати
вже через рік після введення в експлуатацію.
Під час інженерної фази будівництва другої черги полігону передбачалося, що полігон матиме
систему для збору фільтрату, оскільки мало бути встановлене обладнання для перекачування
даної рідини в сховище для подальшої очистки. Під час будівництва виявилося, що
конструкція бетонних кілець була небезпечною, бо могла прорвати водонепроникний
полімерний екран. З цих причин проектна пропозиція не була реалізована.
Жодна з двох черг полігону не має системи для збору фільтрату; очищення було реалізовано в
процесі проектування та будівництва.
Під час експлуатації другої черги полігону виявилося, що багатошаровий дренаж, а також
відсутність контролю під час будівництва призвели до розриву нижньої частини
гідроізоляційної плівки. Через це підземні води, які повинні були проходити під полігоном, а
далі через дамбу до рельєфу, були забруднені фільтратом, який утворюється на полігоні.
Для запобігання забрудненню навколишнього середовища керівництво ПАТ "Київспецтранс"
та АТ "Київпроект" прийняли спільне рішення про направлення підземних стічних вод до
насосної станції, а потім до штучного сховища, розташованого на першій та другій чергах
полігону.
Як наслідок, до двох факторів формування фільтрату – опади та природна вологість, додався
третій фактор – ґрунтові води.
Для збільшення пропускної спроможності першої черги полігону ПАТ "Київспецтранс" в
1995 році замовило в АТ "Київпроект" варіант проекту полігону. Після цього в 1996 році ВАТ
"Саніта" виконувало будівельні роботи зі збільшення дамби та будівництва доріг, що
дозволило збільшити обсяги прийому відходів до 1,5 млн м3.
В 1995-1996 роках було розроблено проект будівництва насосно-компресорної станції для
фільтрату, яка мала закачувати рідину в штучні сховища на полігоні. Однак проблему збирання
та очищення фільтрату не було вирішено.
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З лютого 1999 року на полігоні працює клінингова компанія Pall Rochem. Об’єм утвореного
фільтрату на день становить 200 м3, з якого утворюється 15% концентрату, що підлягає
утилізації.
Для концентрату, утвореного після обробки, були створені спеціальні тимчасові сховища. Вони
були зроблені із захисної плівки HDPE (виробленої в Німеччині) товщиною 2,5 мм без
покриття ґрунтом. Плівка не втрачає своїх властивостей під впливом сонячних променів і
низької температури. Після проходження процесу очищення водяний проникний матеріал
відповідає стандартам і готовий до вивантаження у воду. Що стосується концентрату, проблема
його утилізації ще не вирішена.
Експлуатація очисної станції для фільтрату показала, що її проектна потужність з 1999 до
2005 року використовувалася в середньому лише на 39,4%. Таким чином, вартість очищення
1 м3 фільтрату становить 40 грн. Після 2005 року очисна споруда не працювала декілька років,
але зараз її роботу відновлено.
У 2002 році стало зрозумілим, що очисна установка Pall Rochem не є достатньо ефективною:
вона була не в змозі очистити 400 000 м3 фільтрату, що утворювався.
Пізніше КМДА затвердила постанову від 14 липня 2005 року № 1262 "Про заходи щодо
покращення екологічного, санітарного та технічного стану Полігону №5, що належить ПАТ
"Kиївспецтранс".
Відповідно до пункту 4 цього положення, головне управління розвитку житловокомунального господарства, головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління
охорони навколишнього природного середовища, ПАТ "Київспецтранс", ПрАТ АК
"Київводоканал" та АТ "Київпроект" повинні були спільно працювати над зазначеними
технологіями очищення фільтрату та запропонували придбати обладнання італійської фірми
Vomm потужністю 400 м3 на день.
Однак, обраний варіант обладнання та технології є дуже енергозатратним, що вимагає
споживання великих об’ємів газу та електроенергії для випаровування фільтрату
(150 кВт/год. – 160 кВт/год. на 1 м3 рідини).
Імпортне італійське обладнання було доставлено та зібрано на Полігоні №5. Водночас питання
видалення та переробки залишкового осаду відходів залишається не вирішеним. Проводяться
роботи з аналізу складу конденсованої рідини, а також можливості її утилізації в рельєфі
(відкритій водоймі).
Роботи із захоронення відходів на полігоні проводяться із використанням наступних
технологій:
Платформа для утилізації поділена на робочі секції для щоденної експлуатації. З вантажівки
відходи вивантажуються на край платформи для утилізації. Після цього бульдозери та катки
пересувають частину відходів у робочу секцію та розподіляють її на шари завтовшки 0,5 та
0,7 м методом натискання та одночасного трамбування. Таким чином, формуються робочі
шари відходів товщиною 2,0 м. Потім ці шари перемішуються з кількома шарами покривних
ґрунтів (глина) товщиною від 0,25 м до 0,30 м. У робочу секцію скидається від 3000 м3 до
4000 м3 твердих відходів на день.
Оскільки Полігон №5 небезпечний для навколишнього середовища, в 1993 році було
організовано систему моніторингу якості ґрунтових вод.
На Рис. 3.24 показано кілька фотографій Полігону №5 (Дослідницька група JICA, 8 березня
2018 року).
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В’їзд на Полігон №5

Будівля зі шляховими вагами та сміттєвоз

Вид на полігон із відстані

Тверді побутові відходи, які утилізуються на
полігоні

Очисна споруда для фільтрату Pall Rochem, яка
функціонує з 1999 року

Очисна споруда для фільтрату Vomm, яка не була
запущена

Джерело: Дослідницька група JICA (березень 2018 р.)

Рис. 3.24 Полігон №5

На даний час ПАТ "Укрводпроект" розробляє проект реконструкції та переоснащення
Полігону №5 в селищі Підгірці Обухівського району Київської області. Проект передбачає
збільшення дамб на першій та другій чергах полігону та збільшення приймальних
потужностей полігону.
Згідно з таким планом потрібно провести підготовчі роботи, в результаті яких термін
експлуатації Полігону №5 буде продовжено до будівництва нових сміттєпереробних об’єктів.
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Далі потрібно ввести в експлуатацію третю чергу полігону. На полігоні повинен бути
побудований сучасний сортувально-переробний комплекс для глибокої переробки побутових
відходів (50%-70%). Третя черга полігону накопичуватиме відходи, що не переробляються, які
є безпечними для навколишнього середовища.
Київська міська рада прийняла рішення про закриття Полігону №5 до жовтня 2018 року. На
думку Департаменту житлово-комунального господарства, це практично неможливо.
3)
Полігон для будівельних відходів
Полігон №6, який експлуатується BАТ "Київспецтранс", приймає будівельні відходи та
великогабаритні відходи, які є безпечними та неорганічними. Цей полігон почав свою роботу в
1999 році, і його площа становила 11 га. На сьогоднішній день на цьому полігоні утилізується
від 100 000 т до 150 000 т відходів. Оскільки цей полігон не обладнано вагами, кількість
відходів вимірюється лише за об’ємом. Він також не обладнаний дробинками, тому великі за
розміром відходи подрібнюються важким обладнанням, як-от бульдозер або екскаватор.
Цей полігон практично повний або навіть переповнений і в найближчому майбутньому
припинить приймати відходи. Рис. 3.25 демонструє фотографії Полігону №6 (Дослідницька
група JICА, 8 березня 2018 р.).

Полігон №6, вид з відстані

Будівля прийому відходів та адміністрації

Джерело: дослідницька група JICA (березень 2018 р.)

Рис. 3.25 Полігон №6

Інший полігон для будівельних відходів, що належить ТОВ "Рекультивація", розташований в
селищі Горенка Києво-Святошинського району за 10 км від Києва та 7 км від КПП Гостомель.
Полігон розташовано на території висохлого кар’єру бетонно-цегельного заводу в Ірпіні.
Полігон функціонує на основі затвердженого робочого проекту щодо прийняття певного виду
відходів у визначених кількостях. Основним завданням полігону є рекультивація земель,
порушених кар’єром.
Полігон було введено в експлуатацію в 2005 році. Загальна площа полігону – 8 га, а площа для
захоронення відходів – 7,8 га. Проектна потужність полігону – 4 млн м3. З початку експлуатації
полігон прийняв 2,9 млн м3 великогабаритних і будівельних відходів.
На полігоні знаходиться контрольно-пропускний пункт, обладнаний сучасною системою
спостереження та обліку транспортних засобів, що заїжджають на полігон. Робота на полігоні
контролюється диспетчером зі свого робочого місця в офісі компанії.
Полігон забезпечений необхідним обладнанням, а саме: бульдозер T-130 – 2 од.; фронтальний
навантажувач TO-30 – 1 од.; поливальна машина PM-130 – 1 од., вантажівка ZIL – 1 од.
Відповідно до схеми очищення м. Києва, полігон має працювати до кінця платіжного періоду
схеми (до 2026 року). Слід зазначити, що планується ввести в експлуатацію другу чергу
полігону та об’єкт переробки для будівельних і великогабаритних відходів.
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4)
Інші полігони для вивезення відходів з м. Києва
ТОВ "Десна-2" (Броварський р-н, село Рожівка): площа – 5,15 га, рік заснування – 1967,
щорічна ємність – 60 000 т, ступінь заповнення – 98%.
ПП "Еко-Старт" (Броварський р-н, село Рожівка): площа – 6,03 га., щорічна ємність – 47 920 т,
ступінь заповнення – 34%.
ЗВПП "Регіон-2001" (Броварський р-н, смт Велика Димерка): площ – 11,35 га. Кількість
накопичених відходів складає більше ніж 300 000 т.
(6)

Фінансові питання

1)
Тариф на збирання й утилізацію відходів
Тарифи на збирання та утилізацію твердих побутових відходів у м. Києві визначені в рішеннях
КМДА № 665 та № 666 від 6 лютого 2017 р., як показано в Tабл. 3.53 і Tабл. 3.54.
Тариф включає плату за послуги збирання й оброблення відходів, а також плату за переробку
відходів на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та утилізацію відходів на полігонах №5 і №6.
Утворювачі відходів, чиї побутові та великогабаритні відходи забирає "Київкомунсервіс",
платять згідно з тарифами, вказаними в Tабл. 3.53. Інші утворювачі відходів платять за
збирання побутових і великогабаритних відходів згідно з тарифами, переліченими в Табл. 3.5,
в залежності від приватної компанії, що надає такі послуги.
Об’єм утворення відходів для домогосподарств встановлений на рівні 2,1 м3 на особу на рік;
розраховано, що мешканці м. Києва платять за збирання й утилізацію відходів 156 грн. на рік
(= 2,1 *74,45). Крім того, об’ємна щільність твердих побутових відходів становить 5 м3 на
тонну. Розраховано, що вартість збирання й утилізації побутових відходів на тонну для
населення складає 372 грн. на тонну (= 74,45 * 5).
Tабл. 3.53

Тариф на збирання й утилізацію твердих побутових відходів
Одиниці: грн./м3
Тариф для побутових і
великогабаритних відходів
74,45
79,84
92,78

Категорія утворювачів
відходів
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Джерело: КМДА (2017) Розпорядження №666 "Про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами, що надає КП "Київкомунсервіс"

Tабл. 3.54

Тариф на збирання й утилізацію твердих побутових відходів від інших
приватних компаній

Компанія, відповідальна за
збирання відходів
Фірма Альтфатер Київ
Автотранспортне підприємство
Шевченківського району
Крамар Рісайклінг
Селтік
Спецкомунтехніка
Київспецтранс
Фірма Володар Роз
Крамар Еко
TОВ Селтік

70,63
68,80

76,37
72,23

Одиниці: грн./м3
Інші утворювачі
відходів
90,64
85,40

69,72
70,08
69,54
73,62
71,34
69,79
67,54

73,98
77,03
76,85
77,94
73,08
75,13
70,27

91,60
92,56
91,27
95,22
87,00
92,50
96,84

Жителі

Державні установи

Джерело: КМДА (2017) Розпорядження №665 "Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами"
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Багатоквартирні будинки м. Києва обслуговують житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК), що
належать комунальному підприємству під назвою "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду". ЖЕК надає такі житлово-комунальні послуги, як прибирання квартир,
утримання та ремонт будинку, системи опалення і водопостачання. ЖЕК щомісячно стягує з
мешканців комунальну плату, яка включає збір за поводження з побутовими відходами. Зібрана
плата перераховується комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний
центр (ГІОЦ)". Потім, на підставі звітів "Київкомунсервіс" щодо кількості зібраних відходів
кожною приватною компанією, ГІОЦ перераховує плату за поводження з побутовими
відходами "Київкомунсервісу" та приватним компаніям на підставі укладених з ними договорів.
Компанії, які забезпечують вивезення відходів, повинні напряму розраховуватися з
Полігоном №5 і сміттєспалювальним заводом "Енергія" за надані послуги.
У Табл. 3.50 наведено тарифи, які стосуються плати за оброблення й утилізацію відходів в
м. Києві.
Tабл. 3.55 Плата за оброблення й утилізацію твердих відходів в м. Києві

Об’єкт оброблення й утилізації
відходів
Полігон №5
Полігон №6
Сміттєспалювальний завод
"Енергія"

Тип відходів

Побутові відходи
Промислові відходи
Великогабаритні відходи
Будівельні відходи
Безпечні побутові відходи

Плата за оброблення й
утилізацію
66,6 грн./т
106,32 грн./т
12 грн./м3
78 грн./м3
87 грн./т

Джерело: Дослідницька група JICA на основі опитування перелічених підприємств

2)
Бюджет і витрати організацій, які займаються ПТПВ
За даними КМДА, урядовий бюджет на поводження з твердими побутовими відходами (прибл.
120 млн грн. в 2017 році) не використовується для витрат на транспортування та утилізацію, а
натомість в основному використовується для капітальних витрат і/або таких інвестицій, як
модернізація системи контролю димових газів на сміттєспалювальному заводі "Енергія", та на
закупівлю нової важкої техніки тощо.
Встановлені тарифи на видалення відходів для населення використовуються виключно на
транспортування та утилізацію відходів приватними компаніями, що здійснюють вивезення, і
на оплату послуг компанії, яка експлуатує об’єкт утилізації під контролем КМДА через КП
"Київкомунсервіс".
КМДА не надала детальну інформацію про річні витрати за останні три роки у відповіді на
анкету. Тому Дослідницька група JICA спробувала проаналізувати фінансові відомості
3 організацій, отримані з відкритих джерел.
A)
КП "Київкомунсервіс"
Загальна інформація про компанію надана в Табл. 3.56. КП "Київкомунсервіс" було засновано
згідно з постановою Київської міської ради від 15 липня 2004 року. Метою компанії є
розроблення системи поводження з відходами в м. Києві, включаючи запобігання утворенню
та зменшення кількості відходів, збирання, транспортування, зберігання, оброблення,
перероблення та видалення, нейтралізацію й консервацію та інші послуги, такі як надання
контейнерів і сільськогосподарських послуг. В 2010 році Київська міська рада призначила
КП "Київкомунсервіс" відповідальним за вивезення споживчих відходів в м. Києві з
наступними зобов’язаннями:
Забезпечити своєчасне вивезення відходів на організовані об’єкти переробки,
Проводити тендери з метою призначення підрядників, що здійснюватимуть
вивезення відходів,
Проводити координацію та контроль роботи транспортних компаній, що здійснюють
вивезення відходів,
Впровадження роздільного збирання споживчих відходів.
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Назва

Табл. 3.56 Загальна інформація про КП "Київкомунсервіс"

Реєстраційний №
Статусний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення
Адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

КП "Київкомунсервіс"
Повна назва: Муніципальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) "Київкомунсервіс"
33745659
14 199 497,93 грн.
6 930 000,00 грн.
Муніципальне утворення
КМДА (100%)
2005 (офіційно зареєстровано 13 вересня 2005 р.)
вул. Кудрявська 23, Київ, Україна
1 директор
57 (станом на 1 січня 2018 р.)
http://kks.kiev.ua

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 10 травня 2018 р.)

Звіт про доходи за останні 3 роки та план компанії на цей рік показано в Табл. 3.57. Баланс
станом на 1 січня 2018 року наведений в Tабл. 3.58. Далі наведено висновки на основі цих
даних.
Сума виручки становить 221,6 млн грн. в 2017 році. Ця цифра становить приблизно
41,0% від загального тарифу на видалення твердих побутових відходів для населення,
розрахованого наступним чином:
Об’єм утворення твердих відходів в м. Києві: 1456 тис. тонн на рік,
Тариф на видалення твердих побутових відходів для населення: 372 грн. за тонну
( 74,45 грн./м3 * 5 м3/т),
тоді, 541,6 млн грн. на рік вважається тарифом, отриманим від населення; річний
обсяг продаж "Київкомунсервісу" становить 221,6 млн грн. на рік – 41,0%.
Що стосується витрат, стаття "Інші операційні витрати" в межах вартості продаж є
непропорційно високою (більш ніж 95%), вона класифікується як аутсорсинг
субпідрядників, більш детальна інформація про це відсутня. Як правило, до статті
"інші витрати" відносяться некласифіковані залишкові витрати, але в даному
випадку стаття "інші витрати" включає основні статті витрат на продажі,
Враховуючи баланс доходів і витрат (валовий прибуток), 2 з останніх 3 років мали
дефіцит; за планом 2018 року очікується дефіцит в розмірі 12,3 млн грн. Щоб
компенсувати цей дефіцит, в ті роки було виплачено урядові дотації, з них 60,1 млн
грн. в 2016 році та 25,9 млн грн. в 2018 році.
З даної інформації можна зробити висновок, що прибуток від тарифу на видалення
відходів не є достатнім для покриття субпідрядних витрат, а збитки покриваються
урядовими дотаціями.
Табл. 3.57 Звіт про доходи та видатки КП "Київкомунсервіс"
Статті фінансової звітності
Виручка від продажів
Виробничі затрати
Матеріальні витрати
Виплата з/п
Вирахування на проведення соц.
акцій
Амортизація
Інші операційні витрати
Валовий прибуток
Інші доходи

2015 фін. рік

2016 фін. рік

2017 фін. рік

136 985 000
-178 153 000
-220 000
-1 518 900
-555 300

161 285 000
-205 271 000
-487 700
-2 016 300
-438 800

221 561 000
-218 144 000
-1 042 600
-3 145 700
-670 800

Одиниці: грн.
2018 фін. рік
(план)
244 690 000
-256 978 400
-3 218 000
-4 088 000
-899 400

-479 700
-175 379 100
-41 168 000
48 417 000

-679 300
-201 648 900
-43 986 000
60 183 000

-1 620 900
-211 664 000
3 417 000
5 583 000

-10 051 100
-238 721 900
-12 288 400
25 900 200
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Статті фінансової звітності

2015 фін. рік

2016 фін. рік

2017 фін. рік

46 523 700
1 722 500
-6 677 000
572 000
-102 000
470 000

58 559 200
731 300
-15 437 000
760 000
-140 000
620 000

174 900
-7 586 000
1 414 000
-440 000
974 000

Включаючи гранти та субсидії
Комплементарні активи
Інші видатки
Прибуток (збиток) до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток

2018 фін. рік
(план)
17 365 800
8 534 400
-12 786 200
825 600
-148 600
677 000

Джерело: Дослідницька група JICA на основі Звіту про виконання щорічного фінансового плану за 2017, 2016, 2015
роки та Фінансового плану на 2018 рік

Tабл. 3.58

АКТИВИ
ПОТОЧНІ
АКТИВИ
Готівка
Дебіторська
заборгованість

Дебіторська
заборгованість –
податок на
прибуток
Інвентар
Інші поточні
активи
Усього поточних
активів
НЕОБОРОТНІ
АКТИВИ
Апаратура й
обладнання
Незавершене
будівництво
Інші необоротні
активи

Усього
необоротних
активів
Усього активів

Баланс КП "Київкомунсервіс" (станом на 1 січня 2018 р.)
UAH

USD*

ПАСИВИ
ПОТОЧНІ ПАСИВИ

UAH

USD

56 928 000

2 028 273

273 000

9 727

5 212 000

185 697

1 411 000

50 272

53 346 000

1 900 651

7 889 000

281 075

Кредиторська
заборгованість –
постачальники
Кредиторська
заборгованість – фіскальні
платежі
Отримані аванси

415 000
20 400 000

14 786
726 826

Нарахований дохід
Інші поточні пасиви

24 299 000
6 298 000

865 743
224 390

83 461 000

2 973 611

Усього поточних пасивів

93 010 000

3 313 830

UAH

USD

ДОВГОСТРОКОВІ
ПАСИВИ
Довгостроковий борг

UAH

USD

22 785 000

811 801

90 641 000

3 229 425

160 000

5 701

113 586 000

4 046 927

197 047 000

7 020 538

-

-

Цільове фінансування

99 796 000

3 555 606

Усього довгострокових
пасивів
Капітал акціонерів
Звичайні акції,
додатковий сплачений
капітал
Нерозподілені прибутки

99 796 000

3 555 606

UAH
6 930 000

USD
246 907

-2 689 000

-95 806

Усього пасивів і капіталу
акціонерів

197 047 000

7 020 538

Примітка: Суми в дол. США наведено для довідки – згідно із курсом обміну на кінець року USD/UAH = 28,0
Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 10 травня 2018 р.)

B)
ПАТ "Київспецтранс"
Загальна інформація про компанію подана в Табл. 3.59. ПАТ "Київспецтранс" (далі –
"Підприємство") є наступником ВАТ "Київспецтранс"; а до цього – КП із
санітарно-гігієнічного обслуговування м. Києва "Київспецтранс" (те ж саме підприємство, але
форма власності мінялася декілька разів).
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Діяльність компанії полягає в наданні послуг з видалення твердих відходів та поводження з
побутовими відходами (збирання, транспортування, утилізація). Підприємство має в
експлуатації головний полігон м. Києва – Полігон №5 в селі Підгірці. Його площа – 63,7 га; на
ньому вже знаходиться більш ніж 10 млн тонн побутових відходів, а висота сміттєвого покриву
досягла 90 м.
Вищим органом Підприємства є загальні збори акціонерів, на яких обирають керівні органи,
Наглядову раду (5 осіб) і Ревізійний комітет (3 особи). Наглядова рада обирає виконавчий
орган – Раду директорів (5 осіб).
Назва

Табл. 3.59 Загальна інформація про ПАТ "Київспецтранс"

Реєстраційний №
Статутний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення
Фактична адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

ПрАТ "Київспецтранс"
Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"
02772037
28 422 960 грн.
31 585 000 грн.
Приватне акціонерне товариство
Київська міська рада (Департамент комунальної власності) – 51,00%
ТОВ "Таргет Трейд" (реєстр. №. 36592818) – 46,83%
Інші (фізичні особи) – 2,17%
1997 (зареєстровано 21 травня 1997 р.)
Проспект Правди 85, Київ, Україна
1 голова правління
4 члени ради
271
http://www.kst.in.ua/
https://smida.gov.ua/db/participant/02772037

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 10 травня 2018 р.) та порталу Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України – (smida.gov.ua/, від 30 травня 2018 р.)

Звіт про прибутки та видатки Підприємства за останні 3 роки показано в Табл. 3.60; баланс
станом на 31 грудня 2017 року показано в Табл. 3.61. Далі наведено висновки на основі цих
даних.
Відповідно до звіту про прибуток за останні 3 роки, частка валового продукту від
продаж становить від 2 до 6%, однак, після вирахування адміністративних витрат та
інших витрат, 2015 та 2016 фінансові роки мали дефіцит навіть на інші прибутки
(скоріш за все певний вид субсидій на суму прибл. 10 млн грн.). Тільки в
2017 фінансовому році чистий прибуток став позитивним.
На думку незалежного аудитора щодо фінансової звітності підприємства за 2017 рік,
непокриті збитки компанії склали 99,5 млн грн., поточні пасиви підприємства
перевищили поточні активи на 27,6 млн грн. Ці обставини свідчать про
невизначеність, що може серйозно вплинути на здатність підприємства безперервно
продовжувати свою діяльність.
Ці показники не є позитивними для підприємства, але зважаючи на те, що 51%
статутного фонду підприємства належить КМДА, воно вважається напівдержавним.
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Табл. 3.60 Звіт про доходи та видатки ПрАТ "Київспецтранс"
Статті фінансової звітності
Виручка від продажів
Виробничі затрати
Валовий прибуток
Адміністративні витрати
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток (збиток) до оподаткування

Одиниці: грн.

2015 фін. рік
72 839 000
-71 177 000
1 662 000
-7 920 000
13 547 000
-9 632 000
-2 343 000

2016 фін. рік
82 199 000
-76 678 000
5 521 000
-8 806 000
10 753 000
-15 671 000
-8 203 000

2017 фін. рік
95 180 000
-89 546 000
5 634 000
-8 771 000
14 123 000
-9 910 000
1 076 000

-2 343 000

-8 203 000

1 076 000

Податок на прибуток
Чистий прибуток

Джерело: Дослідницька група JICA на основі Звіту про виконання щорічного фінансового плану за 2017, 2016, 2015
роки та Фінансового плану на 2018 рік

Табл. 3.61
ПОТОЧНІ
АКТИВИ
Готівка

Баланс ПрАТ "Київспецтранс" (станом на 31 грудня 2017 р.)

АКТИВИ
UAH

ПАСИВИ
ПОТОЧНІ ПАСИВИ
UAH

USD*

1 816 000

64 702

Дебіторська
заборгованість

25 130 000

895 350

Інвентар
Інші поточні активи
Усього поточних
активів
НЕОБОРОТНІ
АКТИВИ
Апаратура й
обладнання
Нематеріальні активи

4 749 000
4 769 000
36 464 000

169 201
169 913
1 299 167

UAH

USD

174 460 000

6 215 791

3 238 000

115 366

26 000

926

Інші необоротні
активи

Усього необоротних
активів
Усього активів

177 724 000

6 332 084

214 188 000

7 631 250

USD

Кредиторська
заборгованість постачальники
Кредиторська
заборгованість –
фіскальні платежі
Пасив (- 1 рік)
Інші поточні пасиви
Усього поточних
пасивів
ДОВГОСТРОКОВІ
ПАСИВИ
Довгостроковий борг

12 566 000

447 711

24 636 000

877 750

0
26 859 000
64 061 000

0
956 953
2 282 413

UAH

USD

0

0

Довгострокове цільове
фінансування
Усього
довгострокових
пасивів
Капітал акціонерів
Звичайні акції,
додатковий сплачений
капітал
Резерв переоцінки
Нерозподілені
прибутки
Усього пасивів і
капіталу акціонерів

107 840 000

3 842 204

107 840 000

3 842 204

UAH
31 585 000

USD
1 125 334

110 250 000
-99 548 000

3 928 069
-3 546 771

214 188 000

7 631 250

Примітка: Суми в дол. США наведено для довідки – згідно із курсом обміну на кінець року USD/UAH = 28,0
Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 30 травня 2018 р.)

C)
ПАТ "Київенерго" та сміттєспалювальний завод "Eнергія"
ПАТ "Київенерго" є однією з дочірніх компаній енергетичного гіганта України "ДTEK". У
минулому Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України" мала 25% акцій
Київенерго, однак нещодавно вони перейшли до ДТЕК. Київенерго володіло та експлуатувало
2 ТЕЦ (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), розподільну мережу теплоенергії та електроенергії,
сміттєспалювальний завод "Енергія", який є єдиним подібним заводом в Україні. Кількість
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штатних працівників Київенерго налічує більш ніж 12 тис. чоловік. Компанія продавала
електро- та теплоенергію кінцевим споживачам, корпоративним підприємствам і фізичним
особам до кінця липня 2018 року.
Рішення 517/4581 Київської міської ради від 24 квітня 2018 року припинило дію
господарського договору Київського міського комплексу (що включає вищеперелічені тепло- й
енергокомпанії та мережі) між м. Києвом і Київенерго. Всі активи, пов’язані з постачанням
тепла, перейшли до КП "Київтеплоенерго", включаючи теплороздільну мережу м. Києва, до
якої входить ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія". Активи, пов’язані з
постачанням електроенергії, що є в основному енергосистемою, були передані іншому
дочірньому підприємству ДТЕК ПАТ "Kиївська Електрична Мережа". ПАТ "Київенерго" буде
ліквідовано в найближчому майбутньому.
Станом на травень 2018 року, на сміттєспалювальному заводі "Енергія" продовжується
реконструкція, тому було складно отримати будь-які офіційні фінансові дані від заводу. Однак,
як показано в Табл. 3.58, Дослідницька група JICA намагалася розібратися в
"прогнозованому звіті доходів і видатків" сміттєспалювального заводу "Енергія", базуючись на
інформації, зібраній в цьому дослідженні в статті прибутку, та аналогічному прикладі Японії з
відкоректованою статтею видатків.
Виручка включає тариф на спалення на заводі "Енергія" та дохід від продажу тепла, а загальна
сума складає 138,0 млн грн. З іншого боку, загальні витрати оцінюються в 103,2 млн грн.; тоді
валовий прибуток складе 34,8 млн грн. Виходячи з цих припущень, сміттєспалювальний завод
"Енергія" може бути фінансово самодостатнім та не потребувати урядових дотацій або
збільшень тарифу на обробку відходів на даний момент.
Табл. 3.62 Звіт про доходи та видатки заводу "Енергія" (припущення Дослідницької
групи JICA)
Дохід
Тариф на "перероблення"
Продаж теплоенергії
Разом
Витрати
Вартість робочої сили
Комунальні послуги (вода,
світло тощо)
Розхідні матеріали
Обслуговування

UAH
22 620 000
115 320 000
137 940 000
UAH
16 513 200
23 443 140

JPY
90 480 000
461 280 000
551 760 000
JPY
66 052 800
93 772 560

Коментарі
Тариф 87 грн./т x 250 000 т/рік
576,6 грн./Гкал x 200 000 Гкал/рік

21 638 505
19 416 106

86 554 020
77 664 423

Видалення золи
Інші (моніторинг тощо)
Разом
Валовий прибуток (збиток)

970 500
21 175 945
103 157 396
34 782 604

3 882 000
84 703 780
412 629 583
139 130 418

Взято з японського прикладу (70%)
Базуючись на показниках вартості
робочої сили в Україні
12,94 грн. x 75 000 т/рік
Взято з японського прикладу (70%)

Коментарі
180 працівників x 92,000 грн./люд./рік
Взято з японського прикладу (70%)

Примітка: Тарифи, вказані в цьому звіті, включають ПДВ (20%)
Примітка: 1 грн. дорівнює 4 японським єнам в цій таблиці.
Джерело: Дослідницька група JICA на основі відповідей на анкету та інформації з відкритих джерел.

D)
КП "Київтеплоенерго"
КП "Київтеплоенерго" розпочало свою діяльність в червні 2016 року. Підприємство було
засноване КМДА на заміну ПАТ "Kиївенерго" та стало одним з головних постачальників тепла
та гарячої води в місті Києві. Планується, що передача всіх активів, включаючи завод
"Енергія", від ПАТ "Kиївенерго" до КП "Київтеплоенерго" завершиться до 31 липня 2018 року.
22 березня 2018 року КМДА затвердила збільшення статутного капіталу
КП "Київтеплоенерго" на 1,2 млрд грн. Це було зроблено для успішної передачі активів від
ПАТ "Київенерго" та підготовки до наступного опалювального сезону.
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Станом на кінець квітня 2018 року, ПАТ "Kиївенерго" завершує перший етап передачі
комунальної власності до КП "Kиївтеплоенерго". У результаті цієї передачі
КП "Kиївтеплоенерго" успадкує всі борги та непогашену дебіторську заборгованість
ПАТ "Kиївенерго".
У Tабл. 3.63 наведено загальну інформацію про КП "Київтеплоенерго". Фінансові звіти,
включаючи звіт про доходи та видатки в 2017 році та план на 2018 рік, а також баланс станом
на 1 січня 2018 року є у відкритому доступі в Інтернеті, але тут вони не вказані, оскільки
підприємство зараз перебуває на перехідному етапі.
Назва

Tабл. 3.63 Загальна інформація про КП "Kиївтеплоенерго"

Реєстраційний №
Статутний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення
Адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

КП "Kиївтеплоенерго"

Повна назва: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) "Kиївтеплоенерго"

40538421
5000 грн.
132 865 000 грн.
Муніципальне комерційне утворення
Київська міська рада – 100%
2016 (офіційно зареєстровано 6 червня 2016 р.)
вул. Велика Житомирська 15A, Київ, Україна
Тимчасово виконуючий обов’язки директора
Директор до 24 квітня 2018 р.
247 (станом на 1 січня 2018 р.)
http://www.kte.kiev.ua/

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 10 травня 2018) та порталу Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України – (smida.gov.ua/, від 30 травня 2018 р.)

(7)
Приватний сектор і неформальний сектор
Як вже було зазначено в попередніх розділах, залучення приватних компаній до управління
твердими побутовими відходами в м. Києві спостерігається у сферах збирання та
транспортування відходів, проміжного оброблення, переробки та остаточного видалення
відходів.
Що стосується сфери збирання та транспортування, фактичне надання послуг зі збирання та
транспортування відходів доручено ПАТ "Kиївкомунсервіс" і виконується 7
компаніями-надавачами послуг, включаючи "Київспецтранс", яке є приватним акціонерним
товариством, і чотири приватні компанії.
Що стосується проміжного оброблення, сміттєспалювальний завод "Енергія" експлуатується
публічним акціонерним підприємством "Київенерго", але КП "Київтеплоенерго" в
найближчому майбутньому перебере завод "Енергія" в експлуатацію.
Щодо сфери переробки, то деякі приватні компанії залучені до сфери сортування відходів і
відновлення матеріалів, а також організовують пункти збирання вторинної сировини.
Що стосується остаточного видалення відходів, то ПАТ "Київспецтранс" експлуатує Полігон
№5, який приймає тверді побутові відходи міста, і Полігон №6, який приймає будівельні та
великогабаритні відходи.
Існує недостатньо інформації щодо залучення неформального сектору до управління твердими
відходами в м. Києві. Коли Дослідницька група JICA вперше відвідувала полігони №5 та №6
взимку, то не побачила там збирачів відходів, але причиною цьому міг бути снігопад. Проте
певна діяльність зі збирання вторинної сировини збирачами відходів на полігоні
спостерігалася, коли Дослідницька група JICA відвідувала Полігон №5 для проведення
дослідження складу відходів у травні 2018 року. Припускається, що в місті можуть існувати
неофіційні колектори та торговці відходами, які піддаються вторинній переробці, оскільки в
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місті є декілька установок сортування вторинної сировини та пунктів збирання вторинної
сировини.
(8)
Екологічна освіта та інформування громадськості
Відділ зв’язків із громадськістю ПАТ "Київкомунсервіс" проводить інформаційнопросвітницьку роботу з питань охорони навколишнього середовища, спрямовану на
управління твердими відходами. "Київкомунсервіс" ініціювало проект екологічної освіти та
підвищення обізнаності під назвою "Обери чисте майбутнє" з 2012 року і до сьогоднішнього
часу. В рамках проекту проводилися акції щодо важливості роздільного збирання та
перероблення відходів, належного поводження з небезпечними відходами тощо, готувалися
спеціальні навчальні брошури та ілюстровані інформаційні буклети і книжки.
"Київкомунсервіс" проводить лекції з питань поводження з відходами в університетах. Один із
найпопулярніших заходів – конкурс "Мистецтво відходів", в якому щорічно беруть участь
понад 1000 студентів. Деякі приклади методів підвищення екологічної обізнаності,
розроблених "Київкомунсервісом", показані на Рис. 3.26.

Буклет про способи поводження з відходами та
переробку відходів

Розмальовки для дітей

Плакат конкурсу "Мистецтво відходів"

Нагороджені роботи конкурсу "Мистецтво
відходів"

Джерело: "Київкомунсервіс"

Рис. 3.26 Засоби для підвищення екологічної обізнаності, розроблені
"Київкомунсервісом"

"Kиївкомунсервіс" має обмежений бюджет на проведення інформаційно-просвітницької
діяльності та підвищення екологічної обізнаності; він становить приблизно 20 000 грн. на рік.
Тому "Київкомунсервіс" організовує інформаційно-просвітницькі акції, співпрацюючи з
державними установами у сфері освіти, надавачами послуг зі збирання відходів і екологічними
неурядовими організаціями. На даний час "Київкомунсервіс" співпрацює з такими
громадськими організаціями, як "Україна без сміття", "Чисто. Вишгород (Прибрати місто
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Вишгород) ", "Зелений Птах" і "Друге Життя". Ці неурядові організації періодично проводять
роз’яснювальні заходи в ЗМІ на тему запобігання забрудненню навколишнього середовища від
побутових відходів, а також про потребу переробки та використання відходів.
Громадська думка щодо поводження з відходами, зокрема щодо спалювання
відходів
Управління побутовими відходами є невід’ємною частиною адміністративного обслуговування
населення. Зазвичай відходи вважаються непотрібними та покидаються напризволяще, але
населення не бажає, щоб сміття знаходилося поблизу житлових районів. З огляду на це,
населення визнає необхідність вивезення та утилізації відходів; однак не бажає, щоб об’єкти
утилізації відходів знаходилися поруч. Мешканці часто скаржаться та/або протестують проти
будівництва чи функціонування об’єктів утилізації відходів у їхньому районі.

(9)

1)
Ситуація на полігонах
Подібна ситуація спостерігається у багатьох містах світу, і м. Київ не є винятком. В м. Києві є
один сміттєспалювальний завод, який є єдиним подібним заводом в Україні; його потужність
складає 250 000 т твердих побутових відходів на рік. Дві третини побутових відходів м. Києва
вивозяться на Полігон №5.
Є цілий ряд скарг на Полігон №5, таких як: надмірне накопичення відходів на території
полігону, неприємний запах, можливість забруднення води громадського користування та
ґрунтових вод, вплив на стан здоров’я тощо. У 2016 році була ситуація, коли люди
перешкоджали транспортуванню відходів з Києва на полігон. Частина екологічного податку
виділяється району, де розташовано полігон, щоб мінімізувати шкоду, що завдається
навколишньому середовищу, та розрядити обстановку. Однак, це не забезпечує вирішення
ситуації та не є достатнім для зменшення незадоволення мешканців району. Іноді відходи
транспортувалися на несанкціоновані сміттєзвалища в Київській області. Оскільки такі
випадки хвилюють місцеве населення, визнано, що прийшов час негайно знайти альтернативу
Полігону №5.
2)
Ситуація щодо будівництва сміттєспалювальних заводів
КМДА затвердила програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік. Було
вирішено побудувати три сміттєпереробні заводи в місті та сільській місцевості. Це може бути
ефективним рішенням для скорочення кількості відходів, які транспортуються на полігон.
Проте, щойно громадяни дізналися про це, вони почали збирати підписи проти такого
будівництва (поширювалася негативна інформація про можливе будівництво – див. Рис. 3.27).
Громадяни зібрали більш ніж 10 тисяч підписів та подали свої вимоги до міської ради. Міська
рада прийняла їх вимогу.
Сміттєспалювальний завод "Енергія" – це діючий завод для переробки відходів. Було з’ясовано,
що завод отримує велику кількість скарг. Незважаючи на те, що санітарно-гігієнічна ділянка
визначена законом, на протилежному боці озера Билиця розташовані житлові масиви. Місцеві
жителі скаржаться на неприємний запах. Хоча причиною поганого запаху є не завод, мешканці,
що живуть поблизу нього, не завжди мають позитивне ставлення до сміттєспалювальних
заводів.
Це призводить до того, що місцеві жителі легко піддаються впливу активістів і протестують
проти будівництва нового сміттєспалювального заводу. Кпім забезпечення екологічної освіти
для громадян, робляться спроби покращити функціонуючий об’єкт "Енергія" та зробити його
екологічно чистим. Щоб перейти до будівництва нового заводу, потрібно практично показати
навколишнім мешканцям досягнення на вже існуючому сміттєспалювальному заводі "Енергія".
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Фотографія в петиції

Житлові масиви біля сміттєспалювального заводу
"Енергія"

Джерело: Зрада Сьогодні "Чи потрібні нам
3 сміттєспалювальні заводи?"
Джерело: "Київкомунсервіс"

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.27 Ситуація з будівництвом сміттєспалювального заводу
План і проект поводження з відходами в м. Києві

3.2.6

(1)
Генеральний план поводження з відходами
Основний план поводження з твердими відходами м. Києва – це розпорядження КМДА від
10 лютого 2014 року "Про затвердження Схеми санітарного очищення м. Києва" та рішення
КМДА від 17 березня 2016 року "Про затвердження комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2016–2020 роки та заходи щодо її реалізації".
На підставі цих розпоряджень і рішень був розроблений план дій щодо поводження з твердими
відходами в м. Києві на 2017–2025 роки. Цей план узагальнено в Tабл. 3.64.
КМДА має на меті відновити Полігон №5 до 2021 року (Проекти №1~4) і Полігон №6 до
2019 року (Проект №5) для запобігання екологічному ризику у прилеглій місцевості. Що
стосується сміттєспалювального заводу "Енергія", планується встановлення системи очистки
димових газів (Проект №6) до 2019 року та електрогенеруючих установок до 2021 року
(Проект №7). Крім того, до 2025 року (Проект №8~9) планується будівництво нового
сміттєпереробного комплексу, який включатиме об’єкти переробки, полігони та
сміттєспалювальний завод.
Стосовно м’яких компонентів, в даний час пропагується вивчення та застосування відповідної
системи тарифів на поводження з відходами для утворювачів відходів (Проект №10) та
запровадження системи роздільного збирання відходів (Проект №11).
Tабл. 3.64 План дій на 2017–2025 роки у сфері поводження з відходами в м. Києві
№
1
2
3
4
5
6
7

Проект

Хто втілює проект

Оформлення договору оренди ділянки землі, на
якій знаходиться Полігон №5
Реконструкція Полігону №5 з подальшим
закриттям та рекультивацією
Рекультивація Полігону №5
Обслуговування Полігону №5 після
рекультивації
Реконструкція та рекультивація Полігону №6
Відновлення системи очищення димових газів
сміттєспалювального заводу "Енергія"
Реконструкція об’єктів виробництва
електроенергії сміттєспалювального заводу

"Kиївспецтранс" та сільська
рада с. Підгірці
Погоджено розпорядженнями
КМДА
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термін
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2017-2021
Постійно
2019
2017-2019
2018-2021
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8

9

10

11

"Енергія"
Створення мережі комплексів (заводів) для
перероблення твердих побутових відходів,
включаючи полігони для утилізації
перероблених або оброблених відходів (за
необхідності)
Будівництво додаткових потужностей/об’єктів
виробництва тепло- та електроенергії, що
працюють на альтернативному паливі з відходів
Встановлення та перегляд (за необхідності хоча
би раз в три місяці) економічно виправданих
тарифів на вивезення побутових відходів у
Києві відповідно до законодавства України
Розвиток системи роздільного збирання
відходів, зокрема збільшення кількості
відповідних контейнерів і транспортних засобів

2018-2025

2020-2025
Виконавчий орган Київської
держадміністрації, суб’єкти у
сфері поводження з відходами.

Постійно

Постійно

Джерело: КМДА (2017) Рішення від 14 грудня 2017 р. № 697/3704 "Про деякі питання щодо поводження з
побутовими відходами на території міста Києва"

(2)
План і проект розвитку об’єктів
Як вже згадувалося у попередньому розділі, відновлення полігонів №5 та №6 є найбільш
нагальним планом розвитку об’єктів у секторі поводження з відходами м. Києва. Паралельно
місто прагне покращити систему очистки димових газів на сміттєспалювальному заводі
"Енергія" відповідно до екологічних стандартів ЄС. Варто взяти до уваги, що КМДА має план
щодо реконструкції сміттєспалювального заводу "Енергія" в найближчому майбутньому та
оснащення його енергогенеруючими установками. До 2025 року планується збудувати новий
сміттєпереробний комплекс, який включатиме об’єкти переробки, полігони, а також завод, що
виробляє енергію з відходів. Очікується, що він стане альтернативним об’єктом оброблення
відходів після закриття полігонів №5 і №6.
(3)
План удосконалення сміттєспалювального заводу "Енергія"
Минуло понад 30 років з моменту запуску сміттєспалювального заводу "Енергія".
Продовжується зношення обладнання заводу, а також закінчується фізичний термін
експлуатації різноманітного обладнання та його запчастин. Потрібна повна заміна обладнання,
яка не здійснюється; здійснюється лише заміна деталей. Технологія, яка використовується для
обладнання, є застарілою. Крім того, закупляти запчастини з часом стає важче. Умови
експлуатації, особливо умови контролю забруднення, були змінені та повинні відповідати
стандартам ЄС.
Що стосується фізичного терміну експлуатації, ковші кранів було замінено кілька разів. Було
замінено понад 80% теплообмінних труб котла. Насправді, періодичні роботи з обслуговування
стають недостатніми, а довгострокові ремонтні роботи, коли зупинялася робота однієї печі,
припинилися. Внаслідок цього кількість відходів, що спалюється, залишається на рівні близько
260 000 т на рік, хоча максимальна потужність для спалювання – 525 600 т на рік.
Дизайн і технології обладнання є очевидно застарілими. Обслуговуючий персонал управляє
обладнанням вручну. Деякі запчастини вже не виготовляються, і дедалі важче стає знайти
інженерів і техніків для підтримки такого обладнання. Деяке старе обладнання було замінено,
щоб уникнути незручностей при його обслуговуванні та підвищити ефективність. Ці ремонтні
роботи є економічно нерентабельними.
За останні 30 років суспільство суттєво змінилося, особливо що стосується ставлення до
навколишнього середовища. Оскільки завод оснащений лише електростатичним
пиловловлювачем, необхідно вдосконалити установки для очищення димових газів, зокрема
кислотних компонентів у димових газах, таких як HCl, SOX і NOX. Повинен здійснюватися
контроль рівня діоксинів.
Нинішня система поводження з відходами м. Києва базується на "Схемі санітарного очищення,
10.02.2014". Схема передбачає скорочення рівня відходів до 400 т на день шляхом будівництва
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сміттєпереробного об’єкта. Це підтверджується рішенням муніципальних зборів закрити
Полігон №5 у жовтні 2018 року. Тому побудова нового об’єкта відіграє дуже важливу роль.
Київ має продовжити експлуатацію заводу ще на 15 років або більше. Відновлення обладнання
включає наступні заходи, запропоновані європейськими компаніями.
Заміна вагового механізму з механічного типу на електронний тип і впровадження
системи штрих-кодів для розпізнавання сміттєвозів, які заїжджають на завод.
Заміна ковша крану на гідравлічний
Удосконалення системи очищення димових газів
Заміна системи очищення димових газів є нагальним питанням, оскільки до 2022 року
стандарти викидів димових газів повинні відповідати стандартам ЄС. Документи для
укладання договору вже готові. Тендер призначено на 2019 рік. Зважаючи на той факт, що
приватні інвестори не виявляють особливого зацікавлення в даному проекті, він буде
виконуватися як громадська робота з бюджетом близько 300 млн грн.
Як зазначалося раніше, в рамках стратегічної програми до 2030 року Київенерго пропонує,
після вдосконалення системи очистки димових газів, встановити систему виробництва енергії
з турбіною на 3000 кВ. Крім того, Київенерго розглядає питання заміни існуючого
сміттєспалювального заводу "Енергія" на новий завод потужністю більш ніж 260 000 т на рік з
двома печами.
3.2.7 Актуальні проблеми поводження з відходами в м. Києві
Загалом, враховуючи нинішню ситуацію з відходами в м. Києві, можна сказати, що КМДА
докладає максимум зусиль для управління твердими побутовими відходами в межах наявних
ресурсів міста. Майже всі відходи регулярно вивозяться приватними компаніями під наглядом
КП "Київкомунсервіс". Далі відходи транспортуються на спеціальні ділянки захоронення
відходів, такі як Полігон №5, інші приватні полігони або сміттєспалювальний завод "Енергія".
Деякі побутові відходи транспортуються на сортувальну установку для вилучення
ресурсно-цінних матеріалів, які піддаються повторному використанню.
Поточний процес поводження з відходами можна узагальнити за допомогою Рис. 3.28.
Процес поводження з відходами
(м.Київ: 2018)
Вироблення

Збір та перевезення

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Сортувальний
завод
Остаточне
видалення
- Полігону №5
- Полігону №6
- Приватні полігони

Вироблення
відходів
(4000 т/д, 2018)
Проектна потужність: 1080 т / д, але тільки 500 до 700 т / д

Сміттєспалювальний
завод

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Тільки тепло
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.28 Поточний процес поводження з відходами в м. Києві (2018 р.)
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Проте, розглянувши детально кожен етап процесу та припустивши ситуації, які можуть
скластися найближчим часом, ми виявили кілька проблемних питань, наведених нижче.
i) Нечіткість майбутнього плану полігону

ii)

Майбутній план розробки та експлуатації Полігону №5, об’єкта, який приймає значну
кількість відходів міста, не є чітким. Незважаючи на те, що відповідальне підприємство
"Київспецтранс" підготувало план розширення існуючого Полігону №5, не зрозуміло,
скільки ще років він експлуатуватиметься. З іншої сторони, КМДА оголосила, що
полігон буде закрито до жовтня 2018 року через протести місцевих мешканців. Однак не
запропоновано конкретного альтернативного плану.
Наявність незаконних сміттєзвалищ

Практично всі відходи збираються та вивозяться спеціалізованими компаніями, але деякі
відходи можуть вивозитися на несанкціоновані сміттєзвалища.
iii) Зношення обладнання на сміттєспалювальному заводі "Енергія"
Сміттєспалювальний завод "Енергія" був збудований в 1986 році та функціонує вже
понад 30 років.
Нажаль, об’єм відходів, які спалюються, набагато нижчий за вихідну проектну
потужність.
Незважаючи на те, що деяке обладнання, таке як електростатичний пиловловлювач і кран,
було замінено, потрібна заміна або відновлення печі та іншого обладнання.
iv) Невизначеність з приватними інвестиціями

v)

КМДА зараз готує тендер для приватних інвесторів на комплексне управління твердими
побутовими відходами, які утилізуються на Полігоні №5 та інших приватних полігонах.
Однак, проведення тендеру залежить від пропозицій приватного сектору. Це означає, що
ніхто не матиме вихідних даних про те, як переробляються відходи та скільки коштів на
це витрачається.
Труднощі із впровадженням роздільного збирання відходів (сортування відходів)

КМДА докладає зусиль, щоб запровадити роздільне збирання відходів, але наразі цей
процес не є успішним. Незважаючи на всі зусилля та інформаційно-роз’яснювальну
роботу "Київкомунсервісу", відходи, що піддаються переробці, не завжди
відокремлюються та викидаються в окремі, призначені для цього контейнери, а в
основному змішуються.
Процес поводження з відходами, запланований на даний момент, можна узагальнити за
допомогою Рис. 3.29. Як видно з рисунка, КМДА ризикує втратити кінцевий пункт утилізації
відходів. Це може статися у випадку, якщо проект залучення приватних інвестицій не буде
успішним.
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Процес поводження з відходами
Вироблення

( м.Київ: заплановано на 2018 рік)

Збір та перевезення

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Роздільний збір

Вироблення
відходів
(4000 т/д, 2018)

Невідомий
(як пропонує приватна компанія)

Дизайнерська потужність: більше, ніж навкол
о 800 t/d (=260,000 t/y з 325 дні операції)

Остаточне
видалення
(Невідомо після закр
иття
Полігону №5 і №6)

Сміттєспалювальний
завод

овні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення

Тепло та енергія

Енергія
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів
Відновлення тепла та енергії

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.29 План майбутнього процесу поводження з відходами в м. Києві (станом на 2018
рік)
3.2.8

Нинішня ситуація в Київській області

(1)
Ситуація поводження з побутовими відходами
За адміністративним-територіальним поділом Київська область налічує 25 районів і 12 міст
регіонального підпорядкування. Загалом налічується 25 міст, 30 містечок, 1122 села, не
включаючи м. Київ.
Щорічно в Київській області утворюється близько 3,49 млн м3 твердих відходів, які
утилізуються на несанкціонованих сміттєзвалищах і полігонах. У регіоні є 36 санкціонованих
полігонів, сім з яких не сертифіковано, а два закрито.
Tабл. 3.65 відображає рівень збирання відходів у кожному районі.
Tабл. 3.65 Показники збирання відходів у кожному районі Київської області
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Район
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
Києво-Святошинський
Макарівський

Показник у
%
50
59,6
93
82
73
72
70
75
93
78,3
33
92
85
75
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№
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Район
Рокитнянський
Сквирський
Святошинський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
м. Березань
м. Біла Церква
м. Бориспіль
м. Бровари
м. Буча
м. Васильків
м. Ірпінь

Показник у
%
50
40
10,5
75
20
33
43
85
59,6
82
84
83
70
60
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№

Район

16.

Миронівський
Обухівський

17.
18.

Переяслав-Хмельницький
Поліський

15.

Показник у
%
48

33.

98

34.

80
10

35.
36.
37.

№

Район
м. Обухів
м. ПереяславХмельницький
м. Ржищів
м. Славутич
м. Фастів

Показник у
%
82
50
24
100
50

Джерело: Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області на
2017-2022 рр.

Проблема твердих побутових відходів дуже актуальна для м. Києва. Збільшення кількості
утворення відходів з року в рік є значним. Деякі з цих відходів вивозяться на полігони, однак
більшість з цих полігонів використовуються неналежним чином, що призводить до
негативного впливу на навколишнє середовище та стан здоров’я людей. Низький рівень
збирання відходів спричиняє виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ. Такі проблеми з
твердими відходами частково вирішені в містах, але їх важко вирішити в сільській місцевості.
У сільських місцевостях немає розроблених програм поводження з твердими відходами та
програм санітарної очистки для систематичного вивезення й утилізації відходів. В результаті
цього з’явилося багато несанкціонованих звалищ, що погіршило санітарні умови довколишніх
поселень. Слід зауважити, що більшість полігонів не відповідає санітарним нормам, і ці умови
можуть стати причиною серйозного антропогенного впливу на навколишнє середовище.
(2)
Генеральний план поводження з відходами
На даний момент існує два основоположні документи, які вважаються генеральним планом
поводження з побутовими відходами у Київській області.
Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у
Київській області на 2017-2022 роки
Це фундаментальна концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими
відходами у Київській області, підготовлена та затверджена в травні 2017 року.
У цьому документі з фінансової точки зору порівнюються декілька сміттєпереробних об’єктів,
як-от сортувальні, спалювальні та ферментні, для зменшення обсягу відходів, що утилізуються
на полігонах.
Київська область поділяється на сім блоків, у яких потрібно збудувати такі сміттєпереробні
об’єкти. Враховуючи обсяг утворення відходів і їх склад, логістичні засоби збирання відходів,
наявність ділянок землі та інші фактори, розміщення об’єктів остаточного видалення та
сміттєпереробних об’єктів заплановано в кожному з семи блоків. Деякі блоки мають
сміттєпереробні комплекси, а в деяких розробляються лише сміттєсортувальні об’єкти,
залежно від характеристик кожного блоку. Наприклад, що стосується сміттєпереробного
комплексу, рекомендується зводити такий об’єкт на відстані 3 км від споживачів енергії
загальною площею від 2 до 5 га.
Основні напрямки даної концепції описані нижче:
Впровадження теми сортування відходів у сфері освіти, проведення просвітницьких
заходів;
Впровадження комплексного управління побутовими відходами (збирання,
вивезення, переробка й утилізація);
Визначення переліку полігонів, які підлягають закриттю, та рекламація існуючих
полігонів і сміттєзвалищ; реконструкція нових полігонів;
Впровадження
ефективної
системи
транспортування
відходів,
як-от
сміттєперевантажувальна станція.

1)

Рис. 3.30 показує поточне розташування сміттєзвалищ і полігонів (чорні позначки) та план
можливого розташування нових об’єктів поводження з відходами (кольорові позначки).
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Поточна ситуація

План розташування об’єктів

Джерело: Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області на
2017-2022 рр.

Рис. 3.30 Поточне розташування об’єктів поводження з відходами та план розташування
нових об’єктів у 7 блоках Київської області

2)
Програма поводження з побутовими відходами на 2017-2020 роки
Цей документ є короткостроковою програмою на основі згаданої вище концепції, яка також
підготовлена й затверджена в травні 2017 року.
У цьому документі подано детальнішу інформацію про план дій щодо поводження з відходами
до 2020 року.
Наприклад, у першому блоці охоплюється територія міст Біла Церква, Ржищів, Фастів, районів
Богуславський, Володарський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський, Сквирський,
Святошинський, Таращанський, Тетіївський і Фастівський.
Tабл. 3.66 демонструє приклад розвитку об’єктів у м. Біла Церква, що відноситься до блоку 1,
який передбачає будівництво комплексу сортування та переробки відходів із заводом, що
виробляє енергію з відходів, його потужність становитиме 200 000 т на рік або 548 т на день. У
цьому документі наводяться детальні концептуальні плани розвитку подібних об’єктів у всіх
семи блоках області.
Tабл. 3.66 Приклад плану розвитку об’єктів у Київській області
Об’єкт ПТПВ
Сортувальнопереробний
комплекс
енергоавтономний
(з енергоблоками
для виробництва
електричної та
теплової енергії)

Місце
розташування
Білоцерківський
район (землі
запасу)

Запроектована
потужність
к-тонн/рік
200

Питання, які потрібно
вирішити
1. Відведення земельної
ділянки
2. Розроблення
проектної документації
3. Розроблення
реєстрової карти об’єкта
оброблення й утилізації
відходів (РК ООУВ)
4. Будівництво СПКЕ

Рік
здійснення
заходу
2017
2018
2018

2019-2020

Джерело: Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області на
2017-2022 рр.
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Додаток 1 до цього документа називається ПАСПОРТ, що є загальним описом регіональної
програми та складається з наступних розділів: 1) ініціатор програми розвитку, 2) дата, номер
та назва адміністративного органу виконавчої влади з питань програм розвитку, 3) орган, що
займається розвитком, 4) органи співпраці, 5) відповідальні виконавчі органи, 6) органи, що
беруть участь, 7) тривалість програми, 8) перелік використаних бюджетів і 9) загальна сума
програми, яка орієнтовно становить 2 005 433 000 грн. Очікується, що лише 98 305 000 грн.
буде отримано з місцевого бюджету, а решта 1 907 128 000 грн. надійде з інших фінансових
джерел.
Додаток 2 цього документа є джерелом регіональної програми щодо твердих відходів, у якому
описуються джерела фінансування програми на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
(3)
План і проект розвитку об’єктів
Як було зазначено раніше, план розвитку нових об’єктів вже підготовлено та затверджено. За
інформацією Київської державної обласної адміністрації, одна з програм перебудови полігону
в Миронівському районі зараз реалізовується та фінансується за рахунок коштів національного
бюджету.
Інші проекти контролюються державною адміністрацією і в основному фінансуватимуться
державним бюджетом. Однак, для початку реалізації проекту потрібно виділити фінансування.
(4)
Поточні проблеми обласного рівня у сфері поводження з відходами
У вищезазначених документах підсумовано основні проблемні питання Київської області, що
стосуються сфери поводження з побутовими відходами. Вони перелічені нижче:
Невідповідність між існуючими санітарними нормами та вимогами щодо екологічної
безпеки на більшості полігонів і сміттєзвалищ;
Застаріла система збирання, транспортування, зберігання та утилізації відходів;
Зношення існуючого обладнання та контейнерів для збирання відходів і неналежна
експлуатація полігонів;
Недостатня реалізація роздільного збирання відходів, сортування та вилучення
вторинної сировини;
Недостатнє охоплення сільської місцевості послугами зі збирання відходів;
Недосконале законодавство та державне регулювання у сфері поводження з
відходами;
Низькі тарифи на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.
Крім того, Київська обласна державна адміністрація зараз переглядає існуючу концепцію та
план дій з урахуванням принципів Національної стратегії управління відходами, затвердженої
в листопаді 2017 року, особливо що стосується роздільного збирання.
Ще одне проблемне питання – це питання комунікації з містом Києвом у випадках, коли тверді
побутові відходи міста утилізуватимуться за межами міста, але в межах області в найближчому
майбутньому.
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3.3

Нинішня ситуація в м. Харкові

3.3.1

Загальна інформація

(1)

Природні умови

1)
Географічні особливості
Харківська область розташована на північному сході України та займає південно-західну
окраїну Середньоруської височини. Степова зона займає велику частину території області.
Північно-східна частина території межує з Росією. Харківська область має площу 31 415 км2, і
це четверта за розміром область в Україні. Рельєф Харківської області утворюють зсуви, яри та
ерозія ґрунту. Харківська область розташована на вододілі Дону і Дніпра. По її території
протікає 156 річок. Найдовша річка – Сіверський Донець (довжина 380 км в межах області).
Географічні координати м. Харкова: 49°52"–50°06" північної широти та 36°07"–36°27" східної
довготи, площа міста – 350 км2. Харків розташовується в центрі північної частини Харківської
області.
2)
Метеорологічна ситуація
Для Харкова характерний континентальний клімат із середньорічною температурою 6,7°C.
Найтепліший місяць – липень (середня температура – 18,7°C), а найхолодніший – січень
(середня температура – -7,1°C). Середньорічна кількість опадів становить 500~600 мм. Період
снігопаду охоплює приблизно п’ять місяців: з листопада до березня. Стійкий сніговий покрив
спостерігається від 95 до 110 днів. Зведена щомісячна кліматична інформація представлена на
Рис. 3.31.
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Джерело: https://www.weatheronline.co.uk/(від 5 квітня 2018 р.)

Рис. 3.31

Щомісячна температура та кількість опадів у м. Харкові

(2)
Населення та прогнози на майбутнє
Станом на 1 лютого 2018 р. загальна кількість постійного населення в Харківській області, що
включає місто Харків, за оцінкою становить 2 666 632 особи, а загальна кількість наявного
населення складає 2 692 268 осіб. Що стосується м. Харкова, то загальна кількість постійного
населення становить 1 429 847 осіб, а загальна кількість наявного населення складає
1 449 414 особи14.
14

http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia (від 7 квітня 2018
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Із постійного населення в Харківській області 46,3% становлять чоловіки, а 53,7% – жінки.
Населення віком до 15 років складає 14,5%; 61,5% – від 16 до 59 років; і 23,0% – старше 60
років.
Детальні демографічні дані Харківської області наведені в Табл. 3.67. Загальна площа області
становить 31 415 км2, а середня щільність населення складає 85,2 люд. на км2.
Загальна площа м. Харкова становить 350 км2, а середня щільність населення міста складає
4085 люд. на км2.
Табл. 3.67

Детальні демографічні дані Харківської області

Місто/район
Усього в Харківській області
Міста
Харківська область
Ізюм
Куп’янськ
Лозова
Люботин
Первомайський
Чугуїв
Райони
Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Богодухівський
Борівський
Валківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Дворічанський
Дергачівський
Зачепилівський
Зміївський
Золочівський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Красноградський
Краснокутський
Куп’янський
Лозівський
Нововодолазький
Первомайський
Печенізький
Сахновщинський
Харківська область
Чугуївський
Шевченківський

1 лютого
2018 р.
2 692 268

Наявне населення
Середня
1 лютого
кількість у
2018 р.
січні 2018 р.
2 693 138
2 676 632

Середня
кількість у
січні 2018 р.
2 677 502

1 449 414
48 309
55 646
64 599
23 939
29 923
33 083

1 449 748
48 338
55 668
64 613
23 939
29 927
33 093

1 429 847
48 326
55 807
65 309
23 832
30 286
32 749

1 430 181
48 355
55 829
65 323
23 832
30 290
32 759

80 428
21 030
18 450
38 439
16 577
31 387
21 870
45 694
17 238
94 071
14 938
70 646
25 711
16 889
20 831
6 893
43 958
27 630
24 128
28 377
32 168
15 377
9 814
20 754
177 517
46 349
20 191

80 457
21 043
18 470
38 446
16 582
31 399
21 892
45 716
17 251
94 118
14 947
70 670
25 729
16 899
20 839
6 900
43 981
27 638
24 144
28 403
32 182
15 388
9 824
20 761
177 563
46 372
20 198

80 717
21 628
18 536
38 570
16 701
31 688
22 029
45 392
17 312
94 093
15 175
70 528
25 718
17 147
20 857
6 941
43 982
27 655
24 426
28 616
32 323
15 510
9 826
21 138
177 162
46 524
20 282

80 746
21 641
18 556
38 577
16 706
31 700
22 051
45 414
17 325
94 140
15 184
70 552
25 736
17 157
20 865
6 948
44 005
27 663
24 442
28 642
32 337
15 521
9 836
21 145
177 208
46 547
20 289

Джерело: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.32 відображає демографічну криву Харківської області за останні десять років, включно
з м. Харків, яка вказує на те, що кількість населення майже не змінювалася.
р.)
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На жаль, під час першого етапу дослідження не вдалось отримати прогнози змін чисельності
населення в майбутньому ні для області, ні для міста. Однак, згідно з відповіддю Харківської
міської ради на анкету Дослідницької групи JICA, неофіційно спостерігається, що кількість
населення могла зрости до 1,7 або 2,0 млн осіб через нещодавній стрімкий притік населення із
сусідніх східних областей – Донецької та Луганської.

Джерело: Дослідницька група JICA на основі таких джерел даних:
Відповідь Харківської міської ради на анкету Дослідницької групи JICA
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/naselennia-1995-2012rr (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.32

Демографічна крива Харківської області та м. Харкова (2008–2017)

Економічна ситуація та стан промисловості

(3)

1)
Валовий регіональний продукт
Рис. 3.33 відображає ВРП у Харківській області. Валовий регіональний продукт (ВРП)
Харківської обласної адміністрації у 2016 році становив 154 871 млн грн., що склало 6,5 % від
загального національного валового внутрішнього продукту (ВВП).
Темпи приросту ВРП Харківської області коливаються відповідно до темпу приросту ВВП для
всієї України: вони були негативні у 2009 та 2014-15 роках через глобальну економічну кризу
та внутрішню політичну невизначеність. У 2016 році темпи приросту стали позитивними.
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Джерело: Веб-сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/, від 1 квітня 2018 р.)

Рис. 3.33 ВРП у Харківській області (загальний, на душу населення, темп приросту)

2)
Промислова та економічна ситуація в Харківській області
Індекс промислового виробництва в Харківській області збільшився на 6,1% у 2016 році
порівняно з попереднім 2015 роком, найбільшим приростом відзначилося виробництво меблів
та іншої продукції, ремонт та монтаж машин і обладнання (36,1%) і металургійне виробництво,
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виготовлення металевих виробів, крім машин і обладнання (19,1%), а також машинобудування,
крім ремонту й монтажу машин і обладнання (9,5%). У той же час виробництво електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 14,2%, а коксу і нафтопродуктів – на
7,0%.
У січні-листопаді 2017 року підприємства Харківської області реалізували промислових
товарів на суму 149,4 млрд грн.: зокрема, харчові продукти, напої та тютюнові вироби – 27,8
млрд грн. (18,6%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 24,0
млрд грн. (16,0%), машинобудування – 16,9 млрд грн. (11,3%). 15
Індекс споживчих цін на товари та послуги в Харківській області за 2017 рік склав 113,8% (в
Україні – 113,7%). У 2017 році споживчі ціни на продовольчі товари та безалкогольні напої
зросли на 19,2%, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 21,4%, одяг і взуття – на 1,8%.
Рівень цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшився на 7,5%.
Побутова техніка та обслуговування житлового фонду зросли на 2,6%. Транспорт у цілому
подорожчав на 15,2%, послуги зв’язку – на 10,3%. У секторі охорони здоров’я ціни зросли на
10,3%, у секторі освіти – на 14,7%, у секторі відпочинку й культури – на 3,9%. Зростання
вартості ресторанних і готельних послуг склало 13,3%. Різноманітні товари та послуги
подорожчали на 5,6%.
3)
Зайнятість і безробіття
У 2016 році середня кількість економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Харківській області складала 1321,2 тис. осіб, із яких 1236,6 тис. осіб були працевлаштовані, а
решта (84,6 тис.) – безробітні, тобто рівень зайнятості склав 59,7%.
Рівень безробіття (стандарт МОП) економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Харківській області склав 6,4 (Табл. 3.68) – це найнижчий показник по всій Україні (на
другому місці – м. Київ, 6,7%).
Табл. 3.68 Рівень зайнятості та безробіття в Харківській області
Економічно активне населення
віком від 15 до 70 років (тис. осіб)

Усього
Україна
Харківська область

17 955,1
1 321,2

Зокрема
працевлаштовані безробітні
16 276,9
1 236,6

1 678,2
84,6

Економічно
неактивне
населення
віком від 15
до 70 років,
(тис. осіб)

Рівень
зайнятості,
(%)

Рівень
безробіття,
(%)

10 934,1
748,8

56,3%
59,7%

9,3%
6,4%

Джерело: Економічно активне населення в Україні у 2016 році (Державна служба статистики України, 2017)

4)
Доходи й витрати домогосподарств
Державна служба статистики України щороку проводить аналіз доходів і витрат
домогосподарств. У Табл. 3.69 нижче представлено частину результатів.
Середній дохід домогосподарств за місяць у Харківській області в 2016 році склав 4951,74 грн.
на домогосподарство на місяць, а місячні витрати становили 4686,30 грн. на домогосподарство
на місяць.
Рис. 3.34 ілюструє середні місячні витрати домогосподарств: люди в Харківській області
витрачають менше грошей на продукти харчування, напої та тютюн, тоді як загальний платіж
за житлово-комунальні товари та послуги становить 764,03 грн. на домогосподарство на
місяць – це найбільший відсоток (16,4%) до загальних витрат порівняно з іншими. Місячні
витрати домогосподарств у Харківській області трохи менші, ніж у середньому по країні.

15

Соціально-економічна ситуація в Харківській області у 2017 році (Головне управління статистики в Харківській
області)
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Табл. 3.69

Середньомісячні доходи й витрати опитаних домогосподарств у Харкові
Пункт

Одиниці

Кількість опитаних домогосподарств
В середньому осіб у домогосподарстві
Загальна кількість домогосподарств
Сукупні грошові доходи
домогосподарства (в середньому)

домогосподарства
осіб на домогосподарство
тис. домогосподарств
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на домогосподарство
на місяць
грн. на домогосподарство
на місяць
грн. на
домогосподарство на
місяць
грн. на домогосподарство
на місяць

Заробітна плата домогосподарства (в
середньому*)
Пенсія домогосподарства (в
середньому*)
Сукупні грошові витрати
домогосподарства
Залишок (для довідки)

8 168
2,11
15 033,40

Харківська
область
278
2,01
1 116,60

5 367,51

4 951,74

2 914,70

2 869,41

1 211,26

1 110,60

4 948,62

4 668,30

418,89

283,44

Вся Україна

Джерело: Дослідницька група JICA на основі документа "Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016
році" (Державна служба статистики України, 2017)
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UAH 2,000

UAH 3,000

UAH 4,000

UAH 5,000

UAH 6,000

UAH 7,000

UAH 8,000

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.34

5)

Склад місячних витрат домогосподарств (у середньому) в Харкові

Комунальна та санітарна інфраструктура

A)
Електропостачання
Електропостачання Харкова здійснюється Харківською ТЕЦ-3, ТЕЦ-5, Харківською ТЕЦ-2 та
Зміївською ТЕС. Загальна встановлена потужність харківських електростанцій – 2895 МВт.
Передачу та розподіл електроенергії в межах міста здійснює ВАТ "Харківобленерго".
Річні обсяги споживання електроенергії в м. Харкові з 2014 по 2016 рік представлено в Табл.
3.70. Споживання зменшується з 2014 до 2016 року.
Табл. 3.70

Споживання електроенергії в м. Харкові (2014–2016)
Рік
Пункт
2014
2015
2016
Споживання електроенергії (млн кВт∙год)
3889,2
3665,7
3310,2

Джерело: Харківська міська рада
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За даними "Харківобленерго" 16, у березні 2018 року м. Харків і Харківська область суттєво
перевищили граничні обсяги споживання електроенергії. У зв’язку з цим "Харківобленерго"
рекомендує підприємствам на цій території зменшувати споживання електроенергії протягом
доби, особливо вранці та ввечері. "Харківобленерго" звертається до побутових споживачів із
проханням впроваджувати енергозберігаючі заходи та зменшувати нерівномірність щоденного
споживання електроенергії.
B)
Система водопостачання та водовідведення
Оскільки інформація про м. Харків недоступна, то далі наведено відомості про Харківську
область. Стан системи водопостачання та водовідведення в Харківській області представлено в
Табл. 3.71.
Табл. 3.71

Пункт
Водопостачання
Водовідведення

Стан системи водопостачання та водовідведення в Харківській області
-

Стан
Об’єм водопостачання: 322,5 млн м3 (2016)
Рівень покриття водопостачанням: 100%
Рівень зменшення витоку та неврахованого споживання води: 38,8%
Загальна проектна потужність станцій очищення стічних вод: 505,7 млн м3
Об’єм утворених стічних вод: 325,1 млн м3
Об’єм стічних вод, пропущених через очисні споруди: 202,8 млн м3
Рівень очищення: 62,4%

Джерело: 1) Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року 2) Доповідь про стан навколишнього
природного середовища в Харківській області у 2016 році

3.3.2

Адміністративна структура

(1)

Харківська обласна державна адміністрація

1)
Організаційна структура
Організаційна структура Харківської обласної державної адміністрації представлена в Табл.
3.72.
Табл. 3.72 Організаційна структура Харківської обласної державної адміністрації
№
-.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16

Структурний підрозділ
Губернатор
Перший заступник Губернатора
Заступник Губернатора
Департамент фінансів
Юридичний департамент
Управління розвитку промисловості
Департамент економіки і міжнародних відносин
Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Департамент науки і освіти
Департамент агропромислового розвитку
Управління у справах молоді та спорту
Управління культури і туризму
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
Сектор у справах релігій
Служба у справах дітей
Державний архів
Департамент цивільного захисту

Джерело: https://vecherniy.kharkov.ua/news/143353/ (від 25 травня 2018 р.)
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К-ть
місць
1
1
4
69
27
18
56
23
32
45
19
20
9
4
10
50
30
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№
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

-

Структурний підрозділ
Департамент екології та природних ресурсів
 Відділ бухгалтерського обліку, управління персоналом, адміністративного та
правового забезпечення
 Управління раціонального використання природних ресурсів та оцінки впливу на
довкілля
 Управління економіки природокористування та поводження з відходами
Відділ координації екологічних програм, економіки природокористування
біоресурсів та заповідної справи
- Відділ поводження з відходами
Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами
Департамент соціального захисту населення
Департамент масових комунікацій
Управління охорони здоров’я
Департамент капітального будівництва
Управління паливно-енергетичного комплексу
Департамент містобудування та архітектури
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
 Відділ будівництва, дорожнього комплексу та благоустрою у сфері
житлово-комунального господарства
 Управління житлово-комунального господарства
 Управління реформування інфраструктури та економічного аналізу
 Сектор управління персоналом
 Відділ бухгалтерського обліку та планування діяльності
Усього

Джерело: Харківська обласна державна адміністрація

К-ть
місць
30
7
11
11
5
5
24
80
18
26
41
19
23
34
7
10
9
2
5
713

Підрозділи, які відповідають за ПТПВ, – це "Відділ поводження з відходами", що входить до
складу Департаменту екології та природних ресурсів, і "Відділ будівництва, дорожнього
комплексу та благоустрою у сфері житлово-комунального господарства", що входить до складу
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
Ролі Відділу поводження з відходами:
здійснювати державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та
організаціями правил, норм, стандартів;
складати й вести реєстр об’єктів ПТПВ та здійснювати необхідні заходи щодо
забезпечення ведення реєстрів відповідно до законодавства;
організовувати ведення обліку об’єктів ПТПВ, їх паспортизацію та здійснювати
необхідні заходи щодо забезпечення паспортизації відходів відповідно до
законодавства;
координувати роботу органів місцевого самоврядування з питань організації
збирання і видалення побутових та інших відходів.
Ролі Відділу будівництва, дорожнього комплексу та благоустрою у сфері
житлово-комунального господарства:
забезпечувати реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального
господарства (у тому числі у сфері поводження з побутовими відходами);
здійснювати аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з
побутовими відходами;
організовувати надання послуг із поводження з побутовими відходами, створення
полігонів, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих
відходів;
збирати інформацію щодо поводження з побутовими відходами від виконавчих
комітетів районів і міст обласного значення та готувати щорічний звіт про
поводження з відходами в області;

111

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

-

передавати всі нещодавно оновлені або прийняті закони та нормативно-правові акти
виконавчим комітетам районів і міст обласного значення для доведення до відома
органів місцевого самоврядування та підприємств і організацій, які здійснюють свою
діяльність у сфері поводження з відходами.

2)
Бюджет
Річний бюджет Харківської обласної державної адміністрації за останні 3 роки та план на
2018 рік показано в Табл. 3.73. Загальний бюджетний план на 2018 рік складає 5,3 млрд грн.,
що на 17,3% більше, ніж результат за 2017 рік.
За інформацією від Харківської ОДА, за останні п’ять років з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища Харківська область отримала 69 412 000 грн. на
реалізацію проектів з будівництва комплексів поводження з побутовими відходами у
м. Богодухові та м. Люботині.
Табл. 3.73 Річний бюджет Харківської обласної державної адміністрації
Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та
кредитування бюджету
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші послуги, пов’язані з економічною
діяльністю
Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Обслуговування боргу
Цільові фонди
Утилізація відходів
Видатки, не віднесені до основних
груп
Усього

Одиниці: тис. грн.

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

План на
2018 рік

11 096,9
827 659,1
1 331 436,5

11 612,8
625 782,5
1 431 864,8

19 047,1
996 868,8
1 900 337,0

25 395,9
1 576 692,4
2 201 270,0

200 015,5
498 843,9
104 241,4
2 044,1
78 106,3
23 205,9

299 914,9
26 242,1
114 287,2
2 931,8
98 745,8
56 986,8

377 109,2
305 868,6
161 050,5
3 900,3
143 013,4
35 243,6

498 842,4
14 130,0
182 445,6
4 018,9
180 214,9
325 366,2

37 229,6
35 767,5

39 611,9
81 831,7

72 658,9
381 723,6

0,0
254 509,1

62 472,5

80 292,3

92 235,9

13 695,9

-

-

-

6 500,0

1 008,7
19 911,8
-

1 093,3
12 632,9
-

1 590,4
15 225,0
-

1 779,3
0,0
0,0
0,0

2 348,1
3 235 387,9

117,1
2 883 948,1

135,1
4 506 007,5

0,0
5 284 860,6

Джерело: Підготовлено Дослідницькою групою JICA на основі інформації з веб-сайту Харківської обласної
державної адміністрації

3)
Стратегія розвитку
Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року розроблялася робочою групою
Харківської обласної стратегії розвитку, що включала 140 іноземних і вітчизняних експертів, і
була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385.
Стратегічні та оперативні цілі було встановлено на основі аналізу поточних умов, як показано
в Табл. 3.74. Для досягнення кожної оперативної цілі було визначено завдання та пріоритетні
напрямки діяльності.
Що стосується ПТПВ, "впровадження системи ПТПВ і технології виробництва енергії з
відходів" було визначено як одне з 13 завдань для досягнення стратегічної цілі № 1
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"Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП", хоча незрозуміло, якої оперативної
цілі за стратегічною ціллю № 1 буде досягнуто.
Табл. 3.74

2. Зменшення територіальних диспропорцій у
якості життя та поліцентричний розвиток

1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП

Стратегічні
цілі

Стратегічні та оперативні цілі за стратегією розвитку
Оперативні цілі

1. Забезпечення енергобезпеки за рахунок підвищення енергоресурсоефективності
економіки, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній
сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо),
забезпечення збалансованості енергосистеми;
2. Локалізація на території регіону виробництва енергоресурсоефективного
обладнання із застосуванням сучасних технологій;
3. Створення системи пропаганди енергоресурсоефективної поведінки для підприємств
і населення;
4. Диверсифікація зовнішніх ринків та географії залучення інвестицій, включення
підприємств регіону до міжнародних технологічних ланцюгів і коопераційних
мереж шляхом налагодження маркетингової діяльності за кордоном;
5. Трансформація вищої освіти і науки у повноцінний сектор економіки для
становлення інноваційного підприємництва;
6. Створення системи маркетингового просування регіону як столиці IT-аутсорсингу
України;
7. Розвиток внутрішньообласного рекреаційного та подієвого туризму як галузі малого
та середнього бізнесу, що має високий потенціал створення нових робочих місць і
розширення дохідної бази місцевих бюджетів;
8. Розвиток внутрішньообласного туризму як економіко- та бюджетоутворюючого
сектору територіальних громад;
9. Розвиток ланцюгів додавання вартості малих і середніх виробників через
формування кооперативних об’єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств;
10. Збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів.
1. Співробітництво територіальних громад для посилення можливостей їхнього
розвитку шляхом об’єднання у спільний соціально-економічний, інвестиційний
простір із єдиним планувальним, розселенським і природно-екологічним каркасом;
2. Визначення чітких меж, функціональної спеціалізації та принципів узгодженого
управління розвитком урбанізованих зон шляхом оновлення схеми планування
територій груп адміністративно-територіальних одиниць;
3. Реконструкція та модернізація водоочисних споруд у межах урбанізованих зон і
реалізація "Комплексного плану оздоровлення басейну ріки Лопань" із міжнародною
участю;
4. Застосування та модернізація існуючих механізмів державних житлових програм:
розробка нових регіональних і місцевих програм здешевлення іпотечного
кредитування для будівництва і придбання житла;
5. Широке залучення громадських організацій і бізнесу на районному та місцевому
рівні до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового
способу життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та
аутсорсингу;
6. Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд у межах
урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі водні
об’єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.
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Стратегічні
цілі

Оперативні цілі

3. Ефективне управління місцевим розвитком
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1. Впровадження принципів суспільно-приватного партнерства в усіх сферах
управління розвитком регіону та місцевих громад;
2. Перехід від освоєння бюджетних коштів до проектного управління, орієнтованого на
конкретний результат для конкретної території;
3. Подолання відомчої роз’єднаності шляхом розробки інтегральних проектів, здатних
спричинити мультиплікативний, системний ефект на розвиток різних секторів
економіки і людський розвиток на регіональному та місцевому рівні. Застосування
принципів софінансування та додатковості (використання ресурсів всіх рівнів:
державного, регіонального, місцевого та ДПП);
4. Системне залучення у місцевий розвиток коштів міжнародних фінансових
організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, пільгових кредитів і кредитів
із грантовою часткою;
5. Нарощування доходів місцевих бюджетів через розширення сфери неподаткових
надходжень та підвищення ефективності управління майном і земельними
ресурсами;
6. Впровадження системи електронного урядування та інформаційного забезпечення
прийняття державних управлінських рішень в роботу регіональних і місцевих
органів влади;
7. Впровадження системи муніципальних енергетичних планів на базі енергосервісних
договорів для зовнішнього софінансування проектів енергоефективності та
енергозбереження;
8. Розробка та впровадження проектів і програм реінтеграції тимчасово вимушених
переселенців із зони АТО;
9. Впровадження системи бенчмаркінгу конкурентоспроможності регіону.

Джерело: Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року (узагальнена Дослідницькою групою
JICA)

(2)

Харківська міська рада

1)
Організаційна структура
Організаційна структура Харківської міської ради представлена в Табл. 3.75. До складу
Виконавчого комітету входять міський голова та десять заступників міського голови, які є
представниками департаментів. За ПТПВ відповідає "Департамент житлового господарства" та
"Департамент комунального господарства".
№
-

1

2
3.

Табл. 3.75 Організаційна структура Харківської міської ради

Структурний підрозділ
Виконавчий комітет Харківської міської ради
 Міський голова
 Секретар міського голови
 Перший заступник міського голови
 Заступник міського голови

Апарат міської ради та виконавчого комітету
 Служба помічників
 Департамент організаційної роботи
 Департамент діловодства
 Служба персоналу
 Департамент інформаційно-комп’ютерного забезпечення
 Департамент адміністративно-господарської діяльності
 Служба бухгалтерського обліку та звітності
 Архівний відділ
 Відділ спецроботи
Департамент реєстрації
Департамент житлового господарства
 Управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду
 Управління обліку та розподілу житлової площі
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К-ть місць
1
1
1
9
477

157
58

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

№
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

Структурний підрозділ
Департамент комунального господарства
 Управління з утримання та відновлення об’єктів благоустрою
 Управління інженерної інфраструктури
 Управління екології та благоустрою
 Інспекція з благоустрою та екології
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту
Департамент міжнародного співробітництва
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку
Департамент освіти
Департамент культури
Департамент інфраструктури
Департамент земельних відносин
Департамент містобудування, архітектури та генерального плану
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту
Департамент охорони здоров’я
Департамент праці та соціальної політики
Адміністрації районів
Усього

К-ть місць
59

43
21
220
25
31
50
47
87
71
43
59
1197
2657

Джерело: Веб-сайт Харківської міської ради (переклад Дослідницької групи JICA)

За збирання, транспортування й утилізацію твердих відходів в основному відповідає
Департамент комунального господарства. У межах департаменту відповідальність за ПТПВ
несуть чотири постійні співробітники Управління екології та благоустрою, а фактичною
реалізацією процесу займаються комунальні підприємства ПТПВ.
2)
Інформація про бюджет
Річний бюджет м. Харкова за останні 3 роки та план на 2018 рік показано в Табл. 3.76.
Загальний бюджетний план на 2018 рік складає 16,1 млрд грн., що на 15,8% більше, ніж
результат за 2017 рік.
Загальні видатки Харківської міської ради у 2017 році склали 13,9 млрд грн. Із цієї суми
Департамент житлово-комунального господарства витратив приблизно 1,6 млрд грн., зокрема
100 млн грн. на нові транспортні засоби для поводження з ТПВ і 10 млн грн. на реконструкцію
контейнерного парку.
Табл. 3.76 Річний бюджет м. Харкова
Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші послуги, пов’язані з
економічною діяльністю

Одиниці: тис. грн.

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

203 167,3
1 462 735,8
1 175 589,7

1 932 100,0
1 319 300,0

611 728,6
2 614 068,2
1 690 848,5

753 779,4
3 318 283,6
1 759 940,9

1 685 934,1
665 590,1
268 411,6
7 384,9
87 325,6
502 438,7

2 417 300,0
1 121 400,0
340 000,0
0,0
133 100,0
638 100,0

3 478 137,1
1 554 003,2
552 773,3
12 339,2
284 466,2
759 263,8

3 959 192,4
1 548 304,2
966 118,3
15 199,4
332 480,6
1 010 776,3

898 806,6

400 800,0

1 755 161,3

1 815 621,2

85 834,5

0,0

575 394,0

626 301,4
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Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету
Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Обслуговування боргу
Цільові фонди
Утилізація відходів
Видатки, не віднесені до основних
груп
Усього

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

-

-

-

-

4 310,8
0,2
6 354,5
-

9 570,0
4,8
-

31 855,5
13 930 704,5

16 126 525,0

2 416,9
15 038,1
26 138,6
27 568,3
7 114 380,9

8 302 100,0

План на
2018 рік
10 952,6

Джерело: Підготовлено Дослідницькою групою JICA на основі інформації з веб-сайту Харківської міської ради

3)
Стратегія розвитку
Генеральний план розвитку на період до 2031 року було підготовлено міською радою за
сприяння інститутів у Харкові ще до 2011 року, і він змінювався у 2011 та 2013 роках. У
генеральному плані запропоновано пріоритетні заходи в різних секторах. Тут також
розраховано оціночну вартість цих заходів, як показано в Табл. 3.77.
Табл. 3.77 Інвестиційний план пріоритетних заходів для стабільної роботи інженерної
та транспортної інфраструктури міста
Види діяльності
Транспорт і вулична мережа
Інженерна підготовка
території

Інженерно-технічне
забезпечення території

Гідротехнічні заходи
Дренаж дощової води
Підсумок
Водопостачання
Комунально-побутові стічні води
Санітарне очищення
Теплопостачання
Газопостачання
Електропостачання
Підсумок

Усього

Оціночна вартість
(млн грн.)
1 773
643
616
1 259
1 204
818
570
6
204
210
3 012
6 045

Джерело: Генеральний план, підготовлений Харківською міською радою (переклад
Дослідницької групи JICA)

ПТПВ включено в "Санітарне очищення". Пріоритетні заходи в секторі санітарного очищення
такі:
i) Завершення будівництва полігону твердих побутових відходів;
ii) Закриття 1-ї черги Дергачівського полігону та його рекультивація;
iii) Закриття Роганського полігону у відповідності з вимогами Повітряного кодексу
України;
iv) Будівництво мийки машин на Дергачівському полігоні;
v) Будівництво сучасного полігону твердих відходів площею 17 га у Криському яру;
vi) Будівництво підприємства з сортування та перероблення твердих відходів (1-а черга);
vii) Придбання спеціальних транспортних засобів для санітарного очищення території
міста, транспортування рідких відходів.
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3.3.3

Законодавство щодо поводження з відходами

(1)
Харківська обласна державна адміністрація
Нормативно-правові акти Харківської обласної державної адміністрації, що стосуються ПТПВ,
представлені в Табл. 3.78.
Табл. 3.78 Нормативно-правові акти, що стосуються ПТПВ, видані Харківською
обласною державною адміністрацією

Дата
публікації
29 жовтня
2009 р.
14 квітня
2016 р.
23 грудня
2010 р.
14 квітня
2016 р.
14 червня
2016 р.
05 березня
2015 р.
18 червня
2015 р.
31 серпня
2017 р.
07 грудня
2017 р.

Тип і номер
документа
Рішення Харківської
обласної ради №
1413-V
Рішення Харківської
обласної ради №
107-VІI
Рішення Харківської
обласної ради №
30-VI
Рішення Харківської
обласної ради №
101-VI
Рішення Харківської
обласної ради №
1229-VI
Рішення Харківської
обласної ради №
1151-VI
Рішення Харківської
обласної ради №
1227-VI
Рішення Харківської
обласної ради №
499-VII
Рішення Харківської
обласної ради №
557-VII

Назва документа
Про затвердження комплексної Програми охорони
навколишнього природного середовища в Харківській
області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року
Про затвердження Регіональної стратегії "Екологія
Харківщини" на 2016–2020 роки
Про затвердження Схеми планування території Харківської
області
Про затвердження Програми розроблення містобудівної
документації у Харківській області на 2016–2020 роки
Про затвердження Програми створення та ведення
містобудівного кадастру Харківської області на 2015–2018
роки
Про затвердження Стратегії розвитку Харківської області на
період до 2020 року
Про затвердження Плану заходів на 2015–2017 роки з
реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період
до 2020 року
Про затвердження Плану заходів на 2018-2020 роки з
реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період
до 2020 року
Про затвердження Стратегічних напрямів забезпечення
публічної безпеки і порядку на території Харківської області
на 2018–2019 роки

Джерело: Харківська обласна державна адміністрація

(2)
Харківська міська рада
Нормативно-правові акти Харківської міської ради, що стосуються ПТПВ, представлені в Табл.
3.79.
Табл. 3.79 Нормативно-правові акти, що стосуються ПТПВ, видані Харківською
міською радою
Дата публікації
24 грудня
2003 р.
16 листопада
2011 р.

Тип і номер
документа
Рішення
Харківської міської
ради № 284/03
Рішення
Харківської міської
ради № 504/11

Назва документа
Про затвердження Схеми санітарної очистки м. Харкова та
Програми розвитку системи поводження з твердими
побутовими відходами в м. Харкові
Про встановлення Правил благоустрою території міста
Харкова

Джерело: Харківська міська рада
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3.3.4

Пов’язане законодавство (енергетика та ДПП)

(1)
Харківська обласна державна адміністрація
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення,
адміністрація області дотримується законодавства національного рівня, а на обласному рівні
немає жодних спеціальних законодавчих актів.
(2)
Харківська міська рада
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення,
адміністрація міста дотримується законодавства національного рівня, а на міському рівні
немає жодних спеціальних законодавчих актів.
3.3.5

Нинішня ситуація поводження з побутовими відходами в м. Харкові

(1)

Кількість і якість утворення відходів

1)

Наявні дані щодо кількості та якості відходів

A)
Обсяг ТПВ
За даними Харківської міської ради, про обсяг твердих побутових відходів, що утворюються в
місті протягом останніх десяти років, немає жодних статистичних даних, але міська рада
приблизно оцінює нинішній обсяг утворення твердих побутових відходів у 400 000 т/рік, тобто
близько 1100 т/день. Із 400 000 тонн твердих побутових відходів, що утворюються за рік,
частка великогабаритних відходів складає 50 000 тонн. Також припускається, що 80% міських
твердих відходів викидаються домогосподарствами, а комерційний і адміністративний сектори
викидають решту 20%.
B)
Фізичний склад ТПВ
Фізичний склад побутових відходів у м. Харкові досліджувався у 2003 та 2012 роках, і
результати цих досліджень представлені в Табл. 3.80 і Табл. 3.81 відповідно. Частка харчових
відходів у 2003 році становила більше 40%, але у 2012 році вона зменшилася приблизно до
15%~25%, тоді як частка скла у 2003 році складала 8%, а в 2012 році вона зросла приблизно до
10%~20%. Припускається, що на це коливання пропорції вплинула різниця в назвах категорій
складу відходів, а також вміст категорій "інші відходи" або "залишки".
Табл. 3.80

Фізичний склад ТПВ у м. Харкові (2003 р.)

№
1

Компонент
Харчові відходи

Склад(%)

2

Полімери

3

Папір і картон

4

Деревина

1,67

5

Текстиль

3,81

6

Метал

2,87

7

Скло

7,74

8

Небезпечні відходи

0,51

9

Інші відходи

41,38
7,67
13,45

20,90

Усього

100,00

Джерело: Харківська міська рада (2003 р.) "Схема санітарної
очистки м. Харкова та Програма розвитку системи
поводження з твердими побутовими відходами"
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Табл. 3.81
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12,1
12,2
12,3

Фізичний склад ТПВ у м. Харкові (2012 р.)
Житлові будинки
(багатосімейні)
26,1
6,8
13,1
20,8
1,3
0,2
4,8
1,0
0,6
2,1
1,2
22,0
(4,0)
(5,9)
(8,9)
100,0

Компонент
Харчові відходи
Папір і картон
Полімери
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль
Деревні відходи
Небезпечні відходи
Кістки, шкіра, гума
Комбіновані відходи
Залишки після видалення
Змет із вулиць, листя
Санітарні засоби
Інше
Усього

Джерело: Харківська міська рада

Житлові будинки
(односімейні)
24,1
7,6
10,2
9,6

(%)
Підприємства

0,5

0,8
9,8
1,4
0,7
1,8
0,6
32,9
(0,0)
(7,6)
(19,3)
100,0

15,1
26,9
20,7
17,6
1,0
0,2
3,4
1,4
0,7
1,9
2,0
9,1
(5,3)
(0,0)
(3,8)
100,0

C)
Хімічний склад ТПВ
Про хімічний склад твердих побутових відходів у м. Харкові немає жодних даних.
Результат дослідження складу та хімічного аналізу відходів у ході дослідження
JICA
Дослідження складу відходів у м. Харкові проводилося 29 березня 2018 р. на Дергачівському
полігоні, і після цього було виконано хімічний аналіз. Фізичний склад твердих побутових
відходів у м. Харкові, виміряний Дослідницькою групою JICA, узагальнено в Табл. 3.82.
Кухонні відходи склали 50,8%, далі йде папір (13,3%), пластик (11,6%) і скло (10,5%).
Категорія "інше" в основному включає підгузки та серветки. Об’ємна вага зразка становила
0,14 кг/л.

2)

Табл. 3.82
№

Фізичний склад ТПВ у м. Харкові (2018 р.)
Категорія

Склад (%)

1

Папір

13,3

2

Кухонні відходи

50,8

3

Деревина

1,3

4

Тканина

3,3

5

Пластик

11,6

6

Гума та шкіра

7

Метали

8

Скло

9

Посуд і каміння

1,7

10

Інше

3,8

2,8
0,9
10,5

Усього

100,0

Джерело: Дослідницька група JICA

Результат хімічного аналізу представлено в Табл. 3.83. У неочищених відходах (волога основа)
загальна теплотворна здатність становила 3872 ккал/кг, вологість – 27,8%, зольність – 6,8%, а
втрати при спалюванні – 65,4%.
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Табл. 3.83
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хімічний склад ТПВ у м. Харкові (2018 р.)

Параметр

Одиниці

Загальна теплотворна
здатність
Вологість
Зольність
Втрати при спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

3 872

5 354

%
%
%
%
%
%
%
%
%

27,8
6,8
65,4
37
4,6
22
0,69
0,507
0,17

9,4
90,6
52
6,4
31
0,96
0,702
0,24

Джерело: Дослідницька група JICA

Детальну методологію та результати дослідження характеристик відходів вкладено як
Додаток 5.
Загальна теплотворна здатність 3872 ккал/кг у дослідженні JICA (2018), проаналізована в
сертифікованій лабораторії за допомогою бомбового калориметра, здається зависокою
порівняно з двома іншими містами та середньою теплотворною здатністю твердих побутових
відходів в інших країнах.
Оскільки за невелику кількість зразків і обстежень важко оцінити характеристики відходів,
бажано, щоб Харківська міська рада періодично проводила дослідження характеристик
відходів для накопичення надійних даних.
Збирання та транспортування відходів

(2)

1)
Структура реалізації збирання та транспортування відходів
Харківська міська рада довіряє послуги зі збирання та транспортування побутових відходів
комунальному підприємству під назвою "Комунальне підприємство "Комплекс із вивезення
побутових відходів" (КВБО)" і двом приватним компаніям – "Мега-Транс" і "Харків
Екоресурс", наведеним у Табл. 3.84. На сьогодні близько 80% твердих побутових відходів
збирає компанія КВБО, а решту 20% збирають приватні постачальники послуг на основі
прямих договорів із утворювачами побутових відходів. За даними Харківської міської ради,
"Харків Екоресурс" не оновлює свої транспортні засоби й обладнання для збирання відходів,
тому міська рада вважає, що найближчим часом ця компанія вийде з ринку. З іншого боку,
"Мега-Транс" оновлює свої транспортні засоби й обладнання, і передбачається, що ця компанія
продовжить надавати послуги зі збирання побутових відходів. За останні десять років
збиранням побутових відходів у м. Харкові займалися понад 15 приватних постачальників
послуг, однак кількість постачальників послуг зменшилася через розширення оперативного
потенціалу КВБО.
Табл. 3.84 Постачальники послуг зі збирання твердих побутових відходів у м. Харкові
№

1
2
3

Назва постачальника послуг
Комунальне підприємство "Комплекс із вивезення
побутових відходів (КВБО)"
Мега-Транс
Харків Екоресурс

Джерело: Харківська міська рада

Тип компанії
Комунальне підприємство
Приватна компанія
Приватна компанія

КВБО надає послуги зі збирання побутових відходів сім днів на тиждень, хоча приватні
постачальники послуг працюють 2~3 дні на тиждень на основі договорів із утворювачами
відходів. Колективна система роздільного збирання відходів у місті ще не впроваджена, але
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Харківська міська рада має чіткий намір реалізувати роздільне збирання відходів у місті в
найближчому майбутньому.
КВБО має договори з 420 000 домогосподарств і 80 000 офісів у місті. Кількість побутових
відходів, які збирає КВБО, досягає близько 300 000 т/рік, тобто близько 820 т/день. Близько
45% побутових відходів, які збирає КВБО, розміщуються на Дергачівському полігоні, яким
завідує державне підприємство МКПВ, а решта 55% утилізуються на іншому полігоні, яким
завідує приватна компанія. За даними Харківської міської ради, рівень збирання побутових
відходів становить 100%. Сценарій збирання відходів у місті представлено на Рис. 3.35.

Типові контейнери для відходів у місті

Робота КВБО зі збирання відходів

Контейнери старого типу, закуплені ще в
колишньому Радянському союзі

Контейнери для вторинної сировини в місті

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.35

Сценарій збирання відходів у м. Харкові

2)
КВБО
КВБО – це комунальне підприємство, яке надає основний обсяг послуг зі збирання та
транспортування відходів у місті. У КВБО працює близько 400 співробітників, а 60%
персоналу – водії сміттєвозів. КВБО збирає побутові відходи щодня і працює в три 8-годинні
зміни, що починаються о 4:00, 7:00 та 18:00 відповідно, для уникнення заторів у місті.
У КВБО є приблизно 170 сміттєвозів (зокрема 75 компакторів, 28 десорбуючих вантажівок,
20 тракторів та кілька самоскидів і телескопічних навантажувачів) і 3 бази сміттєвозів у місті.
КВБО обслуговує близько 6950 контейнерів для відходів у місті. Зараз КВБО оновлює свій
транспортний парк, замінюючи сміттєвози, виготовлені в колишньому Радянському союзі, на
транспортні засоби Ford Motor Company, що виготовляються в Туреччині. Спільно із
компанією Ford Motor Company, КВБО зараз облаштовує авторемонтну майстерню на
території бази сміттєвозів, щоб КВБО могло виконувати всі ремонтно-профілактичні роботи
для свого транспорту.
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Крім того, 30 сміттєвозів оснащено датчиками GPS, і їхню роботу контролює та адмініструє
диспетчерський центр на базі сміттєвозів. Ця система керування забезпечує ефективне
керування графіком роботи транспортного засобу, його витратами палива тощо. КВБО планує
найближчим часом обладнати системою GPS усі сміттєвози.
На Рис. 3.36 представлені деякі транспортні засоби й обладнання, що перебувають на балансі
КВБО, а на Рис. 3.37 зображена система керування сміттєвозами КВБО.

Сміттєвози Ford Motor Company

Сміттєвози, що лишилися від колишнього
Радянського союзу

Типові металеві контейнери для відходів

Пластикові баки для відходів

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.36

Транспортні засоби й обладнання для збирання відходів КВБО

Диспетчер інструктує водія щодо графіка
збирання відходів

Система керування роботою транспортного
засобу

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.37

Система керування роботою сміттєвозів КВБО
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(3)
Проміжне оброблення та переробка
На даний момент у м. Харкові немає діючого об’єкта з проміжного оброблення твердих
побутових відходів, хоча планується будівництво сміттєсортувального об’єкта в рамках
проекту Світового банку щодо будівництва санітарно-технічного полігону.
Що стосується переробки, Харківська міська рада має намір у найближчій перспективі
посприяти організації роздільного збирання відходів у місті, однак поки що Харківська міська
рада не впровадила жодного заходу з переробки. Міська рада визнає наявність приватного та
неформального секторів, що займаються переробкою, але інформації про цю діяльність дуже
мало.
(4)
Остаточне видалення
Харків і три сусідні райони сьогодні використовують наступні два полігони, розташовані
відповідно у північній і південній частинах міста.
Полігон комунального підприємства "Муніципальна компанія поводження з
відходами (МКПВ)"
Полігон, розташований у північній частині за межею міста в сусідньому муніципалітеті
м. Дергачі, є громадським об’єктом, що належить муніципалітету Харкова та експлуатується
комунальним підприємством "Муніципальна компанія з поводження з відходами", відомим як
МКПВ. Площа полігону – 13 га, його експлуатація почалась у 2006 році в рамках другої черги
проекту полігону, і щороку він приймає близько 250 000 тон відходів. Згідно із поточним
планом цей полігон буде використовуватися приблизно один-два роки до 2019 року, коли буде
збудовано новий полігон за підтримки Світового банку.
До цієї другої черги був старий полігон першої черги, експлуатація якого почалася в 1973 році
і тривала до 2005 року – більше 30 років.
Територію полігону, що належить Харківській області, передали м. Харкову з метою розробки
системи поводження з твердими відходами в обмін на одноразову компенсацію на суму
4 000 000 грн.
Що стосується будівництва другої черги Дергачівського полігону, проектно-кошторисну
документацію розробило ПрАТ "Харківський проектно-вишукувальний інститут об’єктів
транспорту" (ПрАТ "ХАРДІПРОТРАНС").
Дизайн полігону в основному відповідає стандарту ЄС. Наприклад, дно полігону спочатку
вистилає шар глини, а далі йде шар геотекстилю та геомембрани, щоб запобігти проникненню
фільтрату в ґрунт. Трубопровідна мережа для збору фільтрату прокладена на цьому дні та
вкрита великим подрібненим камінням. Фільтрат, зібраний через цю колекторну трубу,
накопичується у відстійному резервуарі об’ємом 250 м3. Кори резервуар заповнюється,
фільтрат викачується та транспортується автоцистернами на комунальну станцію з очистки
стічних вод.
Відповідно до стандарту експлуатації полігону відходи, що утилізуються на об’єкті,
розподіляють і ущільнюють бульдозерами та компакторами, щоб утворити шари завтовшки від
2 до 2,5 м. Поверхню таких шарів інколи пересипають ґрунтом залежно від того, як часто
ґрунт привозять на полігон. Деякі будівельні відходи подрібнюють і використовують для
зміцнення дороги на об’єкті, щоб сміттєвози плавніше переміщалися на полігоні.
Шляхові ваги для сміттєвозів споруджено кілька місяців тому, щоб можна було вимірювати
вагу відходів, а не вираховувати її за об’ємом.
По краях полігону вирито чотири контрольні свердловини. Дві з них мають глибину 30 м, а ще
дві – 60 м. Кожні три місяці на аналіз у рамках регулярного екологічного моніторингу береться
зразок підземних вод, ґрунту та газу.
Цей полігон приймає безпечні відходи, тобто тверді побутові відходи, промислові відходи та
будівельні відходи, 80–90% яких становлять побутові відходи.

1)
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За словами директора полігону, на полігоні практично немає збирачів сміття. Буває, що кілька
збирачів заходять на територію, щоб зібрати вторинну сировину, але директор завжди наказує
їм залишити полігон.
На Рис. 3.38 представлені фотографії Харківського муніципального полігону в м. Дергачі, які
Дослідницька група JICA зробила 27 березня 2018 р.

Вид на полігон із відстані

Місце проведення робіт

Шляхові ваги та сміттєвози

Відстійний резервуар для фільтрату

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.38

Харківський муніципальний полігон у м. Дергачі

2)
Полігон приватного підприємства ТОВ "Перероблюючий завод"
Полігоном у південній частині міста володіє та завідує приватний оператор під назвою ТОВ
"Перероблюючий завод". Площа полігону – 19 га, його експлуатація почалась у 2002 році, і
щороку він приймає близько 150 000 тон відходів. Планується, що цей полігон буде
використовуватися ще близько двох років до 2019 року. На полігоні немає місця для
додаткового розширення, оскільки він розташований за 5 км від аеропорту. Нові постанови в
Харкові обмежують розташування полігонів у межах 15 км від аеропорту. Приватний оператор
був ознайомлений з новою постановою і погодився припинити операції на об’єкті, коли
полігон досягне своєї ємності. 17

17

Джерело: Документ про оцінку проекту для Другого проекту розвитку міської інфраструктури за підтримки
Світового банку,
http://documents.worldbank.org/curated/en/864581468313769909/pdf/840650PAD0P132010Box385199B00OU
O090.pdf (від 28 травня 2018 р.)
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(5)

Фінансові питання

1)
Тариф на збирання й утилізацію відходів
Тарифи на збирання й утилізацію твердих побутових відходів у м. Харкові визначені в
рішеннях Харківської міської ради, як показано в Табл. 3.85. Тариф включає плату за послуги
збирання й оброблення відходів, а також плату за утилізацію відходів на полігонах.
Табл. 3.85

Тариф на збирання й утилізацію твердих побутових відходів у м. Харкові

Категорія утворювачів
відходів
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Одиниці: грн./м3

КВБО

Мега-Транс

Харків Екоресурс

55,56
60,84
79,32

54,42
58,19
68,88

67,28
73,69
93,25

Джерело: Харківська міська рада (2014 і 2016 рр.) – "Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від
19 липня 2016 р. №472", "Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 5 листопада 2014 р.
№646", "Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23 лютого 2016 р. №110"

Тариф на поводження з відходами, що сплачується утворювачами відходів у м. Харкові,
покриває не всі операційні витрати на послуги збирання й утилізації відходів. Харківська
міська рада щорічно виділяє КВБО бюджет на суму близько 100 млн грн. Приблизно 60%
цього бюджету використовується для інвестицій в основний капітал КВБО, як-от закупівля
сміттєвозів і контейнерів для відходів. Решта 40% витрачається на операційні витрати, як-от
технічне обслуговування сміттєвозів і організація збирання відходів через невеликі сміттєві
баки, а також заробітна плата працівників КВБО. Зрозуміло, що міська рада повинна
субсидувати КВБО, оскільки з політичної точки зору складно підвищити тарифи на
поводження з побутовими відходами для утворювачів відходів.
Що стосується плати за утилізацію, що стягується об’єктами утилізації відходів з
постачальників послуг зі збирання відходів у м. Харкові, її узагальнено в Табл. 3.86.
Табл. 3.86 Плата за оброблення й утилізацію твердих відходів у м. Харкові

Об’єкт оброблення й
утилізації відходів
Полігон "Дергачі"

Тип відходів

Плата за утилізацію

Відходи домогосподарств
Відходи приватного сектору та
державних установ

7,24 грн./м3
10,34 грн./м3

Джерело: Дослідницька група JICA на основі обговорення з відповідними організаціями

2)

Бюджет і витрати організацій, які займаються ПТПВ

A)
КВБО
Загальна інформація про компанію представлена в Табл. 3.87.
КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" (КВБО) утворилося в результаті
відокремлення від МКПВ ("Муніципальна компанія з поводження з відходами", представлена
нижче), ставши самостійним підрозділом – наступником МКПВ щодо збирання та
транспортування (видалення) побутових відходів.
Відповідно до Статуту, основною метою діяльності КВБО є розробка системи поводження з
побутовими відходами в м. Харкові, виконання рішень міської ради та її органів виконавчої
влади щодо збирання, транспортування (видалення) відходів виробництва та споживання в
місті. З 2011 року КВБО є постачальником послуг із видалення побутових відходів в Харкові,
призначеним Харківською міською радою.
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Табл. 3.87 Загальна інформація про КП "КВБО"

Назва
Реєстраційний №
Статутний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення
Адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

КП "КВБО" (рос.) / "КВПВ" (укр.)
Повна назва: Комунальне підприємство "Комплекс із вивезення
побутових відходів"
33290649
207 412 317,60 грн.
160 810 000,00 грн.
Муніципальне утворення
Харківська міська рада 100%
2005 (офіційно зареєстровано 10 січня 2005 р.)
Золотий провулок, 4, Харків, Україна
1 директор
Строковий договір з 08 грудня 2015 р. до 07 грудня 2020 р.
Прибл. 350–415
http://musor.kharkov.ua/

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 22 травня 2018 р.)

Звіти про доходи й витрати Компанії за останні 3 роки представлені в Табл. 3.88, а баланс
станом на 1 січня 2018 р. відображено в Табл. 3.89. Далі наведено висновки на основі цих
даних.
КП "КВБО" оновлює свої виробничі потужності. За словами директора КВБО,
станом на 2017 р. Компанія замінила 50% своїх застарілих машин. У 2017 році КВБО
придбано 14 одиниць техніки (зокрема 8 сміттєвозів). У 2018 році планується
придбати ще 25 сміттєвозів, 10 бункерів і 3000 нових сміттєвих контейнерів.
Виробничі затрати у 2017 році різко зросли порівняно з 2016 роком (збільшилися на
34 млн. грн.). Усі статті витрат, як-от матеріали, робоча сила тощо, але найбільша
частка – це збільшення амортизації (22,5 млн грн.), про що свідчить заміна активів.
За винятком вищезгаданих пунктів, продажі та адміністративні витрати майже не
змінювалися в ці роки. Коли компанія стикається з дефіцитом прибутку до
оподаткування, інші доходи (найімовірніше, субсидії від міської влади) заповнюють
розрив, щоб зробити прибуток надлишковим.
Табл. 3.88 Звіт про доходи й витрати КП "КВБО" за останні 3 роки
Статті фінансової звітності
Виручка від продажів
Виробничі затрати
Валовий прибуток
Адміністративні витрати
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток (збиток) до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток

2015 фін. рік
121 096 000
-117 260 000
3 836 000
-8 152 000
23 004 000
-16 826 000
1 862 000
-215 000
1 647 000

2016 фін. рік
121 573 000
-117 250 000
4 323 000
-8 278 000
36 673 000
-14 773 000
17 945 000
-3 394 000
14 551 000

Одиниці: грн.
2017 фін. рік
125 719 000
-151 181 000
-25 462 000
-8 197 000
40 733 000
-17 824 000
-10 750 000
-10 750 000

Джерело: Дослідницька група JICA на основі звітів фінансових результатів КВБО за 2016, 2017 рр.
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Табл. 3.89

ПОТОЧНІ
АКТИВИ

Готівка

АКТИВИ
UAH

Баланс КП "КВБО" (від 31 грудня 2017 р.)

5 439 000

193 785

Дебіторська
заборгованість

68 124 000

2 427 173

Дебіторська
заборгованість
– фіскальні
платежі
Інвентар
Інші поточні
активи

10 562 000

376 311

3 498 000
4 337 000

124 629
154 522

УСЬОГО
поточних
активів

91 960 000

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Апаратура й
120 416 000
обладнання
Незавершене
5 850 000
будівництво
Інші
86 000
необоротні
активи

УСЬОГО
необоротних
активів
УСЬОГО
активів

126 352 000

ПОТОЧНІ
ПАСИВИ

USD*

3 276 420

4 290 271
208 428
3 064

4 501 763

ПАСИВИ
UAH

USD

Кредиторська
заборгованість –
постачальники
Кредиторська
заборгованість –
фіскальні платежі
Короткострокові
банківські
кредити

43 060 000

1 534 174

469 000

16 710

533 000

18 990

Отриманий аванс
Нарахований
дохід
Інші поточні
пасиви
УСЬОГО
поточних пасивів

1 839 000
194 000

65 521
6 912

16 388 000

583 884

62 483 000

2 226 191

ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Довгостроковий
0
борг
Цільове
0
фінансування
УСЬОГО
0
довгострокових
пасивів
Капітал
акціонерів
Звичайні акції,
160 810 000
додатковий
сплачений капітал
Нерозподілені
-4 981 000
прибутки

0
0
0

5 729 459

-177 467

УСЬОГО пасивів
218 312 000
7 778 183
і капіталу
акціонерів
Примітка: Суми в дол. США наведено для довідки – згідно із курсом обміну на кінець року USD/UAH = 28,0
Джерело: Звіт про фінансовий стан (форма 1) від 31/12/2017
218 312 000

7 778 183

B)
МКПВ
Загальна інформація про компанію представлена в Табл. 3.90.
КП "МКПВ" засновано згідно з рішенням Харківської міської ради у 2000 році. Основна
діяльність Компанії, як прописано в її статуті, – це збирання, переробка, транспортування й
утилізація побутових і небезпечних відходів у Харкові. Компанія завідує полігоном у
м. Дергачі – головним полігоном твердих побутових відходів, що утворюються в м. Харкові.
У серпні 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив будівництво сучасного заводу з
переробки відходів на території Дергачівського полігону. Загальна площа комплексу складе
понад 39 га. Підприємство будуватиметься у дві черги, з обладнанням для переробки відходів і
виробництва електроенергії. Загальна орієнтовна вартість будівництва становить близько
44 млн дол. США, які фінансуються за рахунок кредиту МКПВ від Світового банку в рамках
проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури".
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Електроенергія, що вироблятиметься зі звалищного газу, буде продаватися на енергоринку, а
виручені кошти будуть використовуватися для погашення кредиту від Світового банку. 1819
Табл. 3.90 Загальна інформація про КП "КВБО"

Назва
Реєстраційний №
Статутний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення
Адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

КП "МКПВ"
Повна назва: "Муніципальна компанія поводження з відходами"
Харківської міської ради
30990215
23 567 178,00 грн.
68 752 000,00 грн.
Муніципальне утворення
Харківська міська рада 100%
2000 (офіційно зареєстровано 27 червня 2000 р.)
Провулок Подільський, 17, Харків, Україна
1 директор
Прибл. 50–75
http://www.city.kharkov.ua/uk/gorodskaya-vlast/ispolnitelnyie-organyi/dep
artamentyi/departament-kommunalnogo-xozyajstva.html

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 24 травня 2018 р.)

Звіти про доходи й витрати Компанії за останні 3 роки представлені в Табл. 3.91, а баланс
станом на 31 грудня 2017 р. відображено в Табл. 3.92. Далі наведено висновки на основі цих
даних.
Виручка від продажів протягом останніх 3 років майже не змінилася, а виробничі
затрати зростають із кожним роком, у результаті чого в більшості випадків річний
валовий прибуток стає негативним, а інші доходи доповнюються міською владою,
щоб заповнити такий дефіцит компанії. Це основна структура в ці роки.
Адміністративні витрати у 2018 році в 4 рази вище, ніж у попередні роки. Цей
бюджет виглядає як підготовча вартість для нового будівництва за кредитним
проектом МБРР. Високий касовий баланс і довгостроковий борг також можна
розглядати як доказ підготовки такого проекту.
Табл. 3.91 Звіт про доходи й витрати КП "МКПВ" за останні 3 роки
Статті фінансової звітності
Виручка від продажів
Виробничі затрати
Валовий прибуток
Адміністративні витрати
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток (збиток) до
оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток

12 457 000
-11 042 000
1 415 000
-2 470 000
2 079 000
-928 000
96 000

11 483 000
-13 152 000
-1 669 000
-2 291 000
10 331 000
-6 257 000
114 000

12 986 000
-16 027 000
-3 041 000
-2 836 000
15 337 000
-7 782 000
1 679 000

Одиниці: грн.
2018 фін. рік
(план)
13 500 000
-17 959 000
-4 459 000
-11 940 000
17 047 000
-508 000
140 000

-17 000
79 000

-515 000
-401 000

-332 000
1 347 000

-25 000
115 000

2015 фін. рік

2016 фін. рік

2017 фін. рік

Джерело: Дослідницька група JICA на основі звітів фінансових результатів МКПВ за 2016, 2017 рр. і плану на
2018 р.
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kabmin-zatverdiv-proekt-budivnitstva-smittepererobnogo-zavodu-36224.html (від
28 травня 2018 р.)
19
http://documents.worldbank.org/curated/en/300611508448751022/Official-Documents-Project-Agreement-for-Loan-8391
-UA (від 28 травня 2018 р.)
18
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Табл. 3.92
ПОТОЧНІ
АКТИВИ

АКТИВИ
UAH

Баланс КП "МКПВ" (від 31 грудня 2017 р.)

Готівка

89 420 000

3 185 923

Дебіторська
заборгованість

16 311 000

581 140

Дебіторська
768 000
заборгованість –
фіскальні платежі
Інвентар
257 000
Інші поточні активи
366 000
УСЬОГО поточних
107 122 000
активів
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Апаратура й
33 991 000
обладнання
Незавершене
32 340 000
будівництво
Інші необоротні
20 000
активи

УСЬОГО
необоротних
активів
УСЬОГО активів

66 351 000

ПАСИВИ
ПОТОЧНІ ПАСИВИ
UAH

USD*

Кредиторська
заборгованість –
постачальники
Кредиторська
заборгованість –
фіскальні платежі
Отриманий аванс

27 363

USD

667 000

23 764

877 000

31 246

566 000

20 166

1 211 057

Нарахований дохід
0
Інші поточні пасиви
643 000
УСЬОГО поточних
2 753 000
пасивів
ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Довгостроковий борг
101 511 000

1 152 234

Цільове фінансування

9 157
13 040
3 816 623

УСЬОГО
довгострокових
пасивів
Капітал акціонерів
Звичайні акції,
додатковий сплачений
капітал
Нерозподілені прибутки

713

2 364 003

0
22 909
98 086

3 616 710

0

0

101 511 000

3 616 710

68 752 000

2 449 548

457 000

16 282

УСЬОГО пасивів і
173 473 000
6 180 626
капіталу акціонерів
Примітка: Суми в дол. США наведено для довідки – згідно із курсом обміну на кінець року USD/UAH = 28,0
Джерело: Звіт про фінансовий стан від 31/12/2017
173 473 000

6 180 626

(6)
Приватний сектор і неформальний сектор
Як зазначено в попередніх розділах, залучення приватного сектору до поводження з твердими
побутовими відходами м. Харкова спостерігається у сферах збирання та транспортування, а
також утилізації.
Що стосується сфери збирання та транспортування, то послуги зі збирання та
транспортування побутових відходів надаються переважно комунальним підприємством КВБО.
Однак, є два приватних постачальника послуг, які збирають близько 20% твердих побутових
відходів, що утворюються в місті.
Що ж до сфери остаточного видалення, то наразі є два полігони, які отримують тверді
побутові відходи, що утворюються в місті. Дергачівський полігон експлуатується комунальним
підприємством МКПВ, а інший полігон, розташований у південно-східній частині міста,
експлуатується приватною компанією "Перероблюючий завод".
Про сферу переробки доступно мало відомостей, але є ймовірність того, що приватний сектор
займається збиранням вторинної сировини та/або сортуванням відходів і вторинним
використанням матеріалів.
Недостатньо відомостей і про діяльність неформального сектору в поводженні з твердими
побутовими відходами у м. Харкові, проте під час відвідування Дергачівського полігону
Дослідницькою групою JICA було помічено кілька збирачів відходів. Також припускається, що
в місті можуть бути неофіційні колектори вторинної сировини та торговці нею.
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(7)
Екологічна освіта та інформування громадськості
Харківська міська рада впроваджує екологічну освіту та просвітницьку діяльність, орієнтовану
на питання поводження з твердими побутовими відходами, хоча масштаби та періодичність
цих заходів досить обмежені. Департамент житлового господарства Харківської міської ради,
який є головним відповідальним відомством щодо поводження з твердими побутовими
відходами в місті, має досвід у проведенні заходів із підвищення обізнаності у співпраці з
іншими відомствами, такими як Департамент освіти. Однак, досі немає досвіду реалізації
заходів екологічної освіти у співпраці з екологічними НУО.
Громадська думка щодо поводження з відходами, зокрема щодо спалювання
відходів
За інформацією Харківської міської ради Харків є єдиним містом у країні, у якому є гаряча
лінія для громадян, з номером 1562, щоб приймати скарги на міські служби.
Харківська міська рада зберігає такі скарги у своєму журналі, але не аналізує їх детально.
Скарги, пов’язані з поводженням із твердими побутовими відходами, подаються не так часто.
Є деякі скарги щодо приватного полігону через його невідповідне управління, як-от на сморід,
сміття, пожежі та дим.
Коли в рамках ОВД проводилося громадське слухання щодо будівництва поточного об’єкта
для утилізації відходів у Дергачах, висловлювалися деякі негативні думки, але це не вплинуло
на проект.
Крім того, в південній частині м. Харкова є сміттєспалювальний завод такого ж типу, що і
сміттєспалювальний завод "Енергія" в м. Києва. Досвід експлуатації цього
сміттєспалювального заводу в Харкові був негативним, оскільки жителі, які живуть у сусідніх
районах, скаржилися на кольоровий дим і неприємні запахи. У результаті такого негативного
руху, хоча все не обмежилося лише цим, сміттєспалювальний завод було виведено з
експлуатації та знесено. Тому можна сказати, що досі є частина населення, яка неправильно
зрозуміла методи термічної утилізації відходів.
З іншого боку, є безліч об’єктів згоряння (це в основному станції, що генерують
електроенергію та тепло, у межах чи навколо міста), але про ці станції не так багато
негативних думок з боку громадськості. Оптимістично очікується, що більшість громадян
дозволить облаштування нового сміттєспалювального заводу, враховуючи той факт, що
сміттєспалювальний завод – це по суті те ж саме, що електростанція або котельня, і зовсім не
те саме, що звалище для скидання відходів.

(8)

3.3.6

План і проект поводження з відходами в м. Харкові

(1)
Генеральний план поводження з відходами
Поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові здійснюється за такими трьома
документами:
Табл. 3.93 Генеральний план і програми ПТПВ у м. Харкові

№ рішення
Дата
міської
Заголовок
ради
24/12/2003 № 284/03
Схема санітарного очищення м.
Харкова на 2004–2020 роки (із
змінами та доповненнями)
24/12/2003 № 284/03
Програма розвитку системи
поводження з твердими побутовими
відходами в м. Харкові на 2015–2026
роки
16/11/2011 № 504/11
Правила благоустрою території м.
Харкова (із змінами та
доповненнями)
Джерело: Дослідницька група JICA
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Коротка довідка
Правила санітарії, механічна схема,
відповідальність кожного суб’єкта
тощо.
Стратегія поводження з відходами м.
Харкова на довгий строк
"Правила" відносин між
муніципалітетом та іншими
сторонніми компаніями / право та
обов’язок громадян слідкувати за
чистотою міста / штрафи
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(2)
План і проект розвитку об’єктів
Відповідно до генерального плану міста з поводження з твердими побутовими відходами,
МБРР і Фонд чистих технологій (ФЧТ) готуються до співфінансування проектів з оброблення
твердих побутових відходів під назвою "Проект розвитку міської інфраструктури-2 (UIP-2)" у
м. Дергачі, де знаходиться один із діючих полігонів.
UIP-2 складається з десяти підпроектів для поліпшення ситуації із стічними водами та
утилізацією твердих побутових відходів у дев’яти місцевих органах влади в Україні. У Харкові
є два проекти: (1) проектування та будівництво об’єкта з очистки стічних вод і осадів (загальна
вартість проекту: 75,8 млн дол. США) і (2) будівництво об’єкта з оброблення твердих
побутових відходів (загальна вартість: 43,99 млн дол. США).
У Харкові буде побудовано полігон для утилізації твердих побутових відходів площею 34 га,
на якому буде лінія для переробки й сортування, а також система збору біогазу, яка забезпечить
видобуток звалищного газу та виробництво електроенергії. Це перший подібний проект, який
буде розроблятися в Україні, тому з нього можна взяти багато важливих уроків для подальшої
реплікації в інших містах країни. Ці інвестиції включають наступне:
Будівництво сучасного полігону згідно з вимогами українського та європейського
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
i) Рекультивація діючого полігону твердих побутових відходів;
ii) Встановлення системи збору звалищного газу на новому та сусідніх існуючих
полігонах;
iii) Встановлення системи переробки звалищного газу з виробництвом електроенергії та
системи передачі електроенергії в мережу Національної енергетичної компанії
"Укренерго";
iv) Будівництво лінії сортування для роздільно зібраних відходів потужністю 40 тис. тонн
на рік і для змішаних відходів потужністю 80 тис. тонн на рік;
v) Будівництво відповідних споруд, інженерних мереж і благоустрій території.
На весь проект потрібно 70 млн дол. США, і очікується, що його буде завершено у дві черги.
За проектом UIP-2 буде фінансуватися лише перша черга, яка включає інвестиції в розмірі 44
млн дол. США для об’єкта площею 17 га. Очікується, що об’єкт буде функціонувати протягом
десяти років, після чого запрацює друга черга площею 17 га. Ця друга черга є частиною
компоненту небанківського фінансування, на який у певний момент у майбутньому
знадобляться інвестиції. У Табл. 3.94 висвітлено інвестиції для всього проекту та відображено
участь Світового банку у фінансуванні першої черги проекту.
Табл. 3.94 Інвестиції в проект поводження з твердими побутовими відходами
м. Харкова в рамках UIP-2
Черга 1
(проект
UIP-2)

Інвестиція
(i) Полігон для твердих відходів
Роботи включають риття котловану; настил
відповідних шарів, дренажну систему,
видалення фільтрату; ваги тощо.
(ii) Виробництво електроенергії
Генератори; насоси; трансформатори, 4 км
електричних ліній
(iii) Об’єкт із переробки твердих відходів
Сортувальна лінія; офісна та побутова будівля;
обладнання; контейнери для роздільного
збирання відходів; просвітницька кампанія
(iv) Покращення земель
Дороги та благоустрій
Усього

Одиниці: млн дол. США
Черга 2
Небанківське
фінансування
Усього
(майбутня
інвестиція)

21,0

18,0

39,0

10,4

8,0

18,4

8,0

-

8,0

4,6

-

4,6

44,0

26,0

70,0

Джерело: Документ про оцінку проекту на пропоновану позику (300 млн. дол. США) і пропоновану позику ФЧТ
(50 млн дол. США) Україні для Другого проекту розвитку міської інфраструктури (січень 2014 р.)
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3.3.7 Актуальні проблеми поводження з відходами в м. Харкові
Враховуючи нинішню загальну ситуацію в м. Харкові, можна сказати, що Харківська міська
рада докладає максимум зусиль для управління твердими побутовими відходами, які
утворюються в місті, у межах доступних ресурсів. Майже всі відходи регулярно збираються з
джерел утворення комунальним підприємством "Комплекс із вивезення побутових відходів"
(КВБО) і деякими приватними компаніями зі збирання відходів. Потім ці відходи
транспортуються до визначених місць остаточного видалення, як-от муніципальний полігон у
м. Дергачі або інші приватні полігони, що представлено на Рис. 3.39.
У Харкові був сміттєспалювальний завод такого ж типу, що й завод "Енергія", але він
припинив роботу в 90-х роках. На даний момент немає жодного муніципального заводу з
перероблення відходів.
Процес поводження з відходами
Вироблення

(м.Харків: 2018)

Збір та перевезення

Проміжна обробка

Valuable Recyclables collection by private companies but in very small scale

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення
Переробка
матеріалів

Остаточне
видалення
- Полігону in Dergachi
- Приватні полігони

Вироблення
відходів
(1100 т/д, 2018)
Сміттєспалювальни
й завод
(Закрито 1990's)
Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення

Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення матеріалів

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.39 Поточний процес поводження з відходами в м. Харкові (2018 р.)

Однак, розглянувши детальні пункти кожного процесу та припустивши ситуації, які можуть
скластися найближчим часом, ми виявили кілька проблем, наведених нижче.
i) Ефективність роботи сортувального заводу
Очікується, що новий сміттєсортувальний завод, який будується в рамках проекту
Світового банку, розпочне свою роботу восени 2019 року. Проте на даний момент немає
жодного плану запровадити роздільне збирання відходів, щоб забезпечити ефективну
роботу сортувального заводу із вилучення вторинної сировини.
ii) Необхідність подальшого скорочення кількості відходів на полігоні
Компонентами об’єкта за проектом Світового банку є сортувальний завод, новий
полігон і система збору й утилізації звалищного газу. Зважаючи на проектну потужність
сортувального заводу, все одно може бути так, що велика частина побутових відходів
буде утилізуватися безпосередньо на полігоні. Хоча такі відходи стануть джерелом
біогазу, для нового полігону все рівно потрібна велика потужність. Беручи до уваги
принципи Національної стратегії управління відходами, яка передбачає скорочення
кількості відходів, що мають утилізуватися безпосередньо на полігоні, в майбутньому
може знадобитися додаткове оброблення.
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iii) Наявність незаконних сміттєзвалищ і неналежна робота приватного полігону
Деякі відходи, що збираються приватними компаніями зі збирання відходів, можуть
незаконно вивозитися на несанкціоновані сміттєзвалища.
У м. Харкові є один санкціонований приватний полігон, який приймає відходи, що
утворюються в місті. Повідомляється, що управління полігоном не завжди
здійснюється належним чином, що призводить до певних екологічних проблем для
людей, які живуть поблизу.
iv) Необхідність впровадження ефективної операційної системи для нового сортувального
заводу
Було зазначено, що в деяких житлових комплексах приватний сектор ініціював
роздільне збирання певних типів вторинної сировини, як-от пластикові контейнери,
скляні або металеві пляшки, але в дуже невеликих масштабах. Зважаючи на можливість
ефективного використання вторинної сировини на новому сортувальному заводі, який
буде побудовано в рамках проекту СБ, вторинну сировину потрібно відділяти та
викидати в спеціальні контейнери в джерелах утворення. Однак, у Харківської міської
ради ще не було досвіду впровадження роздільного збирання відходів у масштабах
всього міста.
Крім того, Харківська міська рада також не має досвіду експлуатації сортувального
заводу. За інформацією від МКПВ, яка може бути оператором нового заводу, їм
доведеться задіяти на заводі велику кількість оперативного персоналу, включаючи
кваліфікованих інженерів і операторів.
Процес поводження з відходами, запланований на даний момент у м. Харкові, можна
узагальнити за допомогою Рис. 3.40. Як видно з цього рисунку, Харківській міській раді
потрібно впровадити роздільне збирання відходів і забезпечити надійну роботу
сортувального заводу, а також посприяти подальшому скороченню кількості відходів,
що мають утилізуватися на полігоні.
Процес поводження з відходами
Вироблення

(м.Харків: заплановано на 2018)

Збір та перевезення

Остаточне видалення та
переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів в Дергачах
Проект Світового Банку

Роздільний збір
330 т/д

Сортувальний
завод

Закрита полігон
Остаточне утилізація
(Новий полігон: 17 ha by
WB Проект)

Вироблення
відходів
(1100 т/д, 2018)

(Майбутній полігон: 17 ha)
Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення

Енергія

Відходи транспортуються для остаточного видалення

Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення матеріалів
Відновлення тепла та енергії

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.40 План майбутнього процесу поводження з відходами в м. Харкові (на 2018 рік)
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3.3.8

Нинішня ситуація в Харківській області

(1)
Ситуація поводження з побутовими відходами
Відповідно до комплексної "Програми охорони навколишнього природного середовища в
Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року", у Харківській області
у 2008 році було утворено 533 тис. тонн побутових відходів. У ті часи в області існувало 94
полігони або відкриті сміттєзвалища, але більшість із них були майже заповнені або
експлуатувалися за межами своєї ємності, яка становила 5038,3 тис. тонн на загальну площу
303,62 га. За оцінками, 76,9% ємності цих полігонів вже було зайнято захороненими відходами,
і лише 23 з них були в експлуатації. Більшість побутових відходів просто збирали та
утилізували безпосередньо на таких полігонах.
Тому Харківська обласна державна адміністрація взялася за покращення ситуації поводження з
твердими побутовими відходами, закривши переповнені полігоні та сміттєзвалища,
побудувавши регіональний полігон для відходів, що утворюються в кількох районах, разом з
об’єктами перероблення відходів, як-от сортувальний завод. Одним із прикладів такого
розвитку є сміттєпереробний комплекс у Богодухівському районі.
Полігон у складі комплексу належить Богодухівському району і розроблявся в рамках
державно-приватного партнерства між районом, Харківською обласною державною
адміністрацією та двома приватними компаніями, як-от ЕКОВТОР. Це місце раніше було
незаконним сміттєзвалищем, але його було облаштовано та визначено як муніципальний
полігон. У 2014 році було вирішено розробити цей об’єкт площею 5,5 га як сміттєпереробний
комплекс. Орієнтовний бюджет для цього проекту склав 80,95 млн грн., будівництво було
розпочато у 2014 році та завершено в 2016 році. Сміттєпереробний комплекс такого типу, за
даними на веб-сайті Харківської міської ради 20 , – перший в Україні комплекс, який
складається з полігону, об’єктів компостування та сортування.
Цим комплексом керує ЕКОВТОР (22 співробітники) за п’ятирічним контрактом із 2017 року, і
щоденно тут приймають близько 50–80 м3 твердих побутових відходів із Богодухівського
району та прилеглих муніципалітетів. Відібрана вторинна сировина, як-от папір, PET- або
скляні пляшки, металеві та інші пластикові вироби, продається місцевим дилерам із переробки
за ринковими цінами. Ціна експлуатації підприємства за договором, узгоджена районом і
компанією ЕКОВТОР, становить 60 грн. за м3. Район виставляє жителям тариф на видалення
відходів у розмірі 15 грн. на людину на місяць. Цю суму тарифу можна буде зменшити, якщо
фінансовий баланс комплексу стане дуже позитивним.

20

Джерело: http://kharkivoda.gov.ua/news/81199 (від 4 червня 2018 р.)
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Будівля адміністративного офісу та
сміттєсортувальної установки

Територія полігону із сортувальним обладнанням
для компостування

Конвеєр подачі відходів і барабан сортувальної
установки

Лінія ручного сортування

Джерело: Дослідницька група JICA (лютий 2018 р.)

Рис. 3.41

Сміттєпереробний комплекс у Богодухівському районі

(2)
Генеральний план поводження з відходами
На даний момент є два основних документи, які можна вважати генеральним планом
поводження з твердими побутовими відходами для Харківської області.
Комплексна Програма охорони навколишнього природного середовища в
Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року
Харківська обласна державна адміністрація реалізує комплексну "Програму охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009–2013 роки та на
перспективу до 2020 року", затверджену рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня
2009 р. № 1413-V, включно з поправками. У цій програмі зазначені різноманітні екологічні
проблеми в регіоні, як-от стічні води, пестициди та агрохімікати, викиди газу та залишкова
зола від електростанцій, промислові й побутові відходи тощо. За цією Програмою планується
сім заходів із раціонального використання та зберігання промислових і побутових відходів.
Серед них чотири заходи пов’язані з твердими побутовими відходами, як показано в Табл.
3.95.

1)
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Табл. 3.95 Заходи щодо твердих побутових відходів, передбачені Програмою
Заходи

Будівництво
полігону
для Валківського району,
м. Валки
Будівництво
полігону
для Валківського району,
смт Старий Мерчик
Будівництво полігону
для Валківського району,
смт Ков’яги
Будівництво нового
полігону для Ізюмського
району, м. Ізюм

Графік

2010–2013

2010–2011

2012–2013

2010–2013

Відповідальні
виконавці
Обласна державна
адміністрація спільно з
Державною
адміністрацією ОНПС і
Валківською міською
радою
Обласна державна
адміністрація спільно з
Державною
адміністрацією ОНПС і
Валківською районною
радою
Обласна державна
адміністрація спільно з
Державною
адміністрацією ОНПС і
Валківською міською
радою

Одиниці: тис. грн.
Орієнтовна вартість
Черга I
Черга II
Усього
2009–2013 2014–2020

640

300

940

781

781

0

550

300

850

1 875

625

2 500

Джерело: Дослідницька група JICA на основі комплексної Програми охорони навколишнього природного
середовища в Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року

2)
Регіональна стратегія "Екологія Харківщини" на 2016–2020 роки
Регіональна стратегія "Екологія Харківщини" була розроблена в рамках реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період до 2020 року. Ця стратегія затверджена рішенням
Харківської обласної ради 5 березня 2015 р. за підтримки Департаменту екології та природних
ресурсів, Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
Харківської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції в Харківській
області та інших державних підприємств, НУО та університетів.
Мета цієї стратегії – забезпечення екологічної безпеки як основа для планомірного розвитку
регіону. Вона також націлена на вирішення екологічних проблем, щоб запровадити єдиний
підхід, залучити приватний сектор і організувати освітній простір. Цільовими зацікавленими
сторонами стратегії є як виробники, так і споживачі. Стратегія має довгостроковий характер
реалізації через безперервність процесу утворення відходів, який визначається на основі
динаміки та складності розробки системи керування процесами поводження з відходами, як
показано нижче:
Утворення відходів;
Збирання та місця тимчасового зберігання;
Транспортування;
Сортування та переробка вторинних ресурсів;
Оброблення й утилізація.
Для реалізації стратегії встановлено наступні ключові підходи:
Сучасна інфраструктура;
Передові системи контролю та технології;
Відповідні умови для державно-приватного партнерства;
Виробництво відновлюваної сировини за рахунок використання відходів як
вторинного ресурсу;
Передача знань і обмін досвідом;
Розробка методичних матеріалів до найкращих наявних технологій
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Стратегія розглядається як правова основа для подальшого розвитку й реалізації регіональної
екологічної програми шляхом впровадження комплексу природоохоронних заходів, місцевих
нормативно-правових актів, що регулюють відносини державних органів контролю й
управління із власниками відходів, щодо забруднюючих речовин у навколишньому середовищі,
природних ресурсів тощо.
(3)
План і проект розвитку об’єктів
Відповідно до вищезгаданої стратегії, заплановані заходи спрямовані на розробку єдиної
системи поводження з побутовими відходами, більша частина яких – це будівництво обласних
сміттєпереробних комплексів для охоплення кількох муніципалітетів на території Харківської
області. Наразі Харківська обласна державна адміністрація вже підготувала план розвитку
системи поводження з твердими побутовими відходами, за яким передбачається будівництво
22 комплексів в області. Одна з проблем цього плану – пошук відповідних місць для
комплексів, однак на березень 2018 року вже визначено три таких місця. Цей план все ще
знаходиться в процесі затвердження радою та може бути схвалений після розробки
національного плану поводження з відходами.
(4)
Поточні проблеми обласного рівня у сфері поводження з відходами
Основні проблеми Харківської області у сфері поводження з відходами узагальнені та наведені
нижче:
Відсутність надійних фактичних даних про кількість і якість побутових відходів, що
утворюються в кожному районі регіону;
Неправильне розроблення об’єкта для оброблення й утилізації відходів з геологічної
точки зору;
Недостатня кількість операторів поводження з відходами в регіоні;
Невідповідність між існуючими санітарними нормами та вимогами екологічної
безпеки на більшості полігонів і сміттєзвалищ;
Недостатність зусиль щодо реалізації роздільного збирання, сортування та
відновлення вторинної сировини;
Недостатнє покриття сільської системи збирання відходів;
Низький тариф на видалення й утилізацію твердих побутових відходів.
Харківська обласна державна адміністрація готова переглянути проект плану розвитку
системи поводження з твердими побутовими відходами в області, щоб відобразити в ньому
принципи Національної стратегії управління відходами, затвердженої в листопаді 2017 року, і
Національного плану поводження з відходами, укладення якого очікується в кінці 2018 року.
Ще одна проблема – комунікація з Харківською міською радою з різних питань. По-перше,
мова йде про те, що Дергачівський сміттєпереробний комплекс у м. Харкові прийматиме
відходи, що утворюються в сусідніх муніципалітетах, по-друге, м. Харків розвиватиме
муніципальний сміттєпереробний комплекс для відходів, що утворюються в південній частині
міста, але за межами міста, тобто він знаходитиметься в межах області.
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3.4

Нинішня ситуація в м. Дніпрі

3.4.1

Загальна інформація

(1)

Природні умови

1)
Географічні особливості
Дніпропетровська область розташована в центральній частині України, на південному сході.
Загальна площа складає 31 974 км2, і це друга за розміром область в Україні. Дніпропетровська
область розташована в степовій зоні України і переважно рівнинна; вздовж річок
зустрічаються ділянки лісів (близько 4 % території області), значна частина яких штучного
походження.
Географічні координати м. Дніпра: 58°21"–48°34" північної широти та 34°45"–35°14" східної
довготи, площа міста – 405 км2. Річка Дніпро ділить місто на 2 частини та займає близько 15%
території міста.
2)
Метеорологічна ситуація
Для м. Дніпра характерний степовий тип клімату. Зазвичай це відносно прохолодна зима та
жарке літо, а також сухе літо і вологіший клімат навесні, взимку та восени. Середньорічна
температура сягає 8°С. Найхолодніший місяць – січень (середня температура – -6°С), а
найтепліший – липень (середня температура – 23°С). Середньорічна кількість опадів
становить 400~500 мм. Період снігопаду охоплює приблизно 4~5 місяців: з листопада до
березня. Зведена щомісячна кліматична інформація представлена на Рис. 3.42.
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Джерело: https://www.timeanddate.com/weather/ukraine/dnipro/climate (від 5 квітня 2018 р.)

Рис. 3.42

Щомісячна температура та кількість опадів у м. Дніпрі

(2)
Населення та прогнози на майбутнє
Станом на 1 лютого 2018 р. загальна кількість постійного населення в Дніпропетровській
області, що включає місто Дніпро, за оцінкою становить 3 225 564 особи, а загальна кількість
наявного населення складає 3 228 873 особи. Що стосується м. Дніпра, то загальна кількість
постійного населення становить 992 207 осіб, а загальна кількість наявного населення складає
1 002 339 осіб 21.

21

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ds/2018/ds1_m01.pdf (від 7 квітня 2018 р.)
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Із постійного населення в Дніпропетровській області 45,7% становлять чоловіки, а 54,3% –
жінки. Населення віком до 15 років складає 16,3%; 60,9% – від 16 до 59 років; і 22,9% – старше
60 років.
Детальні демографічні дані Дніпропетровської області наведені в Табл. 3.96. Загальна площа
області становить 31 914 км2 , а середня щільність населення складає 101,1 люд. на км2.
Загальна площа м. Дніпра становить 405 км2, а середня щільність населення міста складає
2449 люд. на км2.
Табл. 3.96

Детальні демографічні дані Дніпропетровської області

Місто/район
Дніпропетровська область
Міста
Вільногірськ
Жовті Води
Кам’янське
Кривий Ріг
Марганець
Нікополь
Новомосковськ
Павлоград
Першотравенськ
Покров
Синельникове
Тернівка
Райони
Апостолівський
Васильківський
Верхньодніпровський
Дніпровський
Криворізький
Криничанський
Магдалинівський
Межівський
Нікопольський
Новомосковський
Павлоградський
Петриківський
Петропавлівський
Покровський
П’ятихатський
Синельниківський
Солонянський
Софіївський
Томаківський
Царичанський
Широківський
Юр’ївський

1 лютого
2018 р.
3 228 873
1 002 339
23 217
45 491
241 846
631 961
48 097
111 940
70 733
106 082
28 339
41 169
30 726
28 277
54 288
31 874
52 806
83 991
45 043
34 949
33 591
23 230
40 024
73 192
27 241
25 105
25 908
34 191
44 576
37 621
38 328
21 511
24 622
26 721
26 840
13 004

Наявне населення
Середня
1 лютого
кількість у
2018 р.
січні 2018 р.
3 230 006
3 225 564
1 002 641
992 207
23 226
23 516
45 504
48 503
241 918
241 288
632 191
630 480
48 118
47 977
112 021
113 994
70 741
70 232
106 133
107 025
28 351
28 590
41 182
41 319
30 725
30 761
28 296
28 512
54 306
31 897
52 832
84 011
45 066
34 962
33 606
23 242
40 040
73 208
27 247
25 108
25 915
34 206
44 576
37 631
38 336
21 525
24 640
26 742
26 860
13 003

54 629
32 089
52 729
85 068
44 810
34 954
33 161
23 273
40 214
73 902
27 503
25 031
25 991
34 251
44 653
37 856
38 405
21 565
24 450
26 761
26 844
13 021

Джерело: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ds/2018/ds1_m01.pdf (від 7 квітня 2018 р.)
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Середня
кількість у
січні 2018 р.
3 226 697
992 509
23 525
48 516
241 360
630 710
47 998
114 075
70 240
107 076
28 602
41 332
30 760
28 531
54 647
32 112
52 755
85 088
44 833
34 967
33 176
23 285
40 230
73 918
27 509
25 034
25 998
34 266
44 653
37 866
38 413
21 579
24 468
26 782
26 864
13 020
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Рис. 3.43 відображає демографічну криву Дніпропетровської області за останні десять років,
включно з м. Дніпро, яка вказує на те, що кількість населення майже не змінювалася.
На жаль, під час першого етапу дослідження не вдалось отримати прогнози змін чисельності
населення в майбутньому ні для області, ні для міста. Проте можна сказати, що кількість
населення залишиться незмінною або трохи зменшиться в найближчому майбутньому.

Джерело: Дослідницька група JICA на основі таких джерел даних:
Відповідь Дніпровської міської ради на анкету Дослідницької групи JICA
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/naselennia-1995-2012rr (від 7 квітня 2018 р.)

Рис. 3.43

Демографічна крива Дніпропетровської області та м. Дніпра (2008–2017)

Економічна ситуація та стан промисловості

(3)

1)
Валовий регіональний продукт
Валовий регіональний продукт (ВРП) Дніпропетровської обласної адміністрації і його темп
приросту представлені на Рис. 3.44. ВРП Дніпропетровської обласної адміністрації у 2016 році
становив 244 478 млн грн., що склало 10,2% від загального національного валового
внутрішнього продукту (ВВП).
Темпи приросту ВРП Дніпропетровської області коливаються відповідно до темпу приросту
ВВП для всієї України: вони були негативні у 2009 та 2014-15 роках через глобальну
економічну кризу та внутрішню політичну невизначеність. У 2016 році темпи приросту стали
позитивними.
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Джерело: Веб-сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/, від 1 квітня 2018 р.)

Рис. 3.44 ВРП у Дніпропетровській області (загальний, на душу населення, темп
приросту)
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2)
Промислова та економічна ситуація в Дніпропетровській області
Дніпропетровська область – один із ключових промислових регіонів України. Основні галузі
виробництва Дніпропетровської області: гірничо-видобувна, вугільна, металургійна,
машинобудівна, у тому числі ракето-космічна, хімічна, сільськогосподарська, будівельна та
інші.
Індекс промислового виробництва Дніпропетровської області з 2016 по 2017 рік склав 99,7% (у
2017 році він зменшився на 0,3%). Основне скорочення промислового виробництва
спостерігалося в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(зменшилося на 19,5%) і текстильному виробництві, виробництві шкіри тощо (9,1%), у той час,
як показники виробництва виробів з деревини та паперу (12,2%) і переробної промисловості
(7,0%) зросли.
3)
Зайнятість і безробіття
У 2016 році середня кількість економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Дніпропетровській області складала 1547,1 тис. осіб, із яких 1425,4 тис. осіб були
працевлаштовані, а решта (121,7 тис.) – безробітні, тобто рівень зайнятості склав 59,1%.
Рівень безробіття (стандарт МОП) економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
Дніпропетровській області склав 7,9% (Табл. 3.97) – це найвищий показник серед 3 цільових
областей і 1 міста, але він усе одно нижче показника для всієї України (9,3%).
Табл. 3.97 Рівень зайнятості та безробіття в Дніпропетровській області
Економічно активне населення віком
від 15 до 70 років (тис. осіб)
Зокрема

Україна
Дніпропетровська
область

Економічно
неактивне
Рівень
Рівень
населення
зайнятості, безробіття,
віком від 15
(%)
(%)
Усього
працевлаштовані безробітні до 70 років,
(тис. осіб)
17 955,1
16 276,9
1 678,2
10 934,1
56,3%
9,3%
1 547,1

1 425,4

121,7

866,2

59,1%

7,9%

Джерело: Економічно активне населення в Україні у 2016 році (Державна служба статистики України, 2017)

4)
Доходи й витрати домогосподарств
У Табл. 3.98 представлено частину результатів, яку Державна служба статистики України
зібрала в ході аналізу доходів і витрат домогосподарств у 2016 році.
Середній дохід домогосподарств за місяць у Дніпропетровській області в 2016 році склав
5110,85 грн. на домогосподарство на місяць, а місячні витрати становили 4857,46 грн. на
домогосподарство на місяць.
Рис. 3.45 ілюструє середні місячні витрати домогосподарств: склад споживання в
Дніпропетровській області та загалом по Україні в основному однаковий. Загальний платіж за
житлово-комунальні товари та послуги становить 564,48 грн. на домогосподарство на місяць –
це прибл. 11,6% від загальних витрат.
Табл. 3.98

Середньомісячні доходи й витрати опитаних домогосподарств у
Дніпропетровській області
Одиниці

Кількість опитаних домогосподарств
В середньому осіб у домогосподарстві
Загальна кількість домогосподарств
Сукупні грошові доходи
домогосподарства (в середньому)
Заробітна плата домогосподарства
(в середньому*)
Пенсія домогосподарства
(в середньому*)

домогосподарства
осіб на домогосподарство
тис. домогосподарств
грн. на домогосподарство
на місяць
грн. на домогосподарство на
місяць
грн. на домогосподарство на
місяць
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Вся Україна

Дніпропетров
ська область

8 168
2,11
15 033,40

365
1,96
1 363,00

5 367,51

5 110,85

2 914,70

2 612,84

1 211,26

1 122,96
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Одиниці
Сукупні грошові витрати
домогосподарства
Залишок (для довідки)

Вся Україна

Дніпропетров
ська область

грн. на домогосподарство
4 948,62
4 857,46
на місяць
грн. на домогосподарство на
418,89
253,39
місяць
Джерело: Дослідницька група JICA на основі документа "Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016
році" (Державна служба статистики України, 2017)

Дніпропетровська

України

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.45

5)

Склад місячних витрат домогосподарств (у середньому) в Дніпропетровській
області

Комунальна та санітарна інфраструктура

A)
Електропостачання
У Дніпропетровській області налічується дві великі теплові електростанції (ТЕС) –
Придніпровська ТЕС і Криворізька ТЕС, побудовані приблизно в 1970 році, що належать
ДТЕК "Дніпроенерго". Загальна потужність – 4657 МВт. Річні обсяги споживання
електроенергії в області з 2011 по 2015 рік представлені в Табл. 3.99. Згідно з таблицею,
обсяги зменшувалися з 2012 року. Незважаючи на те, що попит на електроенергію в області
незрозумілий, в області немає жодних проблем із нестачею електроенергії відповідно до
Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії
Дніпропетровської області на 2018–2035 роки.
Табл. 3.99

Споживання електроенергії в Дніпропетровській області (2011–2015)
Рік
Пункт
2011
2012
2013
2014
2015
Споживання електроенергії (млн
24 140
24 631
22 343
22 380
20 889
кВт∙год)

Джерело: Стратегія енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії
Дніпропетровської області на 2018–2035 роки

B)
Система водопостачання та водовідведення
Стан системи водопостачання та водовідведення в м. Дніпрі представлено в Табл. 3.100. Щодо
водопостачання у 2017 році, обсяг постачання перевищує потребу у воді.
Табл. 3.100 Стан системи водопостачання та водовідведення в м. Дніпрі

Пункт
Водопостачання

Стан
- Річна потреба у воді: 77 394,45 м3 (2017)
- Об’єм водопостачання (загальна подача питної води у місто з урахуванням
покупної води): 105 520,13 м3 (2017)
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- Чисельність населення,
839 278 осіб (84%)
Водовідведення

охопленого

централізованим

водопостачанням:

- Річний об’єм очищених стічних вод (пропущених через очисні споруди):
71 941 м3 (2017)
- Чисельність населення, охопленого централізованим водовідведенням:
659 033 осіб (66%) (2017)

Джерело: Дніпровська міська рада

3.4.2

Адміністративна структура

(1)

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

1)
Організаційна структура
Організаційна структура Дніпропетровської обласної державної адміністрації представлена в
Табл. 3.101.









Табл. 3.101 Апарат і структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
Апарат
Заступник керівника апарату
Управління організаційної роботи
Відділ забезпечення роботи керівництва
Управління діловодства і контролю
Управління персоналу
Управління по роботі зі зверненнями громадян
Управління з фінансово-економічних питань

Структурні підрозділи

 Відділ адміністрування державного реєстру
виборців
 Відділ режимно-секретної роботи
 Сектор забезпечення доступу до публічної
інформації
 Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції
 Управління інформаційних технологій та
електронного урядування
 Управління культури, національностей і релігій
 Управління містобудування та архітектури
 Управління молоді і спорту
 Управління паливно-енергетичного комплексу
та енергозбереження
 Управління протокольних та масових заходів
 Управління цивільного захисту
 Юридичне управління
 Служба у справах дітей
 Державний архів Дніпропетровської області
 Схема координації діяльності структурних
підрозділів

 Департамент екології та природних ресурсів
 Департамент економічного розвитку
 Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
 Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
 Департамент капітального будівництва
 Департамент освіти і науки
 Департамент охорони здоров’я
 Департамент соціального захисту населення
 Департамент фінансів
 Управління агропромислового розвитку
 Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
 Управління внутрішнього аудиту
 Управління зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: Веб-сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації (переклад Дослідницької групи JICA)

Департамент екології та природних ресурсів, а також Дніпропетровська обласна адміністрація
відповідають за екологію та поводження з відходами.
Повноваження місцевих органів влади, обласних державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування у сфері поводження з відходами визначені Статтями 20 і 21 Закону України
"Про відходи".
За розпорядженням голови обласної державної адміністрації № Р-6/0/3-18 від 11.01.2018 "Про
розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у
2018 році", сума коштів на охорону навколишнього природного середовища в обласному
бюджеті на 2018 рік затверджується в контексті заходів.
Загальна сума коштів на охорону навколишнього природного середовища в обласному бюджеті
для здійснення природоохоронних заходів у 2018 році становить понад 435,3 млн грн., зокрема
понад 23 млн грн. на рекультивацію міського звалища побутових відходів у м. Новомосковськ і

143

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

100 млн грн. на придбання сучасного спеціального обладнання для санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів.
Крім того, в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії)
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016–2025 роки, основні
підприємства-забруднювачі, учасники програми, мають інвестувати більше 3,1 млрд грн.
2)
Інформація про бюджет
Річні видатки Дніпропетровської області у 2017 році становили приблизно 18,1 млрд грн., що
на 42,6% більше, ніж у попередньому 2016 році. Табл. 3.102 нижче відображає річні видатки
Дніпропетровської області за останні три роки.
Табл. 3.102 Річний бюджет Дніпропетровської області

Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
бюджету
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство, рибне господарство
та мисливство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Охорона навколишнього природного середовища та
ядерна безпека
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Обслуговування боргу
Цільові фонди
(включаючи утилізацію відходів)
Видатки, не віднесені до основних груп
Підсумок
Субвенції, гранти, трансфери та інші витрати
Усього

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

13 452,2
1 305 941,5
1 974 329,8
249 836,2
44 970,5
131 977,9
8 751,0
24 587,4
312 524,3

15 749,5
930 541,4
2 251 111,4
274 166,5
44 922,0
146 724,1
893,5
31 258,0
786 846,6

32 694,4
1 497 125,0
2 834 340,7
399 902,3
131 568,8
189 503,9
4 412,2
40 332,7
1 056 658,4

79 420,3
263 543,5
47 577,2

87 347,2
484 873,5
47 458,8

103 048,1
946 442,9
125 843,3

225 386,8

239,0

66 856,5

15 707,9
-

7 962,0
-

53 477,9
5 999,5
252 242,6
5 003 727,0
5 987 403,8
10 991 130,8

5 339,7
-

207 142,6
25 335,3
218 684,0
5 535 920,1
7 188 681,4
12 724 601,5

253 888,3
28 946,6
466 858,1
8 154 815,3
9 987 044,6
18 141 859,9

Джерело: Підготовлено Дослідницькою групою JICA на основі інформації від Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

3)
Стратегія розвитку
Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року розроблялася робочою
групою стратегії розвитку Дніпропетровської області за сприяння проекту ЄС "Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні" і була затверджена Рішенням Дніпропетровської
обласної державної адміністрації № 561-27/VI від 26 вересня 2014 р.
Стратегічні та оперативні цілі було встановлено на основі аналізу поточних умов, як показано
в Табл. 3.103. Для досягнення кожної оперативної цілі було визначено завдання та пріоритетні
напрямки діяльності.
У рамках стратегічної цілі "3 Екологічна та енергетична безпека" є ціль, пов’язана з ПТПВ, яка
є оперативною ціллю "3.2 Поліпшення системи управління відходами".
Завдання та пріоритетні напрямки діяльності для досягнення оперативної цілі "3.2
Поліпшення системи управління відходами" були визначені в стратегії, як показано в Табл.
3.104.
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Табл. 3.103 Стратегічні та оперативні цілі за стратегією розвитку

Стратегічні цілі
1. Зменшення економічних
дисбалансів

2. Розвиток сільських територій

3. Екологічна та енергетична безпека

4. Розвиток людського капіталу

Оперативні цілі
1.1 Диверсифікація економіки
1.2 Розвиток периферійних районів
1.3 Інноваційний розвиток
1.4 Розвиток закордонного та внутрішнього туризму
2.1 Підвищення доданої вартості в аграрній сфері
2.2 Підтримка зайнятості сільського населення
2.3 Розвиток інфраструктури сільських територій
3.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
3.2 Поліпшення системи управління відходами
3.3 Розвиток екомережі та рекреаційних зон
3.4 Енергоефективність та розвиток альтернативної
енергетики
4.1 Освіта для зайнятості
4.2 Підвищення громадської активності мешканців
4.3 Розвиток громад

Джерело: Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року

Табл. 3.104 Завдання та пріоритетні напрямки діяльності щодо ПТПВ за стратегією
розвитку

Завдання
3.2.1. Поліпшення
збирання та утилізації
твердих побутових
відходів

3.2.2. Сприяння
зменшенню об’ємів
утворення твердих
побутових відходів

3.2.3. Поліпшення
системи утилізації
промислових відходів

Пріоритетні напрямки діяльності
 Формування і впровадження регіональної Програми (стратегії) ПТПВ;
 Упровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, сортування,
транспортування, переробки й утилізації твердих побутових відходів, у
тому числі специфічних та небезпечних відходів, що утворюються
населенням;
 Будівництво полігонів, які відповідають установленим стандартам;
 Формування інфраструктури з управління побутовими відходами (з
розробкою системи тарифів і зборів за поводження з відходами);
 Забезпечення населених пунктів області технікою для санітарної
очистки;
 Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з
побутовими відходами.
 Забезпечення утилізації органічних відходів;
 Упровадження нових форм організації ПТПВ;
 Будівництво сміттєпереробних заводів;
 Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення
культури поводження з твердими побутовими відходами;
 Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини;
 Упровадження роздільного збирання побутових відходів.
 Розробка та впровадження нових механізмів утилізації промислових
відходів;
 Утилізація твердого ракетного палива;
 Проведення паспортизації місць зберігання хімічних засобів захисту
рослин;
 Розробка та реалізація програм утилізації накопичених агрохімічних
відходів;
 Розробка та впровадження інструментів стимулювання реутилізації
промислових відходів;
 Підтримка розробок у галузі інноваційних шляхів утилізації
промислових відходів;
 Розробка проектів з підземного збору та переробки бішофіту (сильно
мінералізованих шахтних вод).

Джерело: Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
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Дніпровська міська рада

(2)

1)
Організаційна структура
Апарат і основні посади в Дніпровській міській раді, надані самою міською радою,
представлені в Табл. 3.105. Згідно з переліком, у Дніпровській міській раді 36 департаментів і
відділів, де працює максимум 1200 осіб. За поводження з твердими побутовими відходами
(ПТПВ) відповідає Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради.
Табл. 3.105 Організаційна структура Дніпровської міської ради
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

Структурний підрозділ
Міський голова
Секретар міської ради
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор Департаменту
забезпечення діяльності виконавчих органів
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
3 депутати:
 Директор Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Директор Департаменту охорони здоров’я населення
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Департамент по роботі з активами
Департамент благоустрою та інфраструктури
Департамент житлового господарства
Департамент соціальної політики
Департамент охорони здоров’я
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Департамент громадського порядку і цивільного захисту
Департамент правового забезпечення
Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів
Департамент забезпечення діяльності
Управління майном колишнього селища міського типу Таромське
Управління аудиту та контролю
Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Управління інформаційних технологій
Управління по роботі зі зверненнями громадян
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Департамент гуманітарної політики
Інспекція з питань благоустрою
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної
політики
Департамент інноваційного розвитку
Департамент стратегічного розвитку та інвестицій
Департамент торгівлі та реклами
Департамент екологічної політики
Інспекція з питань праці та зайнятості населення
Департамент енергоефективних технологій та ініціатив
Усього

К-ть
місць
1
1
1
6

90
113
79
60
72
35
180
21
43
99
28
9
19
21
20
21
31
83
25
54
15
22
16
27
25
20
1237

Джерело: Рішення Дніпровської міської ради від 08 червня 2016 р. № 26/9 (із змінами, внесеними згідно з рішенням
міської ради від 21 лютого 2018 р. № 38/30) (переклад Дослідницької групи JICA)
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Орган, відповідальний за ПТПВ, – Відділ поводження з відходами Департаменту екологічної
політики Дніпровської міської ради. У Департаменті екологічної політики працює
27 чиновників, і він складається з двох відділів: Відділ ПТПВ та Відділ екологічної безпеки.
2)
Інформація про бюджет
Річні видатки м. Дніпра в 2017 році становили приблизно 12,5 млрд грн., що на 17,4% більше,
ніж у попередньому 2016 році. Табл. 3.106 нижче відображає річні видатки м. Дніпра за
останні три роки та план на 2018 рік.
Табл. 3.106 Річні видатки м. Дніпра

Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство,
рибне господарство та мисливство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші послуги, пов’язані з
економічною діяльністю
Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Обслуговування боргу
Цільові фонди
Утилізація відходів
Видатки, не віднесені до основних
груп
Підсумок
Субвенції, гранти, трансфери та інші
витрати
Усього

Результат за
2015 рік

Результат за
2016 рік

Результат за
2017 рік

План на
2018 рік

65 904,2
191 079,2
989 822,8

135 228,3
393 416,2
1 052 125,7

230 315,7
2 647 854,3
1 299 608,9

337 544,9
3 314 484,9
1 325 617,6

74 159,4
618 044,6
154 799,8
2 125,9
79 979,9
115 060,7

134 942,4
1 198 950,3
191 128,6
11 408,4
97 348,1
794 798,9

168 581,4
1 478 355,3
246 786,3
16 641,8
128 319,3
184 105,9

269 084,1
1 804 341,8
140 451,4
16 812,3
139 292,6
326 131,0

1 432,8
267 287,8

334,8
324 988,5

1 654,9
529 269,0

9 491,5
2 154 277,8

333 023,8

1 228 432,0

1 724 109,1

86 985,1

10 318,2

485,1 -

217,6
57 980,1
15 133,0
99,0
-

578,1
21 447,1
33 025,0
1 686,8
-

2 976 369,9

5 528 635,3

2 333 560,8
5 309 930,7

5 081 093,4
10 609 728,7

27 459,8

58,6
24 738,2
51 720,3
2 707,6

2 453,3
32 714,0
0,0
8 000,0

228 649,2 8 957 324,9
9 987 142,0
3 499 063,7
12 456 388,6

2 891 500,2
12 878 642,2

Джерело: Підготовлено Дослідницькою групою JICA на основі інформації від Дніпровської міської ради

Згідно з Табл. 3.107, бюджет Департаменту екологічної політики на 2018 рік становить
приблизно 31,4 млн грн. (0,23% від загального бюджету міста), з яких близько 25 млн грн. буде
витрачено на поводження з ТПВ. Близько 9,5 млн грн. буде використано для ліквідації
незаконних сміттєзвалищ, і ще 5 млн грн. підуть на статутний капітал нового комунального
підприємства "Екополіс", яке надаватиме послуги з видалення та транспортування відходів для
всього міста. Близько 11,05 млн грн. буде інвестовано в існуюче КП "Еко Дніпро" на розробку
Пускового комплексу 4 полігону.

147

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

Табл. 3.107 Бюджетний план Департаменту екологічної політики на 2018 рік
Стаття бюджету
Департамент екологічної політики, усього (план на 2018 рік)
Державне управління
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Керівництво і управління у відповідній сфері
Житлово-комунальне майно
Благоустрій міст, сіл, селищ / ліквідація стихійних сміттєзвалищ
Економічна діяльність
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Утилізація відходів
Інша діяльність
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища за рахунок цільового фонду

Результат
за 2017
рік
18 163 397

(грн.)

План на
2018 рік
31 388 388

4 133 918

5 781 261

1 378

25 000

2 400 000

9 532 127

5 146 000

5 000 000

17 700
270 000
319 800
566 401

11 050 000

Джерело: Веб-сайт Дніпровської міської ради
(https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/category/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu/, від 25 травня 2018 р.)

3)
Стратегія розвитку
Виходячи з програми економічного і соціального розвитку міста у 2018 році, наданої
Дніпровською міською радою, схоже, що міська рада підготувала "Стратегічний план розвитку
міста Дніпропетровська до 2020 року" і надана програма на один рік підготовлена на основі
Стратегічного плану до 2020 року. Таким чином, стратегію потрібно отримати та вивчити під
час другого етапу дослідження.
Табл. 3.108 підготовлена на основі однорічної програми; кошти міського бюджету оцінюються
в 2175,5 млн грн., а бюджет на ПТПВ становить 10 млн грн.
Табл. 3.108 Бюджет за Програмою економічного і соціального розвитку міста (2018)
1. Кошти з місцевого бюджету

Стаття

Бюджет (млн грн.)
2 175,9

Бюджет на розвиток

2 165,9

1.1.1 Проекти будівництва (включаючи проектні роботи)
1.1.2 Реконструкція об’єктів (включаючи проектні роботи)

34,0
276,8

1.1.3 Метро (проект / пусковий комплекс I і II)

10,0

1.1.4 Будівництво (придбання) житла

60,0

1.1.5 Внески до статутних фондів

680,1

1.1.6 Інші капітальні видатки

1 109,88

1.2 Міський природоохоронний фонд
1.2.1 Проектування, будівництво та рекультивація "Комплексу
раціонального використання та зберігання побутових відходів
"Правобережний"
2. Субвенції з державного бюджету на завершення будівництва метро
3. План капіталовкладень на 2018 рік: міський і державний бюджети,
включаючи будівництво та реконструкцію 38 об’єктів
Джерело: Програма економічного і соціального розвитку міста у 2018 році
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10,0
10,0

1 367,5
1 752,5
(Включаючи міський бюджет
у розмірі 385,0 млн грн.)
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3.4.3

Законодавство щодо поводження з відходами

(1)
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Нормативно-правові акти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що стосуються
ПТПВ, представлені в Табл. 3.109.
Табл. 3.109 Нормативно-правові акти, що стосуються ПТПВ, видані
Дніпропетровською обласною державною адміністрацією

Дата
публікації
26 вересня
2014 р.
21 жовтня
2015 р.
29 липня
2016 р.

Тип і номер
документа
Рішення
Дніпропетровської
обласної ради
№ 561/27-VI
Рішення
Дніпропетровської
обласної ради №
680-34/VI
Рішення
Дніпропетровської
обласної ради №
80-5/VII

Назва документа
Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на
період до 2020 року
Про Дніпропетровську обласну комплексну програму
(стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам
клімату на 2016–2025 роки
Про Дніпропетровську обласну стратегію поводження з
твердими побутовими відходами

Джерело: Дніпропетровська обласна рада

(2)
Дніпропетровська обласна рада
Нормативно-правові акти Дніпровської міської ради, що стосуються ПТПВ, представлені в
Табл. 3.110.
Табл. 3.110 Нормативно-правові акти, що стосуються ПТПВ, видані Дніпровською
міською радою

Дата
публікації
28 листопада
2007 р.

Тип і номер
документа
Рішення Дніпровської
міської ради № 25/25

31 серпня
2011 р.

27 лютого
2013 р.
27 листопада
2013 р.
30 березня
2016 р.

Рішення виконавчого
комітету
Дніпровської міської
ради № 1147
Рішення виконавчого
комітету
Дніпровської міської
ради № 403
Рішення Дніпровської
міської ради № 31/32
Рішення Дніпровської
міської ради № 44/43
Рішення Дніпровської
міської ради № 26/5

06 грудня
2010 р.

Рішення Дніпровської
міської ради № 2/27

24 квітня
2012 р.

Джерело: Дніпровською міською радою

Назва документа
Про затвердження норм утворення твердих побутових
відходів для житлових будинків територіальної громади
міста Дніпропетровська незалежно від форм власності та
для підприємств невиробничої сфери
Про встановлення тарифів на послуги із вивезення
(збирання, перевезення), утилізації або захоронення твердих
і великогабаритних побутових відходів для всіх груп
споживачів
Про затвердження Правил поводження з відходами у місті
Дніпропетровську
Про затвердження Схеми санітарної очистки м.
Дніпропетровська
Про затвердження Правил благоустрою території міста
Дніпропетровська
Про Комплексну програму екологічної безпеки та
впровадження сталого екологічного низьковуглецевого
розвитку м. Дніпра на 2016–2020 рр.
Про Програму економічного і соціального розвитку міста на
2018 рік
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3.4.4

Пов’язане законодавство (енергетика та ДПП)

(1)
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення,
адміністрація області дотримується законодавства національного рівня, а на обласному рівні
немає жодних спеціальних законодавчих актів.
(2)
Дніпровська міська рада
За інформацією, отриманою в результаті анкетування та відповідного обговорення,
адміністрація міста дотримується законодавства національного рівня, а на міському рівні
немає жодних спеціальних законодавчих актів.
3.4.5

Нинішня ситуація поводження з побутовими відходами в м. Дніпрі

(1)

Кількість і якість утворення відходів

1)

Наявні дані щодо кількості та якості відходів

A)
Обсяг ТПВ
За даними Українського науково-дослідного інституту з розробки та впровадження
комунальних програм та проектів (2017 р.), кількість житлових твердих відходів, що
утворюються в місті, становила 299 093 т/рік, а кількість муніципальних твердих відходів
становила 334 985 т/рік ~ 367 885 т/рік. Можна підрахувати, що щоденне утворення
муніципальних твердих відходів у місті становить 920 т/день ~ 1000 т/день, а на житлові
відходи припадає 81%~89% муніципальних твердих відходів.
B)
Фізичний склад ТПВ
Фізичний склад побутових відходів у м. Дніпрі досліджувався у двох звітах у 2017 році, і
результати узагальнено в Табл. 3.111. Частка харчових відходів становила 31%~40%,
пластику – 9%~10%, скла – 8%~9%, а паперу – 6%~8%.
№
1
2
3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Табл. 3.111 Фізичний склад ТПВ у м. Дніпрі (2017 р.)
Компонент
Харчові відходи
Папір і картон
Пластик
PET (тара для напоїв)
Плівка, пакети
Інші полімери
Кістки, шкіра, гума
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль
Деревні відходи
Небезпечні відходи
Комбінована упаковка
Змет із вулиць, каміння
Інше
Усього

Склад (%)
39,36
5,74
8,97
2,14
3,66
3,17
2,21
8,00
1,01
0,18
4,03
2,53
0,07
2,44
14,72
10,75
100,01

31,34
7,94
9,56
2,22
3,90
3,44
2,54
9,06
1,02
0,13
2,38
2,14
0,07
3,19
9,94
20,69
100,00

Джерело: Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та
проектів (2017 р.) "Дослідження характеристик твердих побутових відходів, що утворюються в
житлових будинках м. Дніпра" і "Доповідь про науково-технічні дослідження щодо розробки пропозиції
для реалізації державно-приватного партнерства з метою будівництва сміттєпереробного об’єкта на
території регіонального сміттєпереробного Комплексу раціонального використання та зберігання
побутових відходів "Правобережний" Комунального підприємства "Еко Дніпро"
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C)
Хімічний склад ТПВ
Немає жодних даних про три компоненти (вологість, горючість і зольність) та елементарні
властивості твердих побутових відходів у м. Дніпрі; однак, Український науково-дослідний
інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів (2017 р.) дослідив
теплотворну здатність побутових відходів і її середнє значення становило 5950 кДж/кг, що
дорівнює 1422 ккал/кг.
Результат дослідження складу та хімічного аналізу відходів у ході дослідження
JICA
Дослідження складу відходів у м. Дніпрі проводилося 23 березня 2018 р., і після цього було
виконано хімічний аналіз. Фізичний склад твердих побутових відходів у м. Дніпрі, виміряний
Дослідницькою групою JICA, узагальнено в Табл. 3.112. Кухонні відходи склали 46,5%, далі
йде пластик (20,4%), скло (9,2%) і папір (9,0%). Категорія "інше" в основному включає
підгузки. Об’ємна вага зразка становила 0,19 кг/л.

2)

Табл. 3.112 Фізичний склад ТПВ у м. Дніпрі (2018 р.)
Компонент

№

Склад (%)
9,0

1

Папір

2

Кухонні відходи

3

Деревина

0,4

4

Тканина

1,8

5

Пластик

20,4

6

Гума та шкіра

0,3

7

Метали

1,3

8

Скло

9,2

9

Посуд і каміння

0,7

10

Інше

46,5

10,4

Усього

100,0

Джерело: Дослідницька група JICA

Результат хімічного аналізу представлено в Табл. 3.113. У неочищених відходах (волога
основа) загальна теплотворна здатність становила 2486 ккал/кг, вологість – 45,2%, зольність –
8,6%, а втрати при спалюванні – 46,2%.
Табл. 3.113 Хімічний склад ТПВ у м. Дніпрі (2018 р.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметр
Загальна теплотворна
здатність
Вологість
Зольність
Втрати при спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Одиниці

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

2 486

4 541

%
%
%
%
%
%
%
%
%

45,2
8,6
46,2
27
3,7
15
0,44
0,234
0,13

16
84,3
50
6,8
27
0,80
0,427
0,24

Джерело: Дослідницька група JICA

Детальну методологію та результати дослідження характеристик відходів вкладено як
Додаток 5.
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Хімічні характеристики побутових відходів вперше вивчалися в ході дослідження JICA.
Оскільки за невелику кількість зразків і обстежень важко оцінити характеристики відходів,
бажано, щоб Харківська міська рада періодично проводила дослідження характеристик
відходів для накопичення надійних даних.
Збирання та транспортування відходів

(2)

1)
Структура реалізації збирання та транспортування відходів
Коли дослідження JICA розпочалося в лютому 2018 року, Дніпровська міська рада довіряла
послуги зі збирання та транспортування побутових відходів приватній компанії
"Дніпрокомунтранс". Компанія здійснювала збирання та транспортування побутових відходів
від домогосподарств, державних установ та інших утворювачів побутових відходів згідно з
умовами договорів.
За даними Дніпровської міської ради, міська рада не задоволена поточною роботою
Дніпрокомунтрансу через такі причини, як затримка послуг зі збирання та періодичне
виникнення незаконних звалищ зібраних відходів. Поточний договір із Дніпрокомунтрансом
завершується в серпні 2018 року, і Дніпровська міська рада має намір через відкритий тендер
змінити постачальника послуг зі збирання з Дніпрокомунтрансу на інші підприємства. З цієї
причини, щоб підготуватися до участі в наступному тендері, у вересні 2017 року було створено
комунальне підприємство "Екополіс".
Коли 19 березня 2018 року сталася криза зі збиранням відходів через несподіваний сильний
снігопад, Дніпрокомунтранс не міг зібрати відходи протягом кількох днів, що призвело до
серйозного розкидання сміття по місту. Однак, "Екополіс" тоді ще не був готовий прийняти на
себе збирання відходів від "Дніпрокомунтрансу". Враховуючи такі моменти, Дніпровська
міська рада вирішила розірвати договір із Дніпрокомунтрансом і дозволила двом іншим
комунальним підприємствам ("Жилсервіс-2" і "Житлове господарство Самарського району",
які зазвичай займалися підмітанням доріг і прибиранням міста) збирати відходи за попереднім
договором до проведення наступного тендеру. Місто надало 4000 сміттєвих контейнерів
об’ємом 1,1 м3 і 27 сміттєвозів, що були частиною обладнання, закупленого Дніпровською
міською радою. У Табл. 3.114 представлено комунальні підприємства, які попередньо
збирають відходи до проведення наступного тендеру.
Табл. 3.114 Комунальні підприємства, які займаються збиранням відходів у м. Дніпрі,
станом на червень 2018 року
№
1

Назва комунального підприємства
Жилсервіс-2

2

Житлове господарство Самарського
району

Джерело: Дніпропетровська обласна рада

Зона обслуговування
У межах Чечелівського, Центрального,
Шевченківського, Соборного та Новокодацького
районів
У межах Самарського, Амур-Нижньодніпровського та
Індустріального районів

Збирання здійснюється щодня, а колективна система роздільного збирання відходів у місті ще
не впроваджена. Інформації про кількість зібраних відходів немає, але 70% зібраних
побутових відходів, за даними Дніпровської міської ради, транспортуються на муніципальний
полігон сміттєпереробного комплексу "Правобережний". Якщо припустити, що зараз у місті
утворюється 920 т/день ~ 1000 т/день побутових відходів, можна підрахувати, що кількість
побутових відходів, що вивозяться на муніципальний полігон, становить приблизно
640~700 т/день. Решта відходів збирається приватними сміттєвозами та утилізується на
приватному полігоні на лівому березі. Сценарій збирання відходів у місті представлено на Рис.
3.46.
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Типові контейнери для відходів у місті

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.46

Робота Дніпрокомунтрансу зі збирання відходів

Сценарій збирання відходів у м. Дніпрі

(3)
Проміжне оброблення та перероблення
На даний момент у м. Дніпрі немає діючого об’єкта з проміжного оброблення твердих
побутових відходів, хоча планується будівництво сміттєсортувального об’єкта та станції з
виробництва електроенергії на основі біогазу в рамках проекту за схемою
державно-приватного партнерства (ДПП) з компанією "Стопфорд Проджектс Лімітед", а також
будівництво сміттєсортувального об’єкта компанією "Еко Дніпро" на сміттєпереробному
комплексі "Правобережний".
Що стосується переробки, немає жодної поточної діяльності з переробки, яку впроваджує
міська рада, і доступно мало відомостей про діяльність із переробки з боку приватного та
неформального секторів. Комунальне підприємство "Дніпроековторресурс" збирає меблі,
персональні комп’ютери, шини та інші предмети, що були у вжитку, з державних установ у
місті та продає їх на вторинному ринку, хоча сума мінімальна.
За даними Дніпровської міської ради, постачальник послуг зі збирання відходів якось
реалізував пілотний проект із роздільного збирання відходів і встановив близько 200
контейнерів для вторинної сировини. Проте цей проект було скасовано, оскільки збирачі
відходів у місті забирали зібраний пластик із контейнерів; крім того, для постачальників
послуг це було неприбутково. Маючи такий досвід, міська рада робить невисоку ставку на
впровадження роздільного збирання відходів і має намір залишити цю діяльність приватному
та неформальному секторам. З іншого боку, міська рада планує сприяти переробці органічних
відходів, оскільки в цій сфері немає виконавців, за рахунок будівництва станції з виробництва
електроенергії на основі біогазу в рамках проекту ДПП з компанією "Стопфорд Проджектс
Лімітед".
(4)

Остаточне видалення

1)
Історія розвитку нинішнього об’єкта остаточного видалення
Остаточне видалення відходів, що утворюються в м. Дніпрі, в основному здійснюється на
сміттєпереробному комплексі під назвою "Правобережний", яким завідує комунальне
підприємство "Еко Дніпро" Дніпровської міської ради.
Комплекс "Правобережний" розташований у Пташиній балці, на землях Новоолександрівської
сільради Дніпровського району Дніпропетровської області.
Є державний акт на право постійного користування землею площею 131,5 га, виданий
комунальному підприємству "Еко Дніпро". Його кадастровий номер 1221486200:04:008:0031, і
за цим актом "Еко Дніпро" може розміщувати і експлуатувати основні й допоміжні будівлі та
об’єкти сміттєпереробного комплексу.
Господарська діяльність комунального підприємства "Еко Дніпро" зі щоденного, якісного та
безперебійного надання комунальних послуг із захоронення побутових відходів на комплексі
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"Правобережний" проводиться згідно Постанови НКРЕКП від 07.09.2017 №1087 "Про видачу
ліцензії з захоронення побутових відходів КП "Еко Дніпро", за місцем надання послуг:
Дніпропетровська область, Дніпровський район, комплекс будівель та споруд №11".
Відповідно до проектних рішень, КП "Еко Дніпро" і Генеральний проектувальник
ПрАТ "Інститут Дніпрокомунпроект" (державна ліцензія серії АВ №614096 від 06.02.2012)
завершили роботи з розробки проектно-кошторисної документації на будівництво Комплексу
"Правобережний".
Проектна потужність полігону твердих побутових відходів – 5322 млн м3 або 4,25 млн тонн,
проектна потужність полігону промислових відходів – 1001 млн м3 або 1,3 млн тонн.
Згідно з проектними даними, експлуатацію Комплексу "Правобережний" розраховано на
50–80 років, з урахуванням будівництва сортувального комплексу потужністю від 100 до
350 тис. т/рік і подальшого нарощування та втілення технологій щодо переробки й утилізації
відходів.
У складі проектно-кошторисної документації виконано наступні роботи:
Розроблено містобудівну документацію по стадії "Проектні пропозиції" та
"Містобудівне обґрунтування" щодо розміщення Комплексу "Правобережний";
Виконано інженерні дослідження на площі 131,5 га;
Виконано інженерно-геодезичні дослідження (на площі 131,5 га, М1: 5000);
Виконано інженерно-геодезичні дослідження (на площі 10,0 га, М1: 500);
Виконано інженерно-геологічні дослідження;
Розроблено проектно-кошторисну документацію по стадії "Техніко-економічне
обґрунтування" (ТЕО) в цілому на комплекс (1-а та 2-а черги будівництва);
Розроблено проектно-кошторисну документацію по стадії "Проектна документація"
на першу чергу будівництва, яка включає чотири пускових комплекси (полігони
твердих побутових відходів та промислових інертних і будівельних відходів 4 класу)
загальною площею 24 га. На цей час побудовано та введено в експлуатацію Пускові
комплекси 1 і 2 (полігони твердих побутових відходів і промислових відходів)
площею 6 га. Роки експлуатації – з 01.11.2012 по цей час;
Розділ "Оцінка впливів на навколишнє середовище" (ОВНС) у складі "Проектної
документації" було розроблено "Інститутом проблем природокористування та
екології" Національної академії наук України (державна ліцензія на виконання робіт
серії АВ №194913 від 08 грудня 2006 р.) у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003
"Склад і зміст розділів ОВНС";
Розроблено проектно-кошторисну документацію по стадії "Робоча документація" (в
Україні це Стадія-Р) на проект "1-а черга будівництва. Пускові комплекси 1 і 2.
Полігони твердих побутових відходів і промислових відходів";
Виконано коригування проектно-кошторисної документації по Стадії-Р пускових
комплексів – полігони твердих побутових відходів і промислових відходів;
На підставі рішення Дніпровської районної ради №150-16/VI від 14 березня 2012 р.,
Державним підприємством "Містобудівний кадастр" (державна ліцензія серії АГ №
576476 від 10 травня 2011 р.) виконано:
Коригування
Проекту
районного
планування
Дніпропетровського
сільськогосподарського району щодо розміщення Комплексу "Правобережний", який
був переглянутий і рекомендований до затвердження Радою регіонального розвитку
та архітектури;
Розроблено "Детальний план території комунально-виробничої зони в північній
частині Новоолександрівської сільради Дніпровського району щодо розміщення
Комплексу "Правобережний";
Заяву "Про наміри щодо проекту будівництва Комплексу "Правобережний"
погоджено: відділом регіонального розвитку, містобудування і архітектури
Дніпропетровської районної державної адміністрації; Дніпропетровським відділом
охорони природного довкілля; Головним санітарним лікарем Дніпропетровського
району;
Заяву про наміри опубліковано у відповідних ЗМІ;
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Заяву "Про екологічні наслідки проектованої діяльності щодо будівництва
Комплексу "Правобережний" опубліковано у відповідних ЗМІ;
Наміри "Про забудову території (комунально-виробничої зони) щодо будівництва
Комплексу "Правобережний" оприлюднено на сайті Дніпровської районної ради з
метою ознайомлення громадськості з намірами забудови території (громадські
слухання) та надання пропозицій;
"Проект землеустрою" за результатом вищенаведеного розглянуто і затверджено
рішенням Дніпровської районної ради. У порядку, встановленому чинним
законодавством, його направлено Дніпропетровській обласній державній
адміністрації для затвердження;
Розпорядженням Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
КП "Еко Дніпро" надано земельну ділянку площею 131,5 га в постійне користування.
Право КП "Еко Дніпро" на постійне користування передбачено державним актом.

Згідно "Державних санітарних правил планування і влаштування населених місць" від
19 червня 1996 р. №173, для полігону твердих побутових відходів встановлено
санітарно-захисну зону розміром 500 м.
Найближча житлова зона по відношенню до меж земельної ділянки розміщення Комплексу
знаходиться на відстані: селище Діївка – 0,6 км; будівлі військового містечка – 1,7 км; селище
Краснопілля – 2,0 км; лікарня №4 – 1,7 км.
Проектно-кошторисна документація по стадії "Проект" і стадії "ТЕО" щодо будівництва
Комплексу
"Правобережний"
пройшла
комплексну
експертизу
у
філії
ДП "Укрдержбудекспертиза" у Дніпропетровській області, і отримано позитивний висновок.
Проектна документація погоджена та затверджена, включає санітарно-технічний паспорт
полігону твердих побутових відходів і промислових відходів. Отримано "Містобудівні умови
та обмеження забудови земельної ділянки".
2)

Перша черга будівництва

A)
Пусковий комплекс 1
На підставі Дозволу на виконання будівельних робіт на всю першу чергу будівництва Інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області від 28 вересня
2012 р. № ДП11512177191 розпочато будівництво Комплексу "Правобережний" – Пускові
комплекси 1 і 2 першої черги, які будуть використовуватися для твердих побутових відходів і
промислових відходів. Будівництво Пускового комплексу 4 досі перебуває на стадії підготовки.
Пусковий комплекс 1 введено в експлуатацію на підставі Сертифікату готовності об’єкта до
експлуатації від 29 листопада 2012 р. серії ДП №16512202209 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області. Прийом твердих побутових
відходів розпочато з 31 листопада 2012 р., і очікується, що термін експлуатації Пускового
комплексу 1 становитиме три або чотири роки – з 2012 по 2015 рік. Обсяг твердих побутових
відходів, прийнятих на Пусковий комплекс 1, складає понад 408,65 тис. тонн (510,81 тис. м3).
B)
Пусковий комплекс 2
Пусковий комплекс 2 введено в експлуатацію на підставі Сертифікату готовності об’єкта до
експлуатації від 23 вересня 2014 р. серії ІУ №165142660067 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області. Прийом твердих побутових
відходів розпочато з 2015 року.
У 2017 році КП "Еко Дніпро" виконало "Незалежну еколого-експертну оцінку щодо
експлуатації полігону твердих побутових відходів" і отримало позитивний висновок.
Складування твердих побутових відходів виконується методом насуву, із суровим
дотриманням розмірів і кордонів карт полігонів твердих побутових відходів і промислових
відходів. Враховуючи відсутність у КП "Еко Дніпро" власної матеріально-технічної бази, всі
роботи
безпосередньо
виконуються
відповідно
договору
аутсорсингу
ТОВ
"ДНІПРОЕКОВТОР", а саме:

155

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

-

-

-

-

-

Прийом твердих побутових відходів і промислових відходів відбувається виключно
на договірних засадах.
Облік надходжень твердих побутових відходів/промислових відходів виключно
через вагову станцію (в’їзний контроль), з оформленням відповідної довідки (талона)
по фактичному тоннажу.
Постійно здійснюється радіометричний контроль спецавтотранспорту.
Розміщення, планування, переміщення та складування на карті полігону твердих
побутових відходів здійснюється сучасними технічними засобами – бульдозерами
марки SHANTUI.
Своєчасно здійснюється обов’язкове ущільнення твердих побутових відходів
сучасним технічним засобом для планування та надійного ущільнення твердих
побутових відходів – бульдозером-ущільнювачем марки SHANTUI (компактор).
Своєчасно та в повній мірі здійснюється пошарова пересипка ущільнених твердих
побутових відходів ґрунтом.
Постійно здійснюються відповідні заходи щодо дезінфекції транспортних засобів,
що виїжджають з полігону (відповідно сезону).
Постійно підтримується у відповідному стані, своєчасно нарощується система
вентиляційних колон щодо пасивного відведення біогазу.
Протягом робочого дня постійно працюють 2 системи відлякування птахів: звукова
та пропанова (гармата – звуковий (газовий) відлякувач птахів).
Своєчасно проводиться дератизація полігону.
Фільтрат збирається у відповідну ємкість-накопичувач і перекачується через
вентиляційні колони в карту полігону твердих побутових відходів. У пошуках
рішення проблеми щодо усунення неприємних запахів, що деколи сезонно
виникають при експлуатації полігону твердих побутових відходів, знайдено хімічний
реагент (VTA 510D, Hidro D Sludge), який призначено для усунення неприємних
запахів у місці зберігання твердих побутових відходів.
Облаштовані нагорні й обвідні канави щодо збору та відведення дощових і талих вод
підтримуються у відповідному стані.
Щоденно на території полігону та санітарно-захисної зони здійснюються заходи по
очищенню від засмічення, палого листя, снігу, пакетів тощо.
У наявності вся дозвільна та проектна документація.
Своєчасно та в повному обсязі здійснюється сплата відповідних податків, зокрема
екологічного.
Виконано роботи щодо підключення адміністративної будівлі (АБ) до
централізованого водопостачання.
Прогнозований термін експлуатації Пускового комплексу 2 – до травня-вересня
2018 року.
Обсяг твердих побутових відходів, прийнятих на Пусковий комплекс 2, складає
понад 610,0 тис. тонн (762,5 тис. м3).

C)
Пусковий комплекс 4
КП "Еко Дніпро", враховуючи обмеження по часу та гостроту вирішення проблеми стосовно
будівництва нового об’єкта Пускового комплексу 4 у 2016 році, на основі наявних позитивних
висновків Державної експертизи на стадіях "ТЕО" та "Проект" і позитивного досвіду
будівництва й експлуатації Пускових комплексів 1 і 2, виконало:
Проектно-кошторисну документацію по стадії "Робоча документація" на проект
"Будівництво та рекультивація Комплексу "Правобережний". 1-а черга будівництва.
Рекультивація Пускового комплексу 2. Будівництво Пускового комплексу 4",
розроблену Генеральним проектувальником ПрАТ "Інститут Дніпрокомунпроект"
згідно Договору № 5417-7.
Проектно-кошторисну документацію по стадії "Робоча документація" на проект
"Рекультивація Комплексу "Правобережний". 1-а черга будівництва. Рекультивація
Пускового комплексу 1", розроблену Генеральним проектувальником ПрАТ
"Інститут Дніпрокомунпроект" згідно Договору № 5417-8.
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На проектно-кошторисну документацію пройдено державну експертизу кошторисної
частини в поточних цінах 2017 року та отримано позитивні висновки щодо
будівництва Пускового комплексу 4, рекультивації Пускового комплексу 1 і
рекультивації Пускового комплексу 2.

Таке рішення дало можливість при будівництві Пускового комплексу 4 використовувати
знятий ґрунт для пересипки карти полігону твердих побутових відходів Пускового комплексу 2
(на цей час спостерігається дефіцит ґрунту) та розпочати рекультивацію Пускових комплексів
1 і 2.
3)
Друга черга будівництва
Відповідно до проектних рішень було розпочато 2-у чергу будівництва за проектом
"Будівництво Комплексу "Правобережний".
A)
Пусковий комплекс 1. Будівництво сміттєпереробного комплексу
Генеральним проектувальником ПАТ "Інститут Дніпрокомунпроект" з урахуванням ДБН
А.2.2-3-2014, ДСТУ Б Д.1.1-7: 2013, за ДК 021: 2015 71245000-7 розроблено
проектно-кошторисну документацію, а саме:
По стадії "Проект" на проект "Будівництво Комплексу "Правобережний". 2-а черга
будівництва. Пусковий комплекс 1. Сміттєпереробний комплекс";
По стадії "Робоча документація" на проект "Будівництво Комплексу
"Правобережний". 2-а черга будівництва. Пусковий комплекс 1. Сміттєпереробний
комплекс".
Згідно з перспективним рішенням, в основу роботи сміттєсортувальної лінії потужністю від
100 000 тонн твердих побутових відходів на рік покладена механобіологічна технологія (кілька
різних технологій переробки побутових відходів), яка полягає в наступному:
З твердих побутових відходів видаляються великогабаритні й інертні відходи, а
також негорюча фракція відходів;
З твердих побутових відходів виділяється і сортується ділова частина відходів (метал,
пластик, РЕТ, скло, папір тощо), що реалізується переробником вторинної сировини;
Надалі планується поступове нарощування потужності комплексу, тощо;
Проектно-кошторисну документацію представлено на комплексну державну
експертизу.
При будівництві 2-ї черги планується використовувати отриманий ґрунт для відсипки та
рекультивації Пускових комплексів 1 і 2 від 1-ї черги будівництва.
У 2018 році, відповідно до наданого бюджетного фінансування, КП "Еко Дніпро" розпочато
будівництво 2-ї черги Пускового комплексу 1 "Сміттєпереробний комплекс", який включатиме
лінії механічного та ручного сортування потужністю 50 000 тонн на рік на кожну лінію.
Спочатку побудують дві лінії сортування, а потім буде додано ще п’ять ліній. Загалом на
комплексі щорічно буде сортуватися 350 000 тонн твердих побутових відходів.
Основним завданням КП "Еко Дніпро" є будівництво та розвиток сучасного регіонального
сміттєпереробного комплексу з поетапним втіленням сучасних технологічних рішень щодо
вилучення ресурсоцінних компонентів з твердих побутових відходів і розміщенням залишків
твердих побутових відходів на полігоні.
Прийнята добова кількість відходів з урахуванням сезонів і погодних умов – 500–600
тонн/день.
4)
Нинішня ситуація на полігоні
На Рис. 3.47 представлені фотографії Дніпровського муніципального полігону на території
сміттєпереробного комплексу "Правобережний", які Дослідницька група JICA зробила
20 березня 2018 р.
Під час відвідування об’єкта Дослідницькою групою JICA було помічено більше 30 збирачів
відходів. За даними КП "Еко Дніпро", ці збирачі відходів – українці із західного регіону
поблизу національного кордону з Угорщиною. Більшість із них говорять угорською, але не
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українською або російською. Вони тимчасово живуть поблизу полігону, але за його межами, і
приходять сюди, коли їм заманеться.

Ваги

Схема руху транспорту на об’єкті

Місце проведення робіт на полігоні

Збирачі відходів

Джерело: Дослідницька група JICA (квітень 2018 р.)

Рис. 3.47

(5)

Дніпровський муніципальний полігон на території сміттєпереробного
комплексу "Правобережний"

Фінансові питання

1)
Тариф на збирання й утилізацію відходів
Тарифи на збирання й утилізацію твердих побутових відходів у м. Дніпрі визначені в рішеннях
Дніпровської міської ради № 1147 від 31 серпня 2011 р., як показано в Табл. 3.115. Тариф
включає плату за послуги збирання й оброблення відходів, а також плату за утилізацію
відходів на полігоні.
Табл. 3.115 Тариф на збирання й утилізацію твердих побутових відходів у м. Дніпрі

Категорія утворювачів
відходів
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Тариф для твердих побутових
відходів
грн./м3
грн./т
35,00
218,75
47,25
295,31
70,00
437,5

Тариф для великогабаритних
відходів
грн./м3
грн./т
65,00

406,25

Джерело: Дніпровська міська рада (2011 р.) "Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 31
серпня 2011 р. № 1147"

За даними Дніпровської міської ради, тариф на поводження з відходами, що сплачується
утворювачами відходів у м. Дніпрі, покриває не всі операційні витрати на послуги збирання й
утилізації відходів. Проте Дніпровська міська рада визнала необхідність підвищення тарифу,
оскільки він не переглядався з 2011 року до цього часу. Мешканці сплачують плату за
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поводження з відходами безпосередньо Дніпрокомунтрансу відповідно до рахунку, що
виставляється Єдиним розрахунковим центром, який керує процесом виставлення рахунків за
комунальні послуги.
Що стосується плати за утилізацію, що стягується об’єктами утилізації відходів з
постачальників послуг зі збирання відходів у м. Дніпрі, її узагальнено в Табл. 3.116.
Табл. 3.116 Плата за оброблення й утилізацію твердих відходів у м. Дніпрі
Об’єкт оброблення й утилізації відходів

Тип відходів

Дніпровський муніципальний полігон на
території сміттєпереробного комплексу
"Правобережний"

Тверді побутові відходи
(зокрема великогабаритні відходи)

Плата за
утилізацію
13,08 грн./м3

Джерело: Дослідницька група JICA на основі обговорення з відповідними організаціями

2)

Бюджет і витрати організацій, які займаються ПТПВ

A)
КП "Еко Дніпро"
Загальна інформація про компанію представлена в Табл. 3.117.
КП "Еко Дніпро" засновано згідно з рішенням Дніпровської міської ради. Компанія має
наступні цілі, встановлені в її статуті (перші три з понад 30 перерахованих):
Організація збирання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення,
утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих і великогабаритних
побутових відходів, відходів виробництва та споживання, промислових і будівельних
відходів;
Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів поводження з відходами;
Будівництво сучасних підприємств із сортування, переробки та утилізації твердих
побутових відходів, регіональних сміттєпереробних "Комплексів раціонального
використання і зберігання побутових відходів" "Правобережний" і "Лівобережний".
КП "Еко Дніпро" подало Дніпровській міській раді інвестиційний план на 10 млн грн. (близько
380 тис. дол. США) на будівництво комплексу збирання відходів. Інвестиційний план схвалено
Дніпровською міською радою 25 квітня 2018 р. Кошти призначені для Комплексу
раціонального використання і зберігання побутових відходів "Правобережний", зокрема на
таке:
1-а черга – будівництво нового полігону;
2-а черга – початок будівництва сміттєсортувального комплексу.
Відповідно до інвестиційного плану, в основі сміттєсортувального комплексу буде технологія
сортування на механічних конвеєрах, на яких відокремлюється вторинна сировина (пластик,
папір, скло, метали тощо) – для подальшої переробки. Стадія дослідження будівництва була
виконана в 2017 році. 22
Назва

Табл. 3.117 Загальна інформація про КП "Еко Дніпро"

Реєстраційний №
Статутний капітал
Сплачений капітал
Тип компанії
Акціонери з %
Рік утворення

КП "Еко Дніпро"
Повна назва: Комунальне підприємство "Еко Дніпро" Дніпровської
міської ради
34985811
5 250 000 грн.
1 235 900 грн.
(станом на 30.09.2017)
Муніципальне утворення
Дніпровська міська рада 100%
2007 (офіційно зареєстровано 14 березня 2007 р.)

22
Джерело: http://dniprograd.org/2018/04/10/miskrada-dnipra-vidilit-10-milyoniv-komunalnikam-yaki-postiyno-zlivayut
-tenderi-na-smittya-privatniy-firmi_66610
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Адреса
К-ть директорів
Співробітники
Веб-сайт

вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, Дніпро, Україна
1 директор
14
https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalne-pidpriemstvo-eko-dnipro-dni
provskoi-miskoi-radi-

Джерело: Дослідницька група JICA на основі інформації з Державного реєстру, Міністерство юстиції
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, від 20 травня 2018 р.)

Звіти про доходи й витрати Компанії за останні 3 роки представлені в Табл. 3.118, а баланс
станом на 31 грудня 2017 р. відображено в Табл. 3.119. Далі наведено висновки на основі цих
даних.
Валовий прибуток за останні 3 роки збільшувався з кожним роком, проте виробничі
затрати не включають операційні витрати полігону на правому березі, як-от
електроенергія, екологічний податок, амортизація тощо. Прибуток до оподаткування
після вирахування цих операційних витрат, тобто чистий прибуток, кожного року
стає практично нульовим або негативним.
Хоча, враховуючи не таку вже й велику загальну суму "іншого доходу, що
вважається субсидією від місцевої влади", керівництво КП "Еко Дніпро" працює
краще, ніж комунальні та напівкомунальні підприємства інших міст.
Табл. 3.118 Звіт про доходи й витрати КП "Еко Дніпро" за останні 3 роки

Одиниці: грн.

Статті фінансової звітності

2015 фін. рік

Виручка від продажів
Виробничі затрати
Валовий прибуток
Інші доходи
Адміністративні витрати
Інші витрати
Електроенергія для полігону
Екологічний податок
Амортизація
Інше
Прибуток (збиток) до
оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток

9 709 600
-8 838 500
871 100
738 700
-1 599 600
10 200

14 541 700
-12 200 300
2 341 400
1 775 400
-5 440 200
-1 323 400

17 165 000
-11 855 000
5 310 000
319 000
-1 550 000
-5 431 000
-3 294 000
-1 149 000
-988 000
-1 352 000

2018 фін. рік
(план)
26 145 000
-16 680 000
9 465 000
1 150 000
-1 977 000
-7 671 000
-467 000
-3 754 000
-2 342 000
-1 108 000
967 000

-1 800
8 400

-1 323 400

-1 352 000

-174 000
793 000

2016 фін. рік

2017 фін. рік

Джерело: Дослідницька група JICA на основі звітів фінансових результатів КП "Еко Дніпро" за 2017 р. і плану на
2018 р.

Табл. 3.119 Баланс КП "Еко Дніпро" (від 30 вересня 2017 р.)
АКТИВИ

ПОТОЧНІ
АКТИВИ

Готівка

Дебіторська
заборгованість
Дебіторська
заборгованість –
податок на прибуток
Інвентар
Інші поточні активи
УСЬОГО поточних
активів

ПАСИВИ

UAH

ПОТОЧНІ ПАСИВИ

USD*

397 400

14 984

3 031 100

114 290

0

0

4 500
120 500
3 553 500

170
4 544
133 988

160

UAH

USD

Кредиторська
заборгованість –
постачальники
Кредиторська
заборгованість – фіскальні
платежі
Отриманий аванс

13 228 000

98 773

851 000

32 088

0

0

Нарахований дохід
Інші поточні пасиви
УСЬОГО поточних
пасивів

0
521 900
14 600 900

0
19 679
550 539
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АКТИВИ
ПОТОЧНІ
АКТИВИ

UAH

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Апаратура й
7 995 000
обладнання
Незавершене
0
будівництво
Інші необоротні
903 400
активи

УСЬОГО
необоротних активів
УСЬОГО активів

8 898 400

ПАСИВИ
ПОТОЧНІ ПАСИВИ

USD*

UAH

ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Довгостроковий борг
-

301 458

Цільове фінансування

0
34 063

335 522

USD
-

99 796 000

3 555 606

УСЬОГО довгострокових
99 796 000
пасивів
Капітал акціонерів
Звичайні акції,
1 235 900
додатковий сплачений
капітал
Нерозподілені прибутки
-3 384 900

3 555 606

46 601

-127 630

УСЬОГО пасивів і
12 451 900
469 509
капіталу акціонерів
Примітка: Суми в дол. США наведено для довідки – згідно із курсом обміну на кінець року USD/UAH = 26,5
Джерело: Звіт про фінансовий стан від 30 вересня 2017 р.
12 451 900

469 509

(6)
Приватний сектор і неформальний сектор
Як зазначено в попередніх розділах, залучення приватного сектору до поводження з твердими
побутовими відходами м. Дніпра спостерігається у сферах збирання та транспортування, а
також утилізації.
Що стосується сфери збирання та транспортування, то послуги зі збирання та
транспортування побутових відходів надаються довіреною приватною компанією
"Дніпрокомунсервіс" до завершення договору в червні 2018 року. Є й інші приватні
підприємства зі збирання відходів, особливо на лівому березі. Приватне підприємство
"Екологія України" завідує полігоном на лівому березі.
Що ж до сфери утилізації відходів, діючим полігоном на території сміттєпереробного
комплексу "Правобережний" завідує комунальне підприємство "Еко Дніпро", але "Еко Дніпро"
планує встановити сміттєсортувальну установку на полігоні у співпраці з приватними
компаніями. Крім того, міська рада планує побудувати сміттєсортувальний об’єкт і станцію з
виробництва електроенергії на основі біогазу в рамках проекту за схемою ДПП з компанією
"Стопфорд Проджектс Лімітед".
Про сферу переробки доступно мало відомостей, але припускається, що приватний сектор
займається збиранням вторинної сировини та/або сортуванням відходів і вторинним
використанням матеріалів.
Недостатньо відомостей і про діяльність неформального сектору у поводженні з твердими
побутовими відходами у м. Дніпрі, проте під час відвідування діючого полігону на території
Комплексу "Правобережний" Дослідницькою групою JICA було помічено значну кількість
збирачів відходів. Також припускається, що в місті можуть бути неофіційні колектори
вторинної сировини та торговці нею.
(7)
Екологічна освіта та інформування громадськості
За інформацією Дніпровської міської ради, міська рада може проводити лише невелику роботу
щодо екологічної освіти та підвищення обізнаності, зосереджену на питаннях поводження з
твердими побутовими відходами, головним чином через відсутність бюджету. Міська рада
визнає необхідність підвищення обізнаності громадян і має намір проводити такі заходи,
особливо серед студентів, щойно буде гарантовано бюджет.
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(8)

Громадська думка щодо поводження з відходами, зокрема щодо спалювання
відходів

1)
Ситуація на полігоні
Громадяни в основному мають негативне враження про полігон. У м. Дніпрі, полігон на
території Комплексу "Правобережний" збудували, щоб підготуватися до комплексного плану
розвитку, який включає сміттєпереробний комплекс "Правобережний", у комбінації з об’єктом
перероблення відходів. Хоча полігоном керує досвідчений персонал, безперебійна робота
полігону була порушена, коли відходи, що надходять з дальніх районів, почали звозитися на
полігон, а мешканці рішуче протестували проти цього і вимагали припинити звозити відходи з
дальніх районів.
Деякі установи, як-от екологічні НУО, які мають великий інтерес до навколишнього
середовища, намагалися вивчити стан об’єкта утилізації відходів і представили свої результати
громадськості. У м. Дніпрі, громадська організація "Еко Патруль" добровільно повідомила про
ситуацію на полігоні та вказала на побоювання й негативні наслідки для здоров’я.
2)
Ситуація щодо створення сміттєспалювальних заводів
Колись у м. Дніпрі існував сміттєспалювальний завод. Завод був побудований на початку
1990-х років ще колишнім Радянським союзом. Місто керувало заводом протягом десяти років.
Згодом керівництво доручили приватній компанії, але стан експлуатації був незадовільним і
від жителів поступало багато скарг. У 2011 році договір було розірвано, і завод припинив свою
роботу.
Незважаючи на негативну передісторію, чиновник Дніпровської міської ради оптимістично
налаштований, заявляючи, що мешканцям не подобаються полігони і вони віддадуть перевагу
сміттєспалювальному заводу, звісно, якщо він буде кращим за попередній.
3.4.6

План і проект поводження з відходами в м. Дніпрі

Генеральний план поводження з відходами "Схема санітарної очистки
м. Дніпропетровська "
Основний план поводження з твердими побутовими відходами Дніпра викладено в "Схемі
санітарної очистки м. Дніпропетровська" (№ 31/32) (далі – "схема"), затвердженій 27 лютого
2013 р., яку було розроблено на основі "Правил поводження з відходами у місті
Дніпропетровську" (№ 403), затверджених 24 квітня 2012 р.

(1)

(2)
Місце схеми в системі ПТПВ м. Дніпра
Відповідно до схеми, розуміється, що неефективне збирання, транспортування й утилізація
відходів, громадська санітарія, зокрема громадські туалети, прибирання доріг (мова не лише
про сміття, а й про сніг і пале листя) мають уточнюватися як відповідальність міста, а
відокремлення тарифу на видалення відходів від комбінованого комунального тарифу,
запровадження конкурсних торгів і ліквідація 65 нелегальних сміттєзвалищ у місті мають
здійснюватися шляхом належного планування бюджету на основі схеми.
Що стосується процедури планування бюджету, то кількість смітників, транспортних засобів і
робочої сили розраховується на основі прогнозу майбутнього населення.
Щодо проміжного оброблення й остаточного видалення відходів, прописано необхідність
деяких видів об’єктів проміжного оброблення через припинення експлуатації
сміттєспалювального заводу в 2012 році, який почав свою роботу в 1992 року із найбільшим
показником 120 000 т/рік, проте докладніший і конкретніший опис – це кількість прийому на
правому березі (350 000 т/рік = 950 т/день) і лівому березі (140 000 т/рік = 350 т/день), а також
відсутність спеціальних технологій, як-от спалювання без попередньої обробки, біогаз чи
піроліз.
У таблиці нижче представлено короткий огляд схеми відповідно до категорій і порядку, які
вимагаються в генеральному плані оброблення відходів у Японії.
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Табл. 3.120 Короткий огляд схеми санітарного очищення м. Дніпра (2011 р.)
Рік (ціль)

Нинішня ситуація (2011 р.)

Населення (осіб)

Короткий строк (2015
р.)

1 007 300

Довгий строк
(2035 р.)

1 007 300

1 007 300

Те саме, що ліворуч

Те саме, що
ліворуч

Кількість відходів

334 000 тонн на рік

Масовий потік
відходів

Немає

Немає

Немає

Відповідальність
утворювачів
відходів

Сплата тарифу на видалення відходів

Те саме, що ліворуч

Те саме, що
ліворуч

Збирання та
транспортування

Вирішуватиметься шляхом конкурсних
торгів, включаючи тариф

Те саме, що ліворуч

Те саме, що
ліворуч

Проміжне
оброблення

Прописано про сміттєспалювальний
завод із виробництвом тепла
(потужність: 768 200 м3 або
250 000 т/рік), який експлуатувався з
1992 року по 13 лютого 2012 р.

Немає жодного опису

Немає жодного
опису

Полігон
(захоронення)

Згадка про об’єкт "Лівобережний"
площею 29 га, яким володіє та керує
приватна компанія "Екологія України".
У місті є 65 незаконних сміттєзвалищ.

Загальна площа полігонів у
м. Дніпрі зросте до 39,4 га і
включатиме такі об’єкти:
1) Сміттєпереробний
комплекс
"Правобережний" (10 га)
буде розроблено для
прийому 350 000 т/рік (950
т/день) із зоною для
сортування,
2) Сміттєпереробний
комплекс "Лівобережний"
(29,4 га) для прийому
140 000 т/рік (350 т/день).

Загальна площа
полігонів у м.
Дніпрі зросте до
63,4 га.
Жодне конкретне
місце не
згадується, але,
швидше за все,
це будуть
комплекси на
правому та
лівому берегах.

Тариф на
видалення
відходів
(грн./м3)

Тариф у 2011 р.
Джерело
2011
Жителі
20,0
Бюджетні
27,0
(державні)
установи
Комерційні 40,0
організації

Основні
капіталовкладення
(немає
конкретного
джерела
фінансування)

У майбутньому
35,0
47,25

70,0

Джерело
Жителі
Бюджетні
(державні)
установи
Комерційні
організації

2015
35,0
47,25

Те саме, що
ліворуч

70,0

Немає опису

1) Будівництво полігону
Немає опису
ТПВ;
(132 750 000 грн.)
2) Будівництво полігону
будівельних відходів;
(42 500 000 грн.)
3) Перероблюючий завод
(1 212 000 грн.)
Примітка: Схема розроблена у 2011 році, але затверджена Дніпровською міською радою у 2013 році.
Джерело: Схема санітарної очистки м. Дніпропетровська (2011 р.)

(3)
План і проект розвитку об’єктів
Як зазначено вище та відповідно до схеми, план розвитку об’єкта під назвою TEO
"Техніко-економічне обґрунтування" для сміттєпереробного комплексу "Правобережний" було
підготовлено у 2012 році, і деякі об’єкти побудували та ввели в експлуатацію згідно із планом
у TEO, що представлено на Рис. 3.48.
Згідно із планом, КП "Еко Дніпро", яке є авторизованим оператором сміттєпереробного
комплексу "Правобережний", уклало договір із ПрАТ "Інститут Дніпрокомунпроект" на
проведення робіт із розробки проектно-кошторисної документації (Стадія "Проект" або
Стадія-П) для будівництва ряду полігонів, Пускових комплексів 1–4, на території
сміттєпереробного комплексу "Правобережний". Ці роботи також включають польові
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дослідження, як-от топографічне та геологічне дослідження, і ОВД. ОВД було підготовлено
іншим інститутом – "Інститут проблем природокористування та екології Національної академії
наук України".
Пускові комплекси 1 і 2 полігону вже було побудовано в минулому, і зараз ведеться нова
розробка Пускового комплексу 4, а також здійснюється безпечне закриття Пускового
комплексу 1.
На додаток до розробки пускових комплексів полігону, КП "Еко Дніпро" продовжує
будівництво сміттєсортувального об’єкта на визначеній ділянці в межах комплексу.
Розробка сортувального об’єкта проходить у дві черги: перша черга – це будівництво двох
сортувальних ліній потужністю 50 000 тонн на рік, загалом – 100 000 тонн на рік до 2018 року.
Рис. 3.48 – макетне креслення сортувального об’єкта першої черги.

Джерело: Еко Дніпро

Рис. 3.48 План розміщення сміттєсортувального заводу

У другій черзі буде побудовано ще п’ять сміттєсортувальних ліній потужністю 250 000 тонн на
рік. Після завершення будівництва загальна потужність сортування становитиме 350 00 тонн
на рік.
У "Техніко-економічному обґрунтуванні" запропонована ще одна ідея – будівництво ряду
блоків для піролізу малогабаритних відходів. За інформацією від КП "Еко Дніпро", буде не так
складно запропонувати інші технології перероблення відходів, замість піролізу відходів, якщо
нова технологія вважатиметься доцільною.
У 2017 році Дніпровська міська рада виконала ще одне техніко-економічне обґрунтування для
розробки сміттєпереробного об’єкта на території сміттєпереробного комплексу
"Правобережний" за схемою ДПП. Пусковий комплекс цього проекту ДПП представляє собою
комбінацію сміттєсортувального заводу та системи дигерування, яка утворює біогаз для
виробництва енергії.
На підставі техніко-економічного обґрунтування, Дніпровська міська рада провела
міжнародний тендер на вибір приватного інвестора, який буде реалізовувати проект. У
результаті тендеру було обрано та запрошено на переговори британську компанію "Стопфорд
Проджектс Лімітед". Однак, на кінець липня 2018 року переговори досі тривають і немає
ніякої інформації про прогрес.
3.4.7 Актуальні проблеми поводження з відходами в м. Дніпрі
Враховуючи нинішню загальну ситуацію в м. Дніпрі, можна сказати, що Дніпровська міська
рада докладає максимум зусиль для управління твердими побутовими відходами, які
утворюються в місті, у межах доступних ресурсів. Проте деякі райони в межах міста все ще не
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покриваються послугами зі збирання побутових відходів, і близько 30% відходів вивозять
приватні підприємства, переважно на лівому березі. Приватна компанія зі збирання відходів
"Дніпрокомунтранс" збирає тверді побутові відходи за прямим договором із Дніпровською
міською радою, але договір було розірвано до 1 червня 2018 р., оскільки виробнича діяльність
підприємства протягом тривалого часу не задовольняла міську раду, і терпіння адміністрації
скінчилося під час кризи зі збиранням відходів, яка сталася 19 березня 2018 р. через
несподівані сильні снігопади. Тому Дніпровська міська рада попередньо довірила послуги зі
збирання відходів існуючим комунальним підприємствам, як-от "Жилсервіс-2", за обмеженим
договором до проведення наступного тендеру в серпні 2018 року. Дніпровська міська рада
надала цим підприємствам сміттєвози та контейнери. Дніпровська міська рада сподівається,
що після проведення тендеру новий підрядник зі збирання відходів удосконалить систему
збирання відходів. Що стосується утилізації відходів, зібрані відходи утилізуються
безпосередньо на муніципальному полігоні, розташованому на території сміттєпереробного
комплексу "Правобережний", де Дніпровська міська рада виділила землю за межами міста.
Комунальна служба "Еко Дніпро", яка керує полігоном, зараз розробляє сміттєсортувальні
об’єкти. У Дніпрі був сміттєспалювальний завод такого ж типу, що й завод "Енергія", але він
припинив роботу в 2012 році через невідповідні операції приватної компанії.
Поточний процес поводження з відходами можна узагальнити за допомогою Рис. 3.49.
Процес поводження з відходами
Вироблення

(м.Дніпро: 2018)

Збір та перевезення

Остаточне видалення
та переробка /
відновлення

Проміжна обробка

Valuable Recyclables collection by private companies but in very small scale

Переробка
матеріалів
Остаточне видалення
- Приватний полігон

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''
Вироблення
відходів
(960 т/д, 2018)
Сміттєспалювальни
й завод
(Закрито 1990's)

Остаточне
видалення
- Полігону №1, №2

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення матеріалів

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.49 Поточний процес поводження з відходами в м. Дніпрі (2018 р.)

Розглянувши детальні пункти кожного процесу та припустивши ситуації, які можуть скластися
найближчим часом, ми виявили кілька проблем, наведених нижче.
i) Непевність приватних інвестицій
У 2017 році Дніпровська міська рада провела тендер на проект ДПП, який полягає в
будівництві сміттєпереробних об’єктів за рахунок приватних інвестицій, і обрала
британську компанію "Стопфорд Проджектс Лімітед" для узгодження умов контракту.
Пропонований пусковий комплекс проекту – це комбінація сміттєсортувального заводу
та біогазової установки. Проте ще не було розголошено деталі плану об’єкта, зокрема
потужність переробки заводу.
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ii)

Крім того, Дніпропетровська обласна державна адміністрація приступає до будівництва
ще одного сміттєпереробного об’єкта (можливо, сміттєспалювального заводу),
запропонованого австрійською компанією, без консенсусу з Дніпровською міською
радою. Однак, станом на липень 2018 року в рамках цього проекту не спостерігається
жодного прогресу.
Наявність незаконних сміттєзвалищ і незібраних відходів

Як зазначено вище, рівень збирання відходів досі становить 70%, тоді як решта відходів
(30%) іноді збирається нерегулярно та утилізується на несанкціонованих звалищах,
переважно на лівому березі.
iii) Вагання щодо впровадження роздільного збирання відходів
КП "Еко Дніпро" наполегливо рекомендує Дніпровській міській раді впровадити
роздільне збирання відходів для ефективного вилучення вторинної сировини на новому
сміттєсортувальному заводі, початок експлуатації якого очікується в середині 2018 року.
Проте міська рада має сумніви щодо впровадження роздільного збирання відходів саме
зараз через невизначеність згаданого проекту ДПП і ненадійність приватної компанії зі
збирання відходів, яка наразі збирає відходи в місті.
Процес поводження з відходами, запланований на даний момент, можна узагальнити за
допомогою Рис. 3.50. Як видно з рисунка, існує ризик того, що Дніпровська міська рада
перегляне план перероблення відходів у разі невиконання проекту ДПП.
Процес поводження з відходами
Вироблення

(м.Дніпро: заплановано на 2018)

Остаточне видалення
та переробка /
відновлення

Проміжна обробка

Збір та перевезення

Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів
Остаточне видалення
- Приватний полігон

Separated Collection
невідомо (???? т/д)
Вироблення
відходів
(960 т/д, 2018)

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''
Стопфорд (ДПП)
Сортувальний
завод
завод що
виробляє
біогаз

Умовні позначення

Остаточне
видалення
- Полігону №1, №2

Відходи транспортуються для проміжного обробленняЕнергія
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.50 План майбутнього процесу поводження з відходами в м. Дніпрі
(станом на 2018 рік)

3.4.8

Нинішня ситуація в Дніпропетровській області

(1)
Ситуація поводження з побутовими відходами
Відповідно до "Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016–2025 роки", щороку в Дніпропетровській
області утворюється близько чотирьох мільйонів м3 твердих побутових відходів. У 2013 році
на території Дніпропетровської області за оцінками утворилося 1 225 491 тонн побутових
відходів. На даний момент у Дніпропетровській області є 347 об’єктів утилізації відходів,

166

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

серед яких 244 ділянки затверджено як полігони, а ще 103 ділянки вважаються
несанкціонованими сміттєзвалищами. На жаль, більшість наявних полігонів необхідно закрити,
оскільки вони не відповідають санітарним нормам і екологічним стандартам.
Враховуючи ситуацію, що склалася, Дніпропетровська обласна державна адміністрація
займається вдосконаленням і розробкою проектів полігонів. Одним із таких проектів є полігон
у м. Жовті Воді, який Дослідницька група JICA відвідала 28 лютого 2018 р. Цей новий полігон
площею 2,5 га експлуатується з 2012 року – після закриття попереднього сміттєзвалища, яке
використовувалося більше 50 років. Проектна потужність прийому відходів на полігоні
складає 70 000 м3 на рік, і щороку на цьому об’єкті утилізується приблизно 58 000 м3
побутових відходів, зібраних з м. Жовті Воді та сусідніх муніципалітетів. Непроникна плівка
вкриває дно полігону, щоб запобігти проникненню фільтрату в ґрунт. Фільтрат збирається
через колекторні труби і викачується для циркуляції на поверхню полігону. Навколо полігону
вирито кілька контрольних свердловин для перевірки якості підземних вод. Вартість
будівництва об’єкта становила 9000 тис. грн. Пластикові відходи відбираються на полігоні та
продаються місцевим дилерам із переробки. На Рис. 3.51 представлені фотографії
муніципального полігону в м. Жовті Води.

Територія полігону з бульдозером

Захоронені відходи

Джерело: Дослідницька група JICA (лютий 2018 р.)

Рис. 3.51 Муніципальний полігон у м. Жовті Води

(2)
Генеральний план поводження з відходами
На даний момент є два основних документи, які можна вважати генеральним планом
поводження з твердими побутовими відходами для Дніпропетровської області. Один із них –
це "Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року", яка вже
пояснювалася в попередньому розділі 3.4.2. (1) 3).
Другий документ – це "Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016–2025 роки", затверджена рішенням обласної
ради від 21.10.2015 № 680-34/VI. Ця програма розроблялась із дотриманням вищезгаданої
стратегії.
У цій програмі перераховані наступні завдання та заходи щодо поліпшення екологічних умов
регіону:
Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря;
Охорона та раціональне використання водних ресурсів;
Поводження з відходами;
Охорона та раціональне використання земель;
Підвищення енергоефективності та енергозбереження;
Розбудова та вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля
Дніпропетровської області;
Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та
розвитку природно-заповідного фонду;
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-

-

Інші природоохоронні заходи (заходи з озеленення, ремонту рибозахисних пристроїв,
наукові дослідження з визначення наявності генетично модифікованих організмів
(ГМО) тощо);
Підвищення рівня суспільно-екологічної свідомості

Зокрема, запропоновано такі напрями дій у сфері поводження з твердими побутовими
відходами:
Розроблення оптимальної схеми поетапного поводження з відходами, спрямованої на
екологічно безпечне збирання, зберігання відходів і їх використання в якості
вторинних ресурсів;
Створення системи економічних механізмів, орієнтованих на розвиток регіонального
ринку вторинних ресурсів і товарів, що вироблені із вторинних ресурсів;
Організація нових виробничих потужностей з утилізації та переробки відходів;
Мінімізація утворення "кінцевих відходів" з подальшим їх екологічно безпечним
захороненням.
Очікуваний результат програми для сфери поводження з твердими побутовими
відходами викладено нижче:
Зменшення обсягів утворення твердих побутових відходів на 30%;
Рівень охоплення населення послугами зі збору твердих побутових відходів – 100%.
(3)
План і проект розвитку об’єктів
У рамках "Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки
та запобігання змінам клімату на 2016–2025 роки" розроблено "Дніпропетровську обласну
стратегію поводження з твердими побутовими відходами", затверджену рішенням обласної
ради від 29.07.2016 № 80-5/VII.
Цією обласною стратегією розглядаються такі чотири сценарії оптимізації системи
поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням впровадження перспективного
плану формування об’єднаних територіальних громад:
Система поводження з твердими побутовими відходами в кожній окремій громаді,
один полігон на одну громаду
Система поводження з твердими побутовими відходами для кількох громад, один
полігон на кілька громад
Система поводження з твердими побутовими відходами для кількох громад,
використання існуючих об’єктів
Організація системи централізованого поводження з твердими побутовими відходами.
Ця регіональна стратегія також спрямована на реалізацію таких заходів:
Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у населених
пунктах області;
Оптимізація витрат при транспортуванні відходів та оновлення парку
спецавтотранспорту для санітарного очищення населених пунктів;
Використання механізованого сортування твердих побутових відходів з вилученням
ресурсно-цінних компонентів та подальша їх переробка на матеріали та вироби;
Виробництво енергії з відходів і використання відходів як вторинної сировини;
Зменшення кількості відходів, що розміщуються на полігонах;
Залучення бюджетних і позабюджетних інвестицій у сферу поводження з твердими
побутовими відходами.
На підставі цих факторів Дніпропетровська обласна державна адміністрація запропонувала
поділити область на шість зон. Регіональний полігон, який відповідає стандарту ЄС, буде
розроблено в кожному регіоні, і в регіоні буде побудовано 12 сміттєперевантажувальних
станцій. За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, усі місця
регіональних полігонів, включаючи сміттєпереробний комплекс "Правобережний", уже
визначено та розголошено громадськості. П’ять із них – це вже існуючі полігони, і планується
розробка нового полігону.
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-

-

Запропонована процедура реалізації стратегії зазначена нижче:
Розробка
техніко-економічного
обґрунтування
для
будівництва
сміттєперевантажувальних
станцій
з
метою
оптимізації
ефективності
транспортування відходів;
Будівництво регіональних полігонів;
Упровадження умовно-роздільного збирання твердих побутових відходів;
Допомога об’єднаним територіальним громадам у відновленні вторинної сировини
за рахунок сортування твердих побутових відходів.

(4)
Поточні проблеми обласного рівня у сфері поводження з відходами
Як зазначалося раніше, Дніпропетровська обласна державна адміністрація здійснює заходи,
запропоновані в їхній стратегії та програмі, але також стикається з деякими проблемами, які
заважають плавній реалізації цих заходів. Однією з таких проблем є забезпечення фінансових
ресурсів для реалізації, наприклад для будівництва об’єктів поводження з відходами. Один із
фінансових ресурсів – це виділення бюджету з екологічного податку, але нещодавно рівень
розподілу податку в області зменшився з 55% до 35%, а в муніципалітетах – з 30% до 15%.
Ще одна проблема – це відсутність комунікації з Дніпровською міською радою щодо розробки
сміттєпереробних об’єктів. За інформацією від Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, існує план проекту ДПП, запропонований австрійською компанією, на
будівництво заводу, який вироблятиме енергію з відходів, потужністю 300 000 тонн на рік. Цей
проект зараз проходить експертизу органів влади на проектну документацію. Після
завершення експертизи буде проведено громадське слухання. Однак, місце заводу ще досі не
визначено, а також незрозуміле джерело відходів для спалювання. Усе залежить від пропозиції
цієї приватної компанії. З іншого боку, Дніпровська міська рада віддаляється від цього проекту
та реалізує інші варіанти, як-от проект ДПП британської компанії або державний
інвестиційний проект у співпраці з міжнародними донорами. Деталі таких планів розвитку
Дніпровська міська рада не завжди передає Дніпропетровській обласній державній
адміністрації.
Основні принципи в рамках поточної стратегії області дуже подібні до принципів
Національної стратегії управління відходами, затвердженої в листопаді 2017 року, але деякі
зміни знадобляться, коли буде розроблено та розголошено Національний план поводження з
відходами до кінця 2018 року. Коли область буде переглядати поточну стратегію та розробляти
план поводження з відходами в області, ключовими темами для розгляду будуть такі:
Отримання надійних фактичних даних про кількість і якість побутових відходів, що
утворюються в кожному районі регіону;
Оцінка умов навколишнього середовища для поточних регіональних полігонів;
Залучення приватного сектору до роздільного збирання, сортування та відновлення
вторинної сировини, а також підвищення якості комунальних послуг;
Реалізація загальнообласної програми екологічної освіти серед населення з
урахуванням принципів поводження з твердими побутовими відходами в області;
Організація реальної фінансової системи, включно із змінами до діючої тарифної
ставки на видалення й утилізацію відходів.
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3.5

Допомога міжнародних донорів

3.5.1 ЄБРР
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримує вдосконалення системи
поводження з твердими побутовими відходами в Україні за рахунок різних видів допомоги;
висвітлюються нові виклики, а також досвід інших країн, таких як Грузія, Білорусь і
Узбекистан.
У 2015 році ЄБРР провів маркетингове дослідження щодо поводження з твердими побутовими
відходами, зокрема дослідження організаційного потенціалу як державного, так і приватного
секторів в Україні. У результаті цього дослідження ЄБРР визнав, що в цій галузі може бути
великий бізнес-потенціал, але бракує конкретної відповідної стратегії. Після цього ЄБРР
посилив можливості відповідних міністерств, надавши допомогу в розробці Національної
стратегії управління відходами у співпраці з іншими міжнародними донорами, як-от GIZ.
Крім того, ЄБРР провів аналіз результатів проектів, найнявши датського консультанта
"Ramboll". За результатами аналізу було відібрано три проекти та рекомендовано виконати
ТЕО для подальшого розвитку. У червні 2018 року було оголошено, що ЄБРР буде сприяти
вдосконаленню системи поводження з твердими побутовими відходами у Львові,
співпрацюючи з іншими міжнародними донорами, як-от Східноєвропейське партнерство з
енергоефективності та довкілля і Фонд чистих технологій. Загальним планом фінансування
передбачено суму до 35 млн. євро, яку буде використано на реабілітацію Грибовицького
полігону та будівництво заводу механічно-біологічної обробки твердих побутових відходів у
Львові, що скоротить обсяг викидів парникових газів. 23
Побоювання щодо сектору поводження з твердими побутовими відходами в Україні –
встановлення тарифів і корупція. Поточна сума тарифу замала, щоб задовольнити
впровадження відповідної системи поводження з відходами. В інших країнах за поводження з
відходами зазвичай платять 1%–1,5% від доходу домогосподарства, але це співвідношення у
п’ятнадцять разів перевищує поточну ціну в Україні. Можна легко передбачити, що таке
збільшення тарифу на утилізацію відходів у короткостроковій перспективі не приймуть ані
громадськість, ані політики.
Основна позиція ЄБРР у сфері поводження з твердими побутовими відходами дуже чітка в
тому, що потрібна відповідність ієрархії відходів, і досить негативна щодо системи
спалювання відходів без попередньої обробки.
3.5.2 GIZ
Як і ЄБРР, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) також підтримує Україну
у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
Що стосується підготовки
Національної стратегії управління відходами, GIZ співпрацювало з Міністерством екології та
природних
ресурсів,
Міністерством
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального господарства і Міністерством економічного розвитку та торгівлі в
рамках Проекту екологічної модернізації економіки.
Українсько-німецьке співробітництво за участю GIZ на даний момент зосереджено на таких
сферах:
Належне управління
Енергоефективність
Сталий економічний розвиток
Під час зустрічі Дослідницької групи JICA з GIZ 23 лютого 2018 р. було повідомлено, що GIZ з
радістю продовжить підтримувати українську сторону у сфері поводження з твердими
побутовими відходами, але на той момент не було жодного конкретного проекту. Однак,
23

Джерело:

https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-and-international-donors-improve-solid-waste-management-in-lviv.html
(від 16 липня 2018 р.)
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однією із запропонованих ідей була підтримка сільських муніципалітетів, а не великих
урбанізованих міст, в організації належної регіональної системи поводження відходами, яка
відповідатиме концепції нової національної стратегії, у рамках реформи децентралізації. Потім,
на другій зустрічі, проведеній 27 липня 2018 року, було повідомлено, що GIZ надаватиме
підтримку щодо просування регіональної системи поводження з відходами серед дрібних
муніципалітетів у Дніпропетровській та Волинській областях протягом 18 місяців.
GIZ також надавало технічну підтримку в галузі енергоефективності, але в основному
націлювалося на підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві, а не
на відновлювальну енергію.
GIZ зазначило, що одне з питань, пов’язаних із поліпшенням сфери поводження з твердими
побутовими відходами в Україні, – як підвищити обізнаність громадськості через сильні
громадські спільноти, створені в країні.
Також було згадано, що проект ДПП у сфері поводження з твердими побутовими відходами
залишається передчасним, враховуючи наявні труднощі в умовах ведення бізнесу шляхом
приватних інвестицій.
3.5.3 Світовий банк
Група Світового банку (СБ) також є одним із ключових міжнародних донорів, задіяним у
секторі поводження з твердими побутовими відходами в Україні.
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) у складі Групи СБ опублікувала документ "Тверді
побутові відходи в Україні – ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ", у якому пропонуються сценарії
розвитку сектору поводження з твердими побутовими відходами. У висновку йдеться про
необхідність впровадження інноваційних технологій переробки відходів і моделей управління
в секторі. Крім того, тут згадується необхідність проведення структурних реформ, як-от
впровадження програмного підходу з чітко визначеними цільовими показниками на
національному та місцевому рівнях, а також впровадження нових економічних та
інституційних механізмів через законодавство та дозвільну систему.
Зараз Світовий банк також здійснює реалізацію "Другого проекту розвитку міської
інфраструктури" (UIP-2), який включає проект, що стосується сфери поводження з твердими
побутовими відходами.
Метою UIP-2 є підвищення якості та ефективності послуг з водопостачання, водовідведення та
поводження з твердими побутовими відходами у вибраних містах України. Проект складається
з трьох компонентів; перший із яких – це вдосконалення міської інфраструктури. Цей
компонент передбачає фінансування на відновлення, реконструкцію та модернізацію об’єктів
водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у близько
десяти містах. Загальна вартість проекту UIP-2 складає 350 млн дол. США.
Один із проектів, як зазначалося раніше, – це проект із поводження з твердими побутовими
відходами в м. Харкові на суму 44 млн дол. США. Мова йде про будівництво полігону для
утилізації твердих побутових відходів площею 17 га, на якому буде лінія для переробки й
сортування, а також система збору біогазу, яка забезпечить видобуток звалищного газу та
виробництво електроенергії. На Рис. 3.52 представлені фотографії будівельних робіт на
території Дергачівського сміттєпереробного комплексу.
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Підготовка ділянки під полігон

Місце ліній механічної переробки для сортування
відходів, утилізації біогазу та обробки фільтрату

Джерело: Дослідницька група JICA (22 травня 2018 р.)

Рис. 3.52 Розробка ділянки в рамках UIP-2 на території Дергачівського
сміттєпереробного комплексу

За інформацією українського офісу СБ, інший проект СБ, пов’язаний із поводженням з
відходами, не визначено у п’ятирічному плані допомоги Україні, який нещодавно було
випущено. Крім того, визнається необхідність перегляду ідей для проекту UIP-2 у м. Харкові з
урахуванням нової ієрархії управління відходами, оскільки проект було заплановано ще до
розробки Національної стратегії управління відходами.
3.5.4 Інші донори
У ході першого етапу дослідження не спостерігалося жодних конкретних проектів чи заходів,
що проводяться іншими міжнародними донорами, але сфери поводження з твердими
побутовими відходами можуть стосуватися такі проекти:
(1) Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні", DESPRO
За інформацією від Харківської обласної державної адміністрації, 17 листопада 2017 р.
швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO), Харківська
обласна державна адміністрація та Харківська обласна рада підписали Меморандум про
взаєморозуміння та співробітництво. З метою вирішення завдань, визначених цим
меморандумом, DESPRO підтримує об’єднані територіальні громади, надаючи експертну та
консультаційну допомогу щодо найкращих практик у сфері оброблення твердих побутових
відходів у громадах Харківської області.
На веб-сайті DESPRO 24 зазначено, що місія проекту – оптимізувати систему управління та
посприяти ефективному місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створює імпульс для
демократичних процесів і надання послуг на рівні громад. Проект передбачає три етапи: Етап I
(2007–2009 рр.), Етап II (2010–2012 рр.) і Етап III (2013–2017 рр.), але він досі продовжується.
Згідно з останніми новинами DESPRO, деякі моменти, що стосуються поводження з відходами
та переробки відходів на рівні сільських муніципалітетів, були згадані в інтерв’ю з екологом.
DESPRO також входить до складу робочої групи з підготовки правової системи щодо
поводження з відходами, ініційованої МЕПР. Крім того, DESPRO буде здійснювати наступні
заходи допомоги, орієнтуючись на Вінницьку область, для впровадження регіональної системи
управління відходами серед кількох муніципалітетів.
Допомога в розробці правової системи для регіонального управління відходами до
грудня 2018 року
Пропозиція та підготовка керівних принципів для регіонального управління
відходами до листопада 2018 року
24

Джерело: http://despro.org.ua/en (від 10 квітня 2018 р.)
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(2) Інші донори
Під час зустрічі Дослідницької групи JICA з Державним агентством з енергоефективності та
енергозбереження України (ДАЕЕ) було повідомлено, що Уряд Фінляндії підтримав ДАЕЕ у
проведенні тематичних досліджень щодо впровадження "зеленого" тарифу на поводження з
твердими побутовими відходами. Деталі про донора, який забезпечив підтримку, не
розголошувалися, але можна сказати, що Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)
була задіяна за рамковою угодою між Урядом України та НЕФКО 25.

25

Джерело: http://www.saee.gov.ua/en/activity/mizhnarodne-spivrobitnytstvo (від 10 квітня 2018 р.)
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Chapter 4
4.1

Визначені потреби щодо допомоги

Загальні потреби в Україні

4.1.1 Допомога в незрілій сфері поводження з твердими побутовими відходами
В Україні, після схвалення "Національної стратегії управління відходами" у листопаді 2017 р.,
діючий основний закон, що стосується поводження з відходами ("Закон про відходи"), буде
кардинально оновлено як рамковий закон про поводження з відходами, подібно до директиви
ЄС "Про відходи (2008/98/ЄС)".
Разом із цим рамковим законом розробляється багато пов’язаних із ним законопроектів, які
раніше не існували в Україні, як-от "Про побутові відходи", "Про відходи електричного та
електронного обладнання", "Про батарейки, батареї і акумулятори" та "Про відходи упаковки".
Оскільки така правова система, що стосується поводження з відходами, буде абсолютно новою
для України, припускається, що для глибокого врегулювання системи реалізації планів дій за
новою системою знадобиться певний час.
"Національний план поводження з відходами" також буде розроблено на основі ієрархії
поводження з відходами, паралельно із становленням нової правової системи. Місцеві органи
влади, як-от обласні та міські, повинні будуть розробити власний місцевий план поводження з
відходами відповідно до національного плану. Однак, статус цього місцевого плану
поводження з відходами по відношенню до існуючих процедур планування, як-от "схеми
санітарного очищення" або "техніко-економічне обґрунтування" (TEO), досить незрозумілий.
Тому слід підготувати практичні методи та процедури розробки місцевого плану поводження з
відходами.
Цей місцевий план поводження з відходами буде своєрідним генеральним планом для кожного
муніципалітету щодо впровадження заходів з поводження з відходами: від збирання відходів
до їх остаточного видалення та переробки. Такий план може бути підготовлений, як зазвичай,
у ході спільної роботи місцевих органів влади та приватних або комунальних інститутів із
проектування й інжинірингу України, але досить ефективно співпрацювати з іноземними
донорами, які мають різний досвід у цій сфері.
4.1.2

Невідкладні та вкрай важливі потреби щодо допомоги в плануванні поводження з
відходами

(1)
Терміновий і належний огляд та оновлення існуючих планів
Як зазначалося раніше, існуючі плани, що стосуються поводження з відходами, будуть
переглядатися та виправлятися як місцевий план поводження з відходами, що відображає
концепцію ієрархії поводження з відходами. Нинішня схема санітарного очищення в кожному
муніципалітеті є ключовою основою такого планування, але зміст схеми не завжди підходить
для планування. Наприклад, основні дані щодо поводження з відходами, як-от кількість і
якість утворюваних відходів, не завжди ґрунтуються на фактичних вимірах, і їх аналізу
недостатньо для відповідного планування. Матеріальний баланс процесу поводження з
відходами не досліджено ретельно, і це зумовлює труднощі у визначенні потужності об’єктів
проміжного оброблення відходів. Оскільки фінансовий план для реалізації схеми також
незрозумілий, спостерігається, що на проект виділяється недостатній бюджет державних
інвестицій, а муніципалітети повністю залежать від пропозицій приватних підприємств.
Існуючі плани не контролюються регулярно та не оновлюються своєчасно за циклом PDCA
(плануй, роби, перевіряй, впливай).
Тому для розробки відповідного місцевого плану поводження з відходами та його моніторингу
необхідні наступні дії, як цільові завдання для майбутньої допомоги.
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(2)
Збір надійних даних
Найважливіший момент у розробці генерального плану поводження з відходами полягає в тому,
як зібрати надійні дані та належним чином проаналізувати їх, щоб спроектувати майбутню
ситуацію. Базові дані щодо твердих побутових відходів – це кількість і якість утворення
відходів. По суті такі дані вже існують в Україні, зокрема дані про склад відходів у великих
містах. Оскільки методи дослідження такого складу відходів незрозумілі, необхідні стандартні
методи дослідження відходів. Що стосується кількості утворення відходів, то обсяг утворення
твердих побутових відходів в Україні становить 2,1 м3 на людину на рік. З огляду на недавню
зміну способу життя, економічне зростання, сам об’єм і склад відходів мають відрізнятися від
того, що було раніше. Крім того, кількість і якість утворення побутових відходів часто різні в
різних регіонах залежно від населення та особливостей промисловості. Враховуючи такі
загальні відомості, для розробки нового генерального плану обов’язковим є проведення
дослідження кількості утворення відходів на цільовій території.
(3)
Дослідження та створення ринку вторинної переробки
У Національній стратегії управління відходами зазначено, що до 2030 року цільова кількість
об’єктів вторинної переробки в Україні становитиме 800 одиниць. Незважаючи на те, що
цільова мета полягає в максимальному вилученні вторинної сировини з побутових відходів,
слід зазначити, що ця запропонована система може функціонувати лише за умови існування
ділового ринку вторинних сировинних ресурсів. З іншого боку, відомо, що такий ринок
вторинної переробки нестабільний і чутливий до впливу світової економіки, зокрема до впливу
великого імпортера, як-от Китай. Тому в рамках національної політики "Розширена
відповідальність виробника" (РВВ) буде створено певний мандат ринку вторинної переробки.
Що стосується цього підходу, допомога, яка базується на досвіді країн, що вже запровадили
політику РВВ в Європі чи Японії, може бути дуже корисною для України.
(4)
Впровадження роздільного збирання відходів
Повідомляється та спостерігається, що в деяких населених пунктах і муніципалітетах України
вже впроваджено роздільне збирання відходів, але його масштаби дуже малі, і вважається, що
для впровадження роздільного збирання відходів у великих містах потрібен певний час. У
національній стратегії зазначено, що цільова кількість населених пунктів із впровадженим
роздільним збиранням відходів до 2030 року становитиме 5000. Існують різні методи
роздільного збирання відходів, як-от збирання біля дверей або біля тротуару, залежно від
характеристик населених пунктів. Тому, спираючись на досвід інших країн, можна сказати, що
реалізація деяких пілотних проектів роздільного збирання відходів за різними типами
населених пунктів, коли використовуються різні методи збирання, є досить ефективною для
подальшого розширення цього процесу по всій країні.
(5)
Підвищення обізнаності громадськості та екологічна освіта
Роздільне збирання відходів не можна впроваджувати без позитивної співпраці з мешканцями і
без їхнього правильного розуміння системи поводження з твердими побутовими відходами та
необхідності сортувати сміття вдома. У рамках такої співпраці слід розробляти ефективні
шляхи підвищення обізнаності громадськості та розвитку екологічної освіти серед
представників різних поколінь: від дітей і до дорослих. Очікується також, що такі заходи з
підвищення обізнаності громадськості зможуть поглибити розуміння необхідності введення
належних зборів за видалення відходів. Для цього є різні способи, які полягають не тільки в
розробці інструментів екологічної освіти, а й у співпраці із ЗМІ, координації роботи зі
школами, громадськими організаціями або неурядовими організаціями (НУО), і це необхідно
здійснювати в довгостроковій перспективі.
(6)
Прийняття відповідної технології та бізнес-схеми
Як передбачено національною стратегією, для вдосконалення існуючих об’єктів проміжного
оброблення відходів і будівництва нових об’єктів необхідно затвердити сучасну відповідну
технологію та бізнес-схему. Оскільки в найближчому майбутньому планується розробити

175

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

"Найкращі наявні технології поводження з відходами", усі зацікавлені державні службовці, що
працюють у сфері поводження з відходами, повинні ознайомитися з такими відповідними
технологіями та схемами.
(7)
Встановлення належного тарифу на видалення відходів
Нова система поводження з побутовими відходами, яка буде створена в майбутньому з
поліпшенням поточних умов, має супроводжуватися передовими сучасними технологіями та
суттєво збільшить вартість як капітальних (КВ), так і операційних витрат (ОВ), оскільки вона
буде значно дорожчою за нинішню система, яка залежить лише від утилізації безпосередньо на
полігонах. Розвинені країни, які користуються такою передовою системою, зазвичай
перекладають ці витрати на жителів, і їх сума становить близько 1% від доходів
домогосподарств. Якщо таку саму чисту суму стягувати з жителів в Україні, коли систему буде
оновлено, ця сума значно перевищуватиме 1% від середніх доходів в України. Оскільки в
Україні не реально встановити тариф за короткий строк, необхідно розглянути відповідну суму
тарифу на видалення відходів паралельно із рядом проектів фінансової підтримки
муніципалітетів, як-от державна субсидія.
(8)
Залучення приватного сектору та оцінка проекту ДПП
Багато приватних підприємств наближаються до муніципалітетів в Україні за продажами
обладнання, заводів або компаній у сфері поводження з відходами. Проте в цілому ці
муніципалітети не можуть належним чином оцінити такі технології і часто опиняються в
ситуації, коли їм доручають нереальні проекти з переробки й утилізації відходів, які просто
пропонуються приватними підприємствами. Тому необхідно покращити технічні можливості
зацікавлених державних службовців і поділитися такою інформацією з іншими, щоб
об’єктивно й належним чином оцінювати запропоновані приватні проекти.
(9)
Глобалізація існуючих технічних стандартів
Відповідно до місцевого плану поводження з відходами, який буде оновлюватися при розробці
національного плану поводження з відходами, буде реалізовуватися пріоритетний проект
будівництва об’єктів з оброблення й утилізації відходів, запропонованих у плані. В Україні, яка
була провідним промисловим ядром регіону в минулому в часи Радянського союзу, для
будівництва інфраструктур було підготовлено різні види технічних та інженерних норм.
Можна сказати, що деякі з цих норм, на жаль, не завжди оновлюються своєчасно, щоб
відповідати оновленим світовим стандартам, і залишаються застарілими та жорсткими. Коли
об’єкти з переробки відходів будуватимуться за наявності іноземної допомоги та за участю
іноземних виробників у майбутньому, глобалізація таких існуючих норм теж буде необхідною.
(10)
Забезпечення можливості підготовки й навчання
Розвиток можливостей окремих осіб у складі відповідних органів поводження з відходами має
надзвичайно важливе значення для планомірної реалізації плану поводження з відходами,
разом із покращенням організаційно-соціального потенціалу. Окрім навчання на робочому
місці у ході виконання повсякденної роботи, надання можливостей для стажування за
кордоном у розвинених країнах для таких осіб має бути ефективним для розвитку їхніх
можливостей, так само, як організація відповідного семінару або тренінгу в Україні, щоб
дізнатися про досвід інших країн.
(11)
Координація роботи міністерств, областей і муніципалітетів
Як один із заходів, запропонованих у плані дій до Національної стратегії управління відходами,
буде сформовано центральний орган виконавчої влади з питань поводження з відходами. Цей
орган буде функціонувати як державне агентство під керівництвом Міністерства екології та
природних ресурсів. Деталі цієї організації будуть обговорюватися та формулюватися пізніше,
але одна з функцій, які пропонуються, – це "координація та регулювання діяльності учасників
у сфері поводження з відходами". Ця функція, безумовно, сприятиме зміцненню відносин між
міністерствами, областями та муніципалітетами з більш систематичною координацією. По суті,
будівництво та експлуатація обласних об’єктів з оброблення й утилізації відходів
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вимагатимуть тіснішої координації між цими центральними та місцевими органами влади,
відповідно до послідовної політики поводження з відходами.
4.2
Конкретні потреби центрального уряду
Враховуючи загальні потреби, описані в попередньому розділі, конкретні потреби в допомозі
для центрального уряду попередньо визначені нижче:
Підготовка й навчання для вдосконалення "центрального органу виконавчої влади з
питань поводження з відходами", який буде створено;
Організація
мережі
між
відповідними
міністерствами,
областями
та
муніципалітетами для зміцнення їхньої співпраці, а також створення регулярних
можливостей для обміну досвідом та інформацією;
Розробка технічних керівних принципів і стандартів для підготовки й реалізації
місцевого плану поводження з відходами;
Створення структури моніторингу у сфері поводження з відходами із системою
керування даними.
4.3
Конкретні потреби в м. Києві
Конкретні потреби в допомозі для м. Києва попередньо визначені нижче:
Подовження строку експлуатації або закриття Полігону №5;
Закриття Полігону №6;
Розробка нових полігонів після закриття полігонів №5 і №6;
Розробка об’єктів із переробки відходів для зменшення кількості відходів, що мають
утилізуватися безпосередньо на полігонах;
Фундаментальна модернізація сміттєспалювального заводу "Енергія" (хімічне та
фізичне очищення газу, електрогенератори);
Будівництво нового сміттєспалювального заводу на заміну заводу "Енергія" до
2030 року;
Впровадження й поширення системи роздільного збирання відходів, зокрема
підвищення обізнаності громадян;
Оновлення концептуального та генерального плану поводження з твердими
побутовими відходами, зокрема плану розвитку об’єкта та плану його реалізації як
плану поводження з твердими побутовими відходами міста, оновлення відповідної
схеми санітарного очищення та іншої проектної документації.
4.4

Конкретні потреби в м. Харкові

Конкретні потреби в допомозі для м. Харкова попередньо визначені нижче:
Ефективна робота сортувального заводу, побудованого за проектом МБРР;
Впровадження системи роздільного збирання відходів, зокрема заходів із
підвищення обізнаності громадян;
План розвитку майбутнього об’єкта для другої черги полігону та сміттєпереробного
заводу (17 га) після проекту МБРР;
Подальше скорочення кількості відходів на полігоні, відповідно до Національної
стратегії управління відходами;
Оновлення концептуального та генерального плану поводження з твердими
побутовими відходами, зокрема плану розвитку об’єкта та плану його реалізації як
плану поводження з твердими побутовими відходами міста, оновлення відповідних
схем санітарного очищення та іншої проектної документації.
4.5
Конкретні потреби в м. Дніпрі
Конкретні потреби в допомозі для м. Дніпра попередньо визначені нижче:
Підготовка альтернативного плану розвитку об’єкта, замість планів проектів ДПП,
які зараз реалізовуються як у місті, так і в області;
Ефективна робота сортувального заводу у випадку будівництва КП "Еко Дніпро";
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-

Впровадження системи роздільного збирання відходів, зокрема заходів із
підвищення обізнаності громадян;
Оновлення концептуального та генерального плану поводження з твердими
побутовими відходами, зокрема плану розвитку об’єкта та плану його реалізації як
плану поводження з твердими побутовими відходами міста, оновлення відповідної
схеми санітарного очищення та іншої проектної документації.
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Chapter 5

Попереднє оцінювання впровадження системи
виробництва енергії з відходів

5.1
Методологія оцінювання
Будівництво заводу, що виробляє енергію з відходів, (як один із варіантів оброблення
відходів) – це не просто внутрішній випадок у Японії, а спільний виклик у містах і країнах, де
спостерігається значний рівень урбанізації та економічного розвитку. Оскільки перший завод,
що виробляє енергію з відходів (він представляв собою сміттєспалювальну установку із
виробництвом електроенергії), у Японії було побудовано в 1960-х роках, у 2016 році серед
більш ніж 1,1 тис. сміттєспалювальних установок, збудованих по всій Японії, було 358 заводів,
що виробляють енергію з відходів. На підставі такого багаторічного і різного досвіду Японії,
уряд Японії, а саме Японське агентство міжнародного співробітництва, яке згадується тут як
"JICA", Міністерство екології або Міністерство економіки, торгівлі та промисловості, надавав
допомогу країнам, які намагаються впровадити завод, що виробляє енергію з відходів. Проте
випадків фактичного будівництва заводу не так багато. Крім того, в минулому траплялося так,
що побудований завод невдовзі припиняв свою роботу через високі експлуатаційні витрати та
інші технічні, соціальні або екологічні причини.
З іншого боку, система придбання електроенергії за фіксованою ціною ("зелений" тариф)
віднедавна застосовується до електроенергії, яка виробляється на заводі, що працює на
відходах, у багатьох країнах. Оскільки "зелений" тариф надає інший фінансовий ресурс
організаціям, що займаються поводженням з відходами, на додаток до звичайного збору за
утилізацію відходів, умови для впровадження заводу, що виробляє енергію з відходів, суттєво
змінюються порівняно з тим, що було в минулому.
Тому, коли розпочинається співпраця із впровадження заводу, що виробляє енергію з відходів,
важливо розглянути ситуацію з усіх боків, зокрема передумови розвитку та місце
розташування цільового міста. Для ефективного розвитку такої співпраці слід уважно
розглянути обов’язкові умови, зокрема соціально-економічну ситуацію, стан міської
інфраструктури, правову систему, спроможність уряду та рівень наявних технологій.
Враховуючи таку передісторію, агентство JICA розробило керівні принципи впровадження
заводу, що виробляє енергію з відходів, з "попереднім контрольним списком", у якому умови
представлені як індекси оцінювання, щоб ситуації можна було оцінити об’єктивно, а
зацікавлені сторони могли просунути проект при досягненні порозуміння. У попередньому
контрольному списку, який вкладено як Додаток 7, фактори оцінювання поділяються на шість
аспектів: 1) соціальні умови, 2) розуміння громадян, 3) інституційний аспект, 4) управлінська
спроможність уряду, 5) фінансовий аспект, 6) технічний аспект, і кожна категорія включає свої
пункти.
У рамках цього дослідження розглядається можливість впровадження системи виробництва
енергії з відходів, яка є однією з конкретних потреб для трьох цільових міст (Київ, Харків і
Дніпро), із використанням "попереднього контрольного списку", підготовленого JICA.
Пункти, що різняться залежно від міста, розглядаються індивідуально, а пункти, спільні для
всієї Україні, розглядаються як одне ціле. Кожен пункт оцінювання оцінюється на п’яти різних
рівнях: "високий", "відносно високий", "середній", "відносно низький" і "низький".
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5.2

Соціальний аспект

5.2.1

Населення цільового міста

Індекс оцінювання: населення цільового міста – 100 000 осіб або більше. (Або потужність
виробництва – 70 тонн/день або більше).
(1) Місто Київ
Станом на лютий 2018 року, населення м. Києва становить приблизно 2 900 000 осіб. Хоча
офіційне населення залишається на одному рівні протягом останніх десяти років, вважається,
що є більше одного мільйона незареєстрованих мешканців. Крім того, місто розробило план,
за яким населення досягне позначки в 3 300 000 осіб до 2030 року. Таким чином, оскільки
населення м. Києва значно перевищує індекс оцінювання, у той час як розглядаються
принципи контролю за утворенням відходів, можна забезпечити достатній масштаб об’єктів.
Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
(2) Місто Харків
Населення м. Харкова становить приблизно 1 400 000 осіб, і протягом останніх десяти років
немає жодних очевидних змін. Нещодавно спостерігається значний притік населення з
Донецька через непросту політичну ситуацію поблизу російського кордону. Населення м.
Харкова значно перевищує індекс оцінювання, із цієї причини можна забезпечити достатній
масштаб об’єктів. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
(3) Місто Дніпро
Населення м. Дніпра становить приблизно 1 000 000 осіб і залишається майже на одному рівні
протягом останніх десяти років. Незважаючи на те, що в майбутньому прогнозується незначне
зменшення чисельності населення, населення перевищує межу індексу оцінювання, і на об’єкт
утилізації "Правобережний" поступають відходи із сусідніх районів. Отже, зрозуміло, що можна
забезпечити достатній масштаб об’єктів. Тому можна зробити висновок, що цей індекс –
"високий".
5.2.2

Соціальні потреби

Індекс оцінювання: є високі соціальні потреби, як-от "Обмежена ємність об’єктів
остаточного видалення, що залишилася", "Надзвичайно необхідна санітарна обробка
відходів".
(1) Місто Київ
Полігон №5 приймає тверді побутові відходи, що утворюються в місті, за винятком відходів, що
спалюються, великогабаритних і будівельних відходів. Хоча цей об’єкт утилізації розміщується
в санітарній зоні, яка розташована за 500 або більше метрів від житлової зони і передбачає такі
належні заходи, як пересипка відходів ґрунтом і очистка фільтрату, люди, що мешкають поблизу,
постійно нарікали на це звалище відходів. На підставі такої ситуації Київська міська рада
схвалила рішення про закриття Полігону №5 до жовтня 2018 року. У зв’язку з цим у м. Києві
зараз дуже актуальне питання скорочення кількості відходів, що розміщуються на полігонах.
Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
(2) Місто Харків
Діючий полігон на території об’єкта утилізації "Дергачі" для відходів, що утворюються в м.
Харкові, майже повністю заповнений після прийому відходів протягом останніх 12 років, і
протягом року планується вивести його з експлуатації. Оскільки в даний час на сусідній ділянці
ведеться будівництво нового полігону за фінансування Світового банку, є невелике
занепокоєння щодо дефіциту ємності полігону. Досить уважно розглядаються і екологічні
моменти, як-от пересипка відходів ґрунтом, контроль за фільтратом і миття шин транспортних
засобів на виїзді з полігону. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "середній".
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(3) Місто Дніпро
Полігон м. Дніпра під назвою "Правобережний" має велику площу близько 131,5 гектарів і
приймає як побутові, так і промислові відходи. Потреба громадян у роботі полігону досить
висока, і в міста був досвід інтенсивного протесту проти прийому відходів з іншого міста. У
зв’язку з цим міська влада дуже обережна в експлуатації полігону і наполегливо прагне
скоротити кількість відходів на полігоні та приступити до проекту будівництва
"сміттєпереробного комплексу". Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно
високий".
5.2.3

Стан розвитку соціальної інфраструктури, що стосується екологічної санітарії

Індекс оцінювання: адміністративні послуги з електропостачання, водопостачання та
водовідведення надаються в цільовому місті без проблем.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Електропостачання досить стабільне, і в кожному місті є широка мережа підземних
електричних проводів, як і немає жодної очевидної проблеми щодо водопостачання. Велика
станція очистки стічних вод, як-от Бортницька станція аерації в м. Києві, охоплює майже всі
райони міста. Крім того, в кожному місті працює система централізованого опалення на основі
ТЕЦ, під’єднаних до трубопровідної мережі. Соціальна інфраструктура організована на
високому рівні. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий" для всіх міст.
5.2.4

Інтеграція екологічної та соціальної сфери

Індекс оцінювання: закони про запобігання забрудненню та оцінку впливу на довкілля
(екологічні закони тощо) розроблені та впроваджені в цільових країнах і цільових регіонах.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Як зазначено в розділі 3.1.6, Закон про оцінку впливу на довкілля впроваджується по всій
Україні. Об’єкти, які здійснюють зазначений вплив на навколишнє середовище, зокрема об’єкти
проміжного оброблення відходів, мають проходити екологічну експертизу на кожному етапі
проекту будівництва. Крім того, для забезпечення участі ЄС проводиться перевірка з метою
підготовки й узгодження законів і розпоряджень на основі стандартів ЄС. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "високий" для всіх міст.
5.3

Аспект розуміння громадськості

5.3.1

Співпраця жителів у сфері сортування відходів

Індекс оцінювання: можна досягти співпраці жителів щодо сортування відходів. (Можна
контролювати забруднення відходів, непридатних для спалювання із виробництвом енергії.)
Що стосується сортування відходів, у 3 містах ситуація майже однакова. У деяких місцях
(наприклад, на вході в певні установи) встановлено ящики для збору використаних батарейок. У
цих трьох містах для досягнення кращого розуміння також розглядають питання поліпшення
екологічної освіти, при цьому увага зосереджується на школярах.
Інші побутові відходи викидаються всі разом, а деяку вторинну сировину, як-от PET-пляшки,
металеві банки, використаний папір і картон, збирачі відходів відбирають у джерелах утворення.
Міська влада прагне побудувати сортувальні об’єкти, щоб зменшити об’єми нелегальної
переробки відходів. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.3.2

Розуміння системи виробництва енергії з відходів громадськістю

Індекс оцінювання: досягнуто порозуміння з мешканцями щодо системи виробництва енергії з
відходів.
(1)
Місто Київ
Сміттєспалювальний завод "Енергія" продовжує стабільну роботу протягом тривалого часу,
незважаючи на те, що іноді поступають скарги від людей, що мешкають поблизу, особливо на
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неприємний запах. Проте персонал заводу пояснює, що цей неприємний запах іде зі станції
очищення стічних вод, розташованої поблизу, і жителі це розуміють. У минулому також був
випадок, що жителі висловлювали протест і збирали підписи проти ідеї будівництва нових
заводів. Однак, більшість протестів була пов’язана не стільки зі спалюванням відходів, скільки з
вибором місця для майбутніх проектів. Київська міська влада вважає, що громадяни в
основному розуміють необхідність такого заводу. Тому можна зробити висновок, що цей
індекс – "відносно високий".
(2)
Місто Харків
Дискусії щодо впровадження системи виробництва енергії з відходів не проводяться, оскільки
місто Харків має велику територію для утилізації і приступає до будівництва нового полігону та
сміттєсортувального об’єкта, що фінансується Світовим банком. У місті раніше існував
сміттєспалювальний завод, але його знесли через проблеми з технічним обслуговуванням і
тривалий термін експлуатації. Хоча ставлення жителів до системи виробництва енергії з
відходів сьогодні незрозуміле, міська влада налаштована досить оптимістично. Тому можна
зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
(3)
Місто Дніпро
Міська влада Дніпра намагається побудувати сміттєпереробний комплекс на території об’єкта
утилізації відходів "Правобережний". План сміттєпереробного комплексу не виключає систему
виробництва енергії з відходів. Дніпропетровська обласна державна адміністрація планує
побудувати на території області кілька заводів, які вироблятимуть енергію з відходів, і вважає,
що досягти порозуміння з мешканцями щодо системи виробництва енергії з відходів буде не так
важко. Проте це невідомо, оскільки ідею так і не представили жителям. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.4

Інституційний аспект

5.4.1

Розробка законів, виконавчих наказів і правил

Індекс оцінювання: слідуючи законам стосовно поводження з твердими відходами, було
розроблено відповідні виконавчі накази та правила.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Як приклад виконання нормативно-правових актів, сміттєспалювальний завод "Енергія" в м.
Києві експлуатується відповідно до українських норм викидів. Крім того, прийняття законів, що
стосуються поводження з відходами, як-от Закон про відходи упаковки і Закон про небезпечні
відходи, планується після затвердження Закону про відходи, який є основним рамковим законом
у сфері поводження з відходами. Розробка цих законів дещо відстає від графіку, але робота над
ними поступово просувається. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно
високий" для всіх міст.
5.4.2

Стабільність адміністративної організації

Індекс оцінювання: існує адміністративна організація, відповідальна за проект з будівництва
й експлуатації системи виробництва енергії з відходів, і ця організація стабільна. Також є
система керування персоналом, яка забезпечує довгострокове працевлаштування (протягом
трьох і більше років) основного персоналу.
(1)
Місто Київ
Київ має перевагу в адміністративній організації будівництва й експлуатації заводу, що виробляє
енергію з відходів, завдяки існуванню сміттєспалювального заводу "Енергія".
Департамент житлово-комунальної інфраструктури відповідає за поводження з побутовими
відходами у співпраці з відповідним комунальним підприємством "Київкомунсервіс", яке
здійснює загальне керування процесом збирання відходів. Ключові співробітники, які
виконують роботи у сфері поводження з побутовими відходами на передовій, в основному
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зберігають свою посаду, у той час як керівництво, як правило, змінюється на фоні політичних
змін. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
(2) Місто Харків
Організації, які відповідають за поводження з побутовими відходами, – це Департамент
житлового господарства та Департамент комунального господарства, і їх розмежування досить
чітке. Що стосується реалізації поводження з побутовими відходами, створено два комунальних
підприємства: КВБО для збирання відходів і МКПВ для утилізації відходів. Незважаючи на те,
що немає конкретної організації, яка займається системою виробництва енергії з відходів, м.
Харків керує проектом з будівництва нового полігону та сортувальної установки, що
фінансується Світовим банком і МБРР. Як і в м. Києві, ключові співробітники, які виконують
роботи у сфері поводження з побутовими відходами на передовій, в основному зберігають свою
посаду. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
(3)
Місто Дніпро
Департамент екологічної політики відповідає за поводження з побутовими відходами у
співпраці з відповідним комунальним підприємством "Еко Дніпро", яке здійснює загальне
керування процесом оброблення й утилізації відходів. Що стосується збирання відходів, м.
Дніпро зіткнулося з труднощами щодо керування контрактним приватним підприємством зі
збирання відходів через його неналежну роботу. Тому зараз місто має намір контролювати
збирання відходів напряму за допомогою інших комунальних підприємств. Якщо говорити про
ключових співробітників, які виконують роботи у сфері поводження з побутовими відходами на
передовій, вони в основному зберігають свою посаду так само, як і в інших містах. Тому можна
зробити висновок, що цей індекс – "середній".
5.4.3

Відповідність будівельного майданчика вимогам

Індекс оцінювання: доступний будівельний майданчик, на якому можна побудувати систему
виробництва енергії з відходів.
(1)
Місто Київ
Якщо говорити про будівництво нового заводу, то в межах міста є лише кілька невеликих
ділянок, зокрема ділянка, прилегла до сміттєспалювального заводу "Енергія". Якщо цих малих
ділянок буде недостатньо для нового заводу, Києву доведеться проконсультуватися з іншими
муніципалітетами в Київській області. Крім того, враховуючи підписи проти будівництва заводу,
які збиралися раніше, міська влада визнає важливість вибору місця для будівництва. Тому
можна зробити висновок, що цей індекс – "середній".
(2)
Місто Харків
Сміттєспалювальний завод існував і працював у минулому, але зараз його знесено. План
будівництва заводу, що виробляє енергію з відходів, не розроблено, і не визначено місце для
будівництва. У випадку, якщо завод, що виробляє енергію з відходів, вирішать побудувати на
існуючому об’єкті утилізації, у межах цього об’єкта можна виділити достатньо місця для такого
будівництва. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
(3)
Місто Дніпро
Міська влада Дніпра планує побудувати сміттєпереробний комплекс на території об’єкта
утилізації "Правобережний" і обмірковує систему виробництва енергії з відходів як одну з
альтернатив. Ця територія підходить для будівництва заводу, що виробляє енергію з відходів,
оскільки раніше поблизу існував сміттєспалювальний завод, який був в експлуатації до 2012
року. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
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5.5

Аспект адміністративного керівництва

5.5.1

Місце системи виробництва енергії з відходів у плані вищого рівня

Індекс оцінювання: система виробництва енергії з відходів має своє місце в планах вищого
рівня (комплексний план, стратегія регіонального розвитку тощо).
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Було розроблено Національну стратегію управління відходами. У стратегії уточнюється, що до
2030 року буде побудовано 20 об’єктів термічної обробки, тоді як співвідношення переробки
відходів збільшиться до 10%, а співвідношення прямого захоронення відходів зменшиться до
30% (з 96%). Крім того, протягом 2018 року слідом за Законом про відходи, який буде новим
рамковим законом про поводження з відходами в Україні, має прийнятися Закон про
спалювання. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
5.5.2

Політична позиція голови місцевої влади

Індекс оцінювання: голова місцевої влади позитивно ставиться до системи виробництва
енергії з відходів.
(1)
Місто Київ
Вважається, що міський голова м. Києва позитивно сприймає систему виробництва енергії з
відходів. Після того, як міська рада затвердила закриття Полігону №5, нагальним завданням стає
скорочення кількості відходів. Обсяг відходів, що вивозяться на Полігон №5, буде зменшено.
Міський голова розуміє важливість сміттєспалювального заводу "Енергія", і тому він затвердив
реконструкцію заводу. Оскільки короткострокові ремонтні роботи в основному передбачають
екологічні контрзаходи, як-от встановлення обладнання для фізико-хімічної очистки газів,
приватні інвестори не зацікавленні в інвестуванні таких робіт. Тому м. Київ планує здійснити
такі ремонтні роботи за рахунок своїх державних фінансових ресурсів. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "високий".
(2)
Місто Харків
Проект будівництва сміттєпереробного об’єкта площею 17 га, включно з новим полігоном, від
СБ стабільно просувається. Є ще одна ділянка площею 17 га, яку вже виділено для наступної
черги об’єктів. Ці розробки було ретельно оцінено та впроваджено під сильним керівництвом
осіб, які приймають політичні рішення в місті, з метою поліпшення ситуації управління
відходами міста. З іншого боку, позиція міського голови щодо системи виробництва енергії з
відходів є досить негативною лише в тому випадку, якщо впровадження системи виробництва
енергії з відходів вимагатиме значного збільшення податку на утилізацію відходів для
мешканців міста. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "середній".
(3)
Місто Дніпро
Міська влада Дніпра продовжує проект будівництва сміттєпереробних об’єктів, як-от
сміттєсортувальний завод або завод, що виробляє енергію з відходів, на території
сміттєпереробного комплексу "Правобережний", приймаючи пропозицію, подану приватною
компанією або комунальним підприємством. І міський голова, і його заступник дуже зацікавлені
в системі виробництва енергії з відходів шляхом спалювання відходів і розглядають її як
ефективний варіант оброблення відходів, вони часто відвідують інші країни, такі як Японія та
Великобританія, для вивчення цієї системи. Оскільки місто все ще вирішує, яку технологію
оброблення відходів буде прийнято для міста, можна зробити висновок, що цей індекс –
"відносно високий".
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5.5.3

Управлінська спроможність уряду

Індекс оцінювання: уряд може використовувати комітети, до складу яких входять зовнішні
експерти та зовнішні спеціалізовані організації, як-от консалтингові фірми, для відповідного
виконання проекту.
(1) Місто Київ
Київська міська влада планує ремонтні роботи з метою розширення доступного періоду та
підвищення ефективності системи очищення димових газів на сміттєспалювальному заводі
"Енергія", який уже досить застарілий, спираючись на висновки технічної перевірки, виконаної
міжнародними консультантами. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно
високий".
(2) Місто Харків
Продовжується проект будівництва, зокрема, мова йде про будівництво нового полігону,
сортувальної установки та системи виробництва електроенергії зі звалищного газу в рамках
UIP-2 від СБ. Відповідальний персонал чітко розуміє зміст робіт і плавно виконує свої завдання,
дослухаючись до консультанта з Німеччини та підрядника з Польщі. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "високий".
(3) Місто Дніпро
Проект ефективно реалізується за участю експертів з поводження з відходами, які мають
достатній досвід у проектно-конструкторських і будівельних роботах та можуть наглядати за
полігоном і сміттєпереробним об’єктом. Тому можна зробити висновок, що цей індекс –
"високий".
5.5.4

Технічні стандарти й операції, що стосуються продажу електроенергії

Індекс оцінювання: Департамент енергетики або Електроенергетична компанія встановили
технічні стандарти й операції, що стосуються продажу електроенергії, а також ціну на
електроенергію.
Цей індекс у більшості випадків спільний для трьох цільових міст.
Хоча система продажу електроенергії, яка виробляється на сміттєспалювальному заводі, ще не
підготовлена, зараз розглядається можливість застосування "зеленого" тарифу до компонентів
біомаси, що містяться у відходах. З іншого боку, система продажу теплової енергії вже
впроваджена в Україні, оскільки системи централізованого теплопостачання та гарячого
водопостачання з використанням ТЕЦ підготовлені в міських районах кожного міста.
Наприклад, сміттєспалювальний завод "Енергія" продає тепло, утворене на заводі, і дохід від
продажу теплової енергії складає 60% від загальної виручки. Тому, враховуючи наявну перевагу,
можна зробити висновок, що індекс – "високий" для Києва та "відносно високий" для двох
інших міст.
5.6

Фінансовий аспект

5.6.1

Забезпечення фінансових ресурсів

Індекс оцінювання: можна зафіксувати вартість проекту (вартість будівництва та
експлуатаційні витрати) системи виробництва енергії з відходів. Уряд готовий нести такі
витрати, як збір за видалення відходів (за аутсорсингову утилізацію), і очікується, що у
проекті братимуть участь надійні інвестори.
(1)
Умови для оцінювання (спільні для 3 міст)
Відповідно до "Закону про відходи", за поводження з твердими побутовими відходами
відповідає місцева влада, зокрема за загальний план, підбір проекту, фінансування та реалізацію
такого проекту. В аспекті фінансування спочатку потрібно визначити фінансовий план
капітальних витрат і операційних витрат протягом усього терміну експлуатації об’єкта, щоб
оцінити рентабельність і самодостатність проекту.
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Що стосується капітальних витрат, то для об’єкта, що виробляє енергію з відходів, потужністю
від 300 до 500 т відходів на день вони складають кілька сотень мільйонів доларів США, ці кошти
можна отримати через місцевий бюджет, субсидії від національного уряду та/або обласної
державної адміністрації або від приватного інвестора в рамках ДПП.
BOT або BOO, як частина механізмів ДПП, за якими приватний учасник сплачує початкову
вартість замість органу влади, роблять можливим будівництво заводу без величезних
фінансових потреб зі сторони міста. Однак, для приватних компаній залишається багато
проблем із прийняттям рішення про інвестування сфери поводження з відходами в Україні.
Наприклад, кредитоспроможність міських адміністрацій не настільки висока для
довгострокової виплати концесійного збору (збору за утилізацію відходів), недостатність даних
про характеристики відходів стає причиною невизначеності щодо руху грошових коштів від
продажу електроенергії/тепла, вартість очистки димових газів і вартість стабілізації золи, а
також високий валютний ризик з урахуванням поточного руху валюти у випадку прямих
іноземних інвестицій. На даний момент можна сказати, що ринок ДПП у сфері виробництва
енергії з відходів ще не дозрів в Україні, і досить важко очікувати, що ним зацікавляться хоча б
кілька інвесторів.
Тому оцінювання "забезпечення фінансових ресурсів" у цій категорії буде базуватися на
наступному:
Місцева влада фінансує початкову вартість зі свого спеціального бюджету розвитку
або використовує для цього національні чи міжнародні субсидії та/або позики, таким
чином, фінансова спроможність міста щодо початкової вартості виключається з
цього критерію оцінювання, і будуть оцінюватися можливості і досвід міжнародних
донорських фондів;
Місцева влада виділяє кошти на експлуатацію та технічне обслуговування об’єкта,
що виробляє енергію з відходів, зі свого власного бюджету, таким чином, буде
оцінюватися здатність розподіляти щорічні витрати на експлуатацію та технічне
обслуговування.
(2)
Місто Київ
Київська міська влада вже визнала високий ступінь ризику, коли місто покладається лише на
приватні інвестиції. Зараз міська влада вважає за необхідне просунути проект ДПП, де спочатку
буде BOT або BOO, а потім проект буде здійснюватися за схемою "будівництво й
експлуатація/технічне обслуговування державним сектором" або "будівництво державним
сектором, а експлуатація/технічне обслуговування приватним сектором", якщо участь
приватних інвесторів не очікуватиметься.
Що стосується здатності організувати національне/міжнародне фінансування, то можна сказати,
що в м. Києва вона найвища серед українських міст, оскільки це столиця на чолі з державною
адміністрацією.
За даними ПАТ "Київенерго" (приватна компанія, що продовжує експлуатацію та технічне
обслуговування сміттєспалювального заводу "Енергія", який було побудовано в 1990-х роках),
майже всі витрати покриваються виручкою від продажу тепла та тарифом на переробку відходів
(див. Табл. 3.62). Витрати, необхідні для заданого масштабу ремонтних робіт, покриваються з
бюджету міської влади.
Тому, що стосується будівництва нових об’єктів, що виробляють енергію з відходів, міська влада
та її комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повністю здатні самостійно керувати своїми
витратами на експлуатацію та технічне обслуговування, оскільки існуючий
сміттєспалювальний завод "Енергія" працює за рахунок своєї виручки, і є висока ймовірність
збільшити обсяги продажу тепла, враховуючи нинішню низьку продуктивність (на
сьогоднішній день переробляється 700–800 т/день за валової потужності 1080 т/день) і високий
тариф продажу теплової енергії в мережу. Тому можна зробити висновок, що цей індекс –
"відносно високий".
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(3)
Місто Харків
Міська влада та МКПВ також мають високу здатність підготувати необхідний фінансовий
ресурс для будівництва та експлуатації нового об’єкта утилізації відходів.
Можливість фінансування операційних витрат об’єкта, що виробляє енергію з відходів, із
бюджету також реальна, оскільки існує система субвенцій від міської влади до МКПВ як
проміжне фінансування між тарифом на переробку і фактичними витратами. Якщо ціна на
одиницю продажу тепла така ж, як у Києві, є більший потенціал для покриття таких витрат.
Тариф на переробку, що виділяється з тарифу на видалення відходів для громадян і приватних
компаній, ретельно продумується та фіксується, коли місто планує об’єкт. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "відносно високий".
(4)
Місто Дніпро
Комунальне підприємство "Еко Дніпро" просуває проект будівництва об’єкта утилізації
відходів і сміттєсортувального об’єкта з доступними приватними інвесторами, але фінансового
ресурсу від приватної сторони може бути недостатньо для будівництва об’єкта, що виробляє
енергію з відходів, тому знадобиться деяка підтримка з боку національних/міжнародних
організацій.
Можливість фінансування операційних витрат об’єкта, що виробляє енергію з відходів, із
бюджету також реальна, оскільки існує система субвенцій від міської влади до КП "Еко Дніпро"
як проміжне фінансування між тарифом на переробку і фактичними витратами. Так само, як і в
Харкові, якщо очікується, що ціна на одиницю продажу тепла буде високою, є потенціал для
покриття таких витрат. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.6.2

Збір за утилізацію відходів

Індекс оцінювання: можна встановити стабільну ціну для збору за утилізацію відходів
протягом тривалого періоду договору.
Цей індекс у більшості випадків спільний для трьох цільових міст.
Збір за утилізацію відходів визначається Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і за потреби може переглядатися
органами місцевої влади, відповідальними за реалізацію управління відходами. Послуги зі
збирання й утилізації відходів надаються стабільно протягом тривалого часу. Тариф на послуги
поводження з відходами, а також інші платежі за комунальні послуги утримуються на низькому
рівні, і при значному підвищенні ставки спостерігається обережна позиція міської влади. Тому
можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.6.3

Виручка від продажу електроенергії

Індекс оцінювання: доцільно припустити ціну продажу та обсяг електроенергії і відходів, що
підлягають переробці.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Досить важко оцінити це в даний момент, оскільки в трьох містах немає реального проекту
будівництва заводу, що виробляє енергію з відходів. Однак, система продажу теплової енергії
впроваджена в м. Києві. Для теплової енергії, що виробляється на сміттєспалювальному заводі
"Енергія", встановлено ціну 480 грн./Гкал. Цей приклад враховується. В Україні не впроваджено
систему "зеленого" тарифу для системи виробництва енергії з відходів, але зараз ініціюється
перевірка системи "зеленого" тарифу. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно
високий".
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5.6.4

Схема проекту

Індекс оцінювання: схеми проектів (DB, DBO, BTO тощо) обговорюються серед зацікавлених
сторін.
(1)
Місто Київ
Сміттєспалювальний завод "Енергія" побудовано за державною схемою (схемою DB), і зараз він
експлуатується приватним сектором за схемою "довгостроковий комплексний договір про
управління". Міська державна адміністрація вважає за необхідне приступити до нового проекту
ДПП, де спочатку буде BOT або BOO, а потім застосувати схему сміттєспалювального заводу
"Енергія" або схему DBO, якщо не будуть очікуватись інвестори, зацікавлені в проекті. Таким
чином, міська влада усвідомлено визнає різницю у схемі проекту.
З іншого боку, здається, що розподіл ризиків на сміттєспалювальному заводі "Енергія" в
основному припадає на приватну сторону, враховуючи той факт, що ПАТ "Київенерго" несе
ризик у разі зміни якості відходів та несе фінансову відповідальність за певний рівень
удосконалення об’єкта. Таким чином, під час планування впровадження нового об’єкта, що
виробляє енергію з відходів, необхідно провести справедливу оцінку сальдо. Тому можна
зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
(2)
Місто Харків
Міська рада просуває проект будівництва нових об’єктів для утилізації відходів, зокрема
полігону, сортувальної установки та системи виробництва електроенергії зі звалищного газу,
отримуючи фінансову допомогу від СБ, і зараз не сподівається на приватне фінансування.
Оскільки більшість операцій із поводження з твердими побутовими відходами буде
проводитися під керівництвом міста за участю комунальних підприємств, припускається, що
міська влада ретельно вивчає схеми проектів щодо надання комунальних послуг. Тому можна
зробити висновок, що цей індекс – "високий".
(3)
Місто Дніпро
На відміну від Харкова, Дніпровська міська рада просуває проект, у рамках якого буде
побудовано новий об’єкт утилізації відходів і сортувальну установку, вбудовані в систему
виробництва біогазу, за схемою ДПП. Незважаючи на те, що міська рада розробила документи
ДПП на основі "Закону про ДПП", вони носять досить загальний характер, і деякі важливі
умови ДПП у сфері поводження з відходами, як-от кількість і якість відходів, не деталізовані в
заявці на проект. Крім того, у висновках розподілу ризиків і аналізу ризиків того самого
документа часто говориться про те, що заходом управління ризиками в разі невиконання
державних/приватних зобов’язань є припинення дії договору про ДПП. З огляду на ситуацію з
поводженням з відходами у м. Дніпрі, припинення діяльності ДПП є найменш прийнятним
результатом і ніколи не розглядалося як "управління ризиками". У зв’язку з цим міська рада
повинна визначити, як місто буде управляти своїми відходами та яку частину вони збираються
передавати на аутсорсинг приватному фонду за певних умов. Тому можна зробити висновок, що
цей індекс – "середній".
5.6.5

Проектні ризики

Індекс оцінювання: визнано основні проектні ризики та розуміється різниця між граничними
точками відповідальності за схемами проектів.
(1) Місто Київ
Сміттєспалювальний завод "Енергія" експлуатується за схемою "довгостроковий комплексний
договір про управління". У цьому договорі пояснюються гранична точка відповідальності,
постачальник нового інвестиційного фонду та постачальник ремонтного фонду, тому очікується
адекватний розподіл ризиків. Розподіл ризиків у майбутніх проектах потребує додаткового
вивчення для кожного окремого випадку. Тому можна зробити висновок, що цей індекс –
"високий".
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(2) Місто Харків
Як зазначено вище, м. Харків впроваджує нові сміттєпереробні об’єкти (нові полігони, лінії
сортування та установки виробництва електроенергії зі звалищного газу) за громадською
ініціативою, використовуючи позику від СБ.
Можна припустити, що м. Харків визнає важливість поводження з відходами як частини
комунального господарства і поки не покладається на приватні інвестиції. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "високий".
(3) Місто Дніпро
Міська рада просуває проекти за схемою ДПП, включаючи самі проектні ризики, у пропозиціях
відповідно до відкритих документів щодо закупівель у рамках ДПП. Така залежність проектних
ризиків від приватного сектора може свідчити про те, що міська рада на даний момент
неправильно розуміє основні проектні ризики і як розподіляти ці ризики між державними та
приватними партнерами. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "середній".
5.7

Технічний аспект

5.7.1

Збір основних даних стосовно відходів

Індекс оцінювання: з’ясовано основні дані й відомості стосовно відходів (кількість і склад
відходів, процес оброблення відходів тощо).
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
На об’єктах утилізації відходів встановлено вагові механізми, і потоки відходів тепер відомі,
хоча відомостей про частку відходів, що збираються приватними компаніями, недостатньо. Що
стосується складу відходів, то періодичний аналіз складу відходів не проводиться, але цей склад
можна прикинути на основі наявних даних про фізико-хімічний склад, отриманих у результаті
минулих досліджень, враховуючи зміну способу життя та економічної ситуації і спираючись на
досвід інших країн. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
5.7.2

Технічні можливості виробників

Індекс оцінювання: очікується, що в проекті братимуть участь надійні виробники (зокрема
виробники сміттєспалювальних установок із валковою решіткою).
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
У минулому був випадок, коли європейська філія японського виробника запропонувала
Київській міській владі побудувати завод, що виробляє енергію з відходів, використовуючи
схему зелених інвестицій. На жаль, цей проект не реалізували, тому що не було виділено кошти.
Якщо взяти це все до уваги, в разі підготовки адекватних умов можна розраховувати на участь
надійного виробництва. Крім того, в Україні були збудовані та довгий час працювали чотири
сміттєспалювальні заводи, на яких використовувалися печі із валковою решіткою від чеського
виробника. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.7.3

Належна утилізація залишків згоряння (золи після спалювання)

Індекс оцінювання: можлива належна утилізація залишків згорання (золи після спалювання).
(Наприклад, на об’єкті остаточного видалення вжито заходів із запобігання витоку
фільтрату).
(1)
Місто Київ
Полігон №5 обладнано необхідними засобами, як-от непроникні нижні шари, система збору й
очистки фільтрату, а також панелі індикації і паркан, які визначають межі об’єкта. Це важливі
засоби для задоволення вимог до спроектованого об’єкта остаточного видалення. Залишки золи
від роботи сміттєспалювального заводу "Енергія" протягом тривалого часу вивозилися на
Полігон №5. Однак, Полігон №5 буде закрито через кілька років, і м. Київ має розробити об’єкт
остаточного видалення такого самого типу, щоб він приймав залишки золи. Тому можна зробити
висновок, що цей індекс – "відносно високий".
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(2)
Місто Харків
Поточний об’єкт утилізації відходів "Дергачі" має непроникні нижні шари і резервуар для
фільтрату. Також вжито контрзаходів із недопущення дощової води на полігон. Фільтрат
збирається в резервуар, а потім автоцистерна перевозить його на станцію очищення стічних вод.
Якщо говорити про новий полігон, що розробляється за фінансової підтримки СБ, на території
Дергачівського комплексу буде споруджено станцію очистки фільтрату. У цей момент не
передбачається прийом залишків золи після спалювання, але зазвичай такий тип санітарного
полігону має достатню технічну базу для накопичення золи. Тому можна зробити висновок, що
цей індекс – "відносно високий".
(3)
Місто Дніпро
Поточний полігон на території сміттєпереробного комплексу "Правобережний" приймає як
побутові, так і промислові відходи, що розділяють територію полігону. Ділянка має непроникні
нижні шари і об’єкти для збору та зберігання фільтрату. Припускається, що цей полігон приймав
залишки згоряння протягом експлуатації сміттєспалювального заводу, який працював до 2012
року. Є план розвитку нового полігону в складі комплексу з тими самими
проектно-конструкторськими роботами, але фільтрат усе одно буде вивозитися на станцію
очищення стічних вод. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "відносно високий".
5.7.4

Система екологічного моніторингу

Індекс оцінювання: лабораторії для аналізу димових газів, фільтрату до та після очистки,
ґрунтових і поверхневих вод на прилеглих територіях, шуму, вібрації, запаху тощо існують і
забезпечують виконання належного моніторингу.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
В Україні організовано законодавчо визначені процедури екологічного моніторингу, і існує
безліч лабораторій, де можна зробити аналіз.
На об’єктах утилізації відходів у трьох містах здійснюється моніторинг і аналіз ситуації з
фільтратом і викидами в атмосферу, і частина даних аналізу розголошується громадськості.
Що стосується моніторингу спалювання відходів, на сміттєспалювальному заводі "Енергія"
встановлено необхідні інструменти для перевірки відповідності певних екологічних
властивостей українським місцевим стандартам викидів. Цю систему моніторингу можна
впровадити в інших містах. Тому можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
5.7.5

Практичний досвід подібних об’єктів

Індекс оцінювання: подібні об’єкти, як-от теплові електростанції, існують і експлуатуються
належним чином.
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Сміттєспалювальний завод існував у всіх трьох містах. Роботу заводу було припинено в Харкові
та Дніпрі, але завод у Києві, який експлуатується вже більше 30 років, досі працює завдяки
широкому використанню ремонтних навичок високого рівня.
Якщо говорити про подібні об’єкти, в Україні побудовані та експлуатуються атомні
електростанції. У цих трьох містах також працюють об’єкти когенерації, так звані ТЕЦ. ТЕЦ є
важливим об’єктом для підтримки життя суспільства, який надає такі життєво необхідні
комунальні послуги, як електроенергія та тепло. Тому можна зробити висновок, що цей індекс –
"високий".
5.7.6

Забезпечення потрібної кількості інженерів

Індекс оцінювання: можна забезпечити потрібну кількість інженерів (персоналу з навичками,
еквівалентними випускникам технічних вузів).
Цей індекс спільний для трьох цільових міст.
Оскільки в часи Радянського союзу Україна очолювала такі сектори важкої промисловості, як
виробництво заліза і сталі, суднобудування та авіакосмічна галузь, Україна вирізняється
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високим рівнем у цих галузях. Є багато інженерів і техніків, які працюють на атомних
електростанціях і ТЕЦ, і більше 150 людей зараз працюють на сміттєспалювальному заводі
"Енергія". Багато вищих навчальних закладів країни приймають студентів для вивчення
інженерно-технологічних дисциплін. Тому немає жодного занепокоєння щодо забезпечення
потрібної кількості інженерів, і можна зробити висновок, що цей індекс – "високий".
5.8

Попереднє оцінювання впровадження системи виробництва енергії з відходів

(1)
Результат попереднього оцінювання
Як уже зазначалося на початку цього розділу, можливість впровадження системи виробництва
енергії з відходів у трьох цільових містах оцінюється за допомогою попереднього контрольного
списку JICA. Кожен пункт оцінювання за шістьма категоріальними аспектами оцінено із
використанням п’яти різних рівнів (від 0 до 4) і об’єднано в кожній категорії, враховуючи
важливість пунктів оцінювання.
Результат оцінювання попередньо проілюстровано за допомогою радарної діаграми, як
показано на Рис. 5.1.

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 5.1 Результат попереднього оцінювання
(2)

Підсумований результат оцінювання за кожною категорією

1)
Соціальні умови
Усі три цільових міста – це великі міста, де чисельність населення становить близько мільйона
або більше осіб, із розвинутою міською інфраструктуру, яка включає станції очищення стічних
вод і систему централізованого теплопостачання. Було розроблено та впроваджено екологічні
закони й нормативно-правові акти, а рівень обізнаності громадськості щодо поводження з
відходами, включаючи очищення міста і експлуатацію об’єктів оброблення відходів, є відносно
високим.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія соціальних умов повністю задовольняється.
На відміну від Харкова та Дніпра, які виділили певну ділянку землі для полігону, перед Києвом
стоїть завдання знайти альтернативну ділянку для нового полігону після закриття існуючих
полігонів №5 і №6.
2)
Розуміння мешканців
Серед мешканців спостерігається значна екологічна обізнаність. Незважаючи на те, що
роздільне збирання побутових відходів ще не впроваджено, небезпечні елементи, такі як
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електричні акумулятори й батарейки, збираються окремо в спеціальні смітники, встановлені в
державних будівлях та інших місцях громадського користування.
Один сміттєспалювальний завод, побудований в 1986 році, досі працює в м. Києві, а два інших
сміттєспалювальних заводи були в експлуатації, доки їх не закрили, у Харкові та Дніпрі.
Чиновники в цих міських радах зазвичай мають впевненість щодо можливості проекту
будівництва заводу, що виробляє енергію з відходів, із консенсусом громадськості, якщо цей
об’єкт буде обладнано відповідними засобами для контролю забруднення.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія розуміння мешканців відносно
задовольняється.
3)
Інституційний аспект
Україна підготувала закони й нормативно-правові акти стосовно поводження з відходами, такі
як "Закон про відходи", "Закон про місцеве самоврядування" та "Закон про житлово-комунальні
послуги". Поточну нормативно-правову базу буде повністю оновлено відповідно до подібної,
але більш прогресивної, нормативно-правової бази директив ЄС. Стан адміністративної
організації цільових міст по суті можна назвати стабільним. Фактична експлуатація
сміттєспалювального заводу здійснюється в м. Києві, але площа для майбутнього будівництва в
межах міста дуже обмежена. З іншого боку, Харків і Дніпро, де роботу сміттєспалювальних
заводів було припинено, виділяють достатню площу для майбутнього будівництва заводу на
території своїх визначених сміттєпереробних комплексів.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія інституційного аспекту відносно
задовольняється.
4)
Управлінська спроможність
Між поточними планами поводження з відходами центральних і місцевих адміністрацій не так
багато очевидних протиріч, і принципами національної стратегії передбачається більш
уніфікований зв’язок за рахунок розробки національного та місцевих планів поводження з
відходами. Відображаючи ставлення сторін, які приймають рішення і які з ентузіазмом
ставляться до вдосконалення системи поводження з відходами, відповідний адміністративний
персонал демонструє високу моральність, виконуючи свою роботу у співпраці із зовнішніми
ресурсами, такими як комунальні та приватні інститути. На даний момент, відповідно до чинних
нормативно-правових актів, "зелений" тариф не застосовується до електроенергії, що
виробляється сміттєспалювальним заводом, але серед зацікавлених сторін обговорюється
можливість визнання цієї енергії як відновлюваної.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія управлінської спроможності відносно
задовольняється, хоча спостерігається, що міські голови в кожному цільовому місті мають різне
ставлення до впровадження сміттєспалювальних об’єктів.
5)
Фінансовий аспект
Незважаючи на існування системи регулювання для перегляду тарифу на видалення відходів,
плата за комунальні послуги в цілому залишалася на дуже низькому рівні протягом тривалого
часу. Органам місцевої влади також важко виділити належні фінансові ресурси на початкові
інвестиції для будівництва об’єктів оброблення й утилізації відходів. З іншого боку, на
сміттєспалювальному заводі "Енергія" в м. Києві певна частина витрат на експлуатацію та
технічне обслуговування покривається виручкою від продажу теплової енергії, яку виробляє
завод, у місцеву тепломережу. Що стосується залучення приватного сектору, можна сказати, що
багато органів місцевої влади мають певну небезпечну тенденцію легко покладатися на
пропозиції приватного сектора, такі як проект ДПП, без належного обмірковування,
незважаючи на те, що накопиченого досвіду і знань щодо здійснення ДПП недостатньо, як і
розуміння бізнес-ризиків.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія фінансового аспекту не задовольняється
повністю. Проте, якщо початкові інвестиції будуть покриватися зовнішніми фінансовими
ресурсами, цю категорія можна буде оцінити як таку, що задовольняється.
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6)
Технічний аспект
Що ж стосується технічного аспекту, в Україні широко будується й експлуатується соціальна
інфраструктура, як-от атомні електростанції, станції очищення стічних вод і розподілу води, а
також теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у міських районах. Крім того, мається незамінний досвід
експлуатації сміттєспалювальних заводів протягом тривалого часу, понад 30 років. Тому
технічні навички та ставлення до роботи в операторів сміттєспалювального заводу "Енергія"
можна вважати дуже професійними. Що стосується екологічної сфери, на об’єктах оброблення
й утилізації відходів і поблизу них регулярно проводиться екологічний моніторинг самих
відходів, води, повітря та ґрунту, зокрема радіаційна перевірка відходів.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія технічного аспекту повністю задовольняється.
7)
Попередній висновок
Хоча необхідно оцінювати кожен пункт у фінансовому аспекті індивідуальних проектів,
результати індексів оцінювання задовольняються в усіх трьох цільових містах.
У м. Києві спостерігається гостра нестача площі для утилізації відходів, а також плануються і
здійснюються ремонтні роботи на сміттєспалювальному заводі "Енергія". Проте завод зазнає
суттєвого зношування, тому невідкладним завданням є будівництво нового об’єкта.
У м. Харкові серйозна нестача площі для утилізації відходів не спостерігається. Отже, можна
сказати, що необхідні значні зусилля для досягнення порозуміння зацікавлених сторін щодо
важливості впровадження системи виробництва енергії з відходів.
У м. Дніпрі планується впровадження системи переробки відходів на сміттєпереробному
комплексі "Правобережний", і ця система просувається. Проте метод обробки відходів ще не
визначено. Необхідні деякі зусилля для досягнення порозуміння зацікавлених сторін щодо
важливості впровадження системи виробництва енергії з відходів.
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Можлива допомога та передумови

Chapter 6

6.1
Схеми надання допомоги від JICA
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) використовує ряд схем надання
допомоги з розвитку, щоб задовольняти найрізноманітніші потреби країн, що розвиваються, по
всьому світу, як видно з Табл. 6.1. Для України найбільше підійдуть технічне співробітництво
та кредити в рамках офіційної допомоги з розвитку (ОДР), тому що Україна не є цільовою
країною для надання безповоротних позик ОДР.
Схеми

Табл. 6.1

Схеми надання допомоги від JICA
Підсхеми

Відрядження експертів
Прийняття людей на навчання
Технічне співробітництво
Проекти технічного співробітництва
Технічне співробітництво для планування
розвитку
Кредити в рамках офіційної допомоги з розвитку (ОДР)
Безповоротні позики в рамках офіційної допомоги з розвитку (ОДР)
- Волонтери
Участь громадян
- Програма партнерства від JICA
Державно-приватне партнерство
Допомога в надзвичайних ситуаціях
-

Джерело: https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/index.html (від 31 травня 2018 р.)

6.2
Технічне співробітництво
За рахунок технічного співробітництва JICA підтримує розвиток людських ресурсів,
дослідження й розробки, поширення технологій і розвиток організаційної структури, які є
необхідними для розвитку економіки й суспільства в країнах, що отримують допомогу. У
рамках такого співробітництва JICA відряджає своїх експертів, приймає людей на навчання
та/або надає обладнання, як показано в Табл. 6.2.
Табл. 6.2

Тип технічного
співробітництва
Відрядження експертів

Прийняття людей на технічне
навчання
Проекти технічного
співробітництва
Технічне співробітництво для
планування розвитку

Типи технічного співробітництва JICA
Опис
Японські експерти, яких відправляють у відрядження, передають
необхідні технології та знання державним службовцям та
інженерам країн-партнерів (сторони угоди).
JICA запрошує компетентний персонал, на який накладається
значна відповідальність у сфері соціального та економічного
розвитку, на навчання до Японії.
Проекти технічного співробітництва, у яких оптимально
поєднуються етапи "Відрядження експертів", "Прийняття людей на
навчання" та/або надання обладнання.
Технічне співробітництво для планування розвитку, у ході якого
забезпечується підтримка партнерів у формулюванні політик і
генеральних планів шляхом вивчення генерального плану та/або
техніко-економічного обґрунтування.

Джерело: https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/projects/index.html (від 31 травня 2018 р.)

У результаті цього дослідження можна розглянути наступні ідеї щодо допомоги за схемами
технічного співробітництва з умовами для реалізації.
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Табл. 6.3 Орієнтовні ідеї щодо технічного співробітництва JICA

Тип технічного
співробітництва

Відрядження експертів
Прийняття людей на
технічне навчання

Проекти технічного
співробітництва
Технічне
співробітництво для
планування розвитку

Ідеї щодо допомоги

 Допомога в розробці регіонального плану
поводження
з
твердими
побутовими
відходами та його впровадженні в якості
координатора для місцевої влади
 Проведення комплексних навчальних курсів
у Японії для вивчення системи поводження з
твердими відходами в Японії
 Підтримка партнерів у розробці генерального
плану
поводження
з
відходами
та
впровадженні системи роздільного збирання
відходів шляхом реалізації пілотних проектів
з підвищення обізнаності громадськості
тощо.
 Вивчення генерального плану або виконання
техніко-економічного обґрунтування для
підтримки партнерів у реалізації проектів.

Можливий
цільовий партнер

МРРБЖКГ,
МЕПР
Усі відповідні
міністерства,
області й міста
Три цільових
міста

Три цільових
міста

Джерело: Дослідницька група JICA

6.3
Фінансова допомога
Що стосується фінансової допомоги, у рамках кредитів ОДР країни-партнери отримують
довгострокові пільгові кошти під низький відсоток на фінансування своїх зусиль, спрямованих
на розвиток економічної та соціальної інфраструктури, на основі "Рекомендацій JICA щодо
екологічних і соціальних факторів". Проте слід зазначити, що фінансова підтримка об’єктів
оброблення відходів (як-от завод, що виробляє енергію з відходів) можлива лише за виконання
внутрішніх і зовнішніх умов JICA щодо реалізації такого проекту кредиту ОДР.
Кредити ОДР реалізуються за шість кроків, як показано на Рис. 6.1.

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 6.1 Цикл реалізації кредитів ОДР

6.4
Ефективність комплексних сценаріїв
Після розробки й затвердження Національної стратегії управління відходами, як описано
раніше, відповідні органи центральної влади, як-от Міністерство екології та природних
ресурсів України, за підтримки європейських донорів, зараз відчайдушно реструктурують нову
нормативно-правову базу у сфері поводження з відходами, а також розробляють Національний
план поводження з відходами.
За обставин, які склалися в Україні, можна сказати, що вкрай важливою та ефективною буде
технічна й фінансова допомога, зосереджена на етапі впровадження нової системи поводження
з відходами по всій країні.
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У Національній стратегії управління відходами пропонується реалізація м’яких компонентів,
таких як "розробка генерального плану поводження з твердими побутовими відходами",
"пілотна масштабна діяльність із пропаганди роздільного збирання або переробки",
"підготовка персоналу комунальних установ" і "підвищення обізнаності громадськості", на
додачу до жорсткого компоненту, який полягає в розвитку об’єктів оброблення й утилізації
побутових відходів. Такий комплексний підхід із м’якими та жорсткими компонентами точно
відповідає політиці надання допомоги JICA у сфері поводження з твердими побутовими
відходами, або так званій "моделі всебічної допомоги".
Тому буде дуже ефективно оформити майбутню допомогу JICA як комплексну програму.
6.5
Попередній графік реалізації можливого варіанту допомоги
Табл. 6.4 відображає попередній графік реалізації (у коротко-, середньо- та довгостроковій
перспективі) заходів у рамках допомоги JICA, яка теоретично охоплює потреби, визначені в
результаті дослідження.
Табл. 6.4 Попередній графік реалізації можливого варіанту допомоги для визначених
потреб
Визначені потреби
Центральний уряд
1) Навчання для розвитку потенціалу центрального органу виконавчої
влади у сфері поводження з відходами
2) Підтримка мережевої кооперації між центральними та місцевими
адміністраціями
3) Підтримка підготовки відповідних технічних керівних принципів і
стандартів
4) Підтримка моніторингу та керування даними
Місто Київ
1) Розширення та закриття Полігону №5
2) Закриття Полігону №6
3)

Будівництво нового муніципального полігону

Будівництво сміттєпереробного заводу
5) Удосконалення сміттєспалювального заводу "Енергія" (система
очищення газів, система виробництва електроенергії)
6) Оновлення сміттєспалювального заводу "Енергія"
7) Впровадження системи роздільного збирання відходів і відповідних
заходів із підвищення обізнаності громадян
8) Підтримка перегляду і переробки відповідної наявної схеми та
планів
9) Навчання для розвитку потенціалу місцевого органу виконавчої
влади у сфері поводження з відходами
Місто Харків
1) Підтримка з метою забезпечення ефективної роботи нового
сміттєсортувального заводу, побудованого за проектом МБРР
2) Впровадження системи роздільного збирання відходів і відповідних
заходів із підвищення обізнаності громадян
3) Підтримка планування та реалізації 2-ї черги сміттєпереробного
комплексу в м. Дергачі
Підтримка плану скорочення кількості відходів, що мають
4) утилізуватися безпосередньо на полігоні, згідно з принципами
національної стратегії
5) Підтримка перегляду і переробки відповідної наявної схеми та
планів

Кор.
строк

Сер.
строк

Довг.
строк
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x
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x

x
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x
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Кор.
строк

Визначені потреби

Сер.
строк

Довг.
строк

Навчання для розвитку потенціалу місцевого органу виконавчої
x
x
x
влади у сфері поводження з відходами
Місто Дніпро
Підтримка планування альтернативних об’єктів із державними
1) інвестиціями, замість проектів державно-приватного партнерства
x
(ДПП)
Підтримка з метою забезпечення ефективної роботи нового
2) сміттєсортувального заводу, побудованого за проектом ДПП або КП
x
"Еко Дніпро"
3) Впровадження системи роздільного збирання відходів і відповідних
x
заходів із підвищення обізнаності громадян
4) Підтримка перегляду і переробки відповідної наявної схеми та
x
планів
5) Навчання для розвитку потенціалу місцевого органу виконавчої
x
x
x
влади у сфері поводження з відходами
Кор. строк: Заходи починаються протягом одного-двох років, 2019–2020 рр., з можливою схемою, яка
може передбачати технічне співробітництво.
Сер. строк: Заходи починаються протягом трьох-п’яти років, 2021–2023 рр., з можливою схемою, яка
може передбачати технічне співробітництво.
Довг. строк: Заходи починаються протягом шести-десяти років, 2024–2028 рр., з можливою схемою, яка
може передбачати кредит ОДР і/або технічне співробітництво.
5)

Джерело: Дослідницька група JICA

На підставі матриці, наведеної вище в Табл. 6.4, можливі варіанти допомоги відповідно до
потреб можна узагальнити за різними строками, як описано в Табл. 6.5.
Табл. 6.5 Узагальнений можливий варіант допомоги для визначених потреб за різними
строками
Строк

Можлива схема
JICA

Короткий
строк
2019-2020

Технічне
співробітництво

Середній
строк
2021-2023

Технічне
співробітництво

Довгий
строк
2024-2028

Кредит ОДР і/або
Технічне
співробітництво

Джерело: Дослідницька група JICA

Попередній варіант допомоги
 Проведення технічних тренінгів для відповідного персоналу
на рівні національних і місцевих органів влади.
 Підтримка міжадміністративної мережевої кооперації.
 Підтримка розробки відповідних керівних принципів тощо.
 Підтримка перегляду і переробки відповідної наявної схеми
та планів.
 Підтримка планування термінової розробки об’єкта та його
експлуатації.
 Постійне проведення технічних тренінгів для відповідного
персоналу на рівні національних і місцевих органів влади.
 Підтримка моніторингу та керування даними.
 Підтримка впровадження системи роздільного збирання
відходів і відповідних заходів із підвищення обізнаності
громадян.
 Підтримка з метою проведення детальної технічної інспекції
на сміттєспалювальному заводі "Енергія".
 Підтримка підготовчого планування довгострокового
розвитку об’єктів.
 Постійне проведення технічних тренінгів для відповідного
персоналу на рівні національних і місцевих органів влади.
 Підтримка реалізації довгострокового розвитку об’єкта та
його м’якого компонента.
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Слід зазначити, що це попередні ідеї щодо графіків реалізації з можливими схемами надання
допомоги, і вони не передбачають реалізацію. Рішення про те, чи буде прийматися така
допомога, повністю лягає на головний офіс JICA та інші відповідні організації, лише після
ретельної перевірки заявок від української сторони з урахуванням фактичних обставин надання
допомоги, як-от бюджет і терміни.
6.6
Передумови для допомоги від JICA
Як зазначалося раніше, щоб допомога від JICA була ефективною та стабільною, коли почнеться
її реалізація, рішення щодо її реалізації буде прийматися лише після ретельного вивчення й
обґрунтування заявок, поданих українською стороною, з урахуванням формулювання
комплексного сценарію, на основі різних умов, таких як обмеження бюджету, доступні людські
ресурси та політичні й економічні обставини.
З іншого боку, JICA також перевіряє, чи сторона-реципієнт добре підготовлена до отримання
допомоги, вивчаючи ситуації з точки зору передумов реалізації.
Передумови, визначені в результаті цього дослідження, перелічені в Табл. 6.6 разом із
термінами, які потрібно прояснити.
Табл. 6.6 Передумови для допомоги від JICA
Кор.
строк

Визначені потреби
(1) Загальні передумови
1) Нормативно-правова база
a) Завершення розробки відповідних законів, як-от "Закон про
відходи", і його представлення громадськості
b) Завершення розробки Національного плану поводження з
відходами і його представлення громадськості
c) Завершення створення центрального органу виконавчої влади з
питань поводження з відходами і його представлення громадськості
2) Комунікація зацікавлених сторін
Посилення співпраці центральних і місцевих органів влади,
зокрема налагодження механізму обміну знаннями між
a) центральними та місцевими органами влади через регулярні чи
періодичні зустрічі або інші можливості комунікації між
міністерствами й областями чи областями й муніципалітетами
b) Підготовка переліку приватних компаній, які займаються
поводженням з відходами, зокрема переробкою
Підготовка переліку приватних компаній, громадських організацій
c) або НУО, які займаються інформуванням громадськості про
поводження з відходами, зокрема про переробку
Підготовка переліку наукових співробітників, які займаються
d) дослідженням сфери поводження з відходами, зокрема сфери
переробки
e) Продовження співпраці та обмін інформацією з міжнародними
організаціями і приватним сектором
3) Стабільне керівництво
a) Стабільне продовження політики поводження з відходами
незалежно від політичних змін
Підготовка звіту про енергетичний баланс у кожному цільовому
b) місту, щоб розуміти місцеві потреби та обсяг постачання тепла й
електроенергії
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Визначені потреби
4) Фінансова автономність
a) Продовження дискусій і обговорень щодо регулювання
відповідного тарифу на видалення відходів
Підготовка фінансового звіту стосовно поводження з відходами,
b) як-от виручка, витрати та їх розбивка, окремо від загального звіту, і
його представлення громадськості
c) Продовження дискусій щодо можливості застосування "зеленого"
тарифу на енергію, вироблену шляхом спалення відходів
5) Інформування громадськості
a) Початок і продовження інформування громадськості для розуміння
поводження з відходами, що здійснюється урядом
6) Нарощення потенціалу
Подальша участь у внутрішніх і міжнародних тренінгах або
b) семінарах з метою покращення знань і навичок у сфері поводження
з відходами
(2) Визначені передумови для кожного цільового міста
1) Місто Київ
a) Складання запитів на допомогу
b) Укладання бізнес-схеми поводження з побутовими відходами після
закриття Полігону №5
Обговорення та співпраця з Київською обласною державною
c) адміністрацією щодо розташування об’єктів оброблення й
утилізації відходів, які будуть будуватися за межами міста в
майбутньому
d) Технічна експертиза сміттєспалювального заводу "Енергія"
e) Фінансова експертиза сміттєспалювального заводу "Енергія"
2) Місто Харків
a) Складання запитів на допомогу

Кор.
строк

Сер.
строк

Довг.
строк

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

Підготовка операційного плану для нового сміттєсортувального
заводу та полігону
c) Проведення тренінгів для операторів нового сміттєсортувального
заводу та полігону
d) Моніторинг роботи нового сміттєсортувального заводу та полігону
3) Місто Дніпро
a) Укладання бізнес-схеми поводження з побутовими відходами
b) Прийняття рішення щодо впровадження проекту ДПП
b)

x
x

x
x

x

x
x

Обговорення та досягнення згоди з Дніпропетровською обласною
x
державною адміністрацією щодо розподілу відходів між м. Дніпром
та іншим муніципалітетом у майбутньому
d) Підготовка концепції поводження з відходами для відходів, що
утворюються на лівому березі
e) Технічна експертиза КП "Жилсервіс" або інших підприємств, які
будуть відповідати за збирання відходів
f) Навчання для розвитку потенціалу місцевого органу виконавчої
x
влади у сфері поводження з відходами
Кор. строк: Передумови прояснюються протягом одного-двох років, 2019–2020 рр.
Сер. строк: Передумови прояснюються протягом трьох-п’яти років, 2021–2023 рр.
Довг. строк: Передумови прояснюються протягом шести-десяти років, 2024–2028 рр.
c)

Джерело: Дослідницька група JICA
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6.7
Висновок про можливий сценарій допомоги
Враховуючи можливий варіант допомоги, узагальнений у Табл. 6.7, і його передумови, описані
в Табл. 6.6, можливий сценарій допомоги може мати вигляд, представлений у Табл. 6.7.
Табл. 6.7 Узагальнений можливий варіант допомоги і його передумови
Строк

Можлива
схема JICA

Попередній варіант
допомоги

Цільова
сторона

Проведення технічних Міністерства
тренінгів
для Області
відповідного
Міста
персоналу на рівні
національних
і
місцевих
органів
влади.

Підтримка
Міністерства
міжадміністративної Області
мережевої кооперації. Міста

Короткий
строк
2019-2020

Технічне
співробітництво

Підтримка розробки
регіонального плану
поводження
з
відходами.
Підтримка перегляду і
переробки відповідної
наявної
схеми
та
планів.

Міністерства
Області
Міста
Міста

Підтримка планування Київ
термінової розробки
об’єкта
та
його
експлуатації.

Харків

Дніпро
Короткий
строк
2019-2020

Технічне
співробітництво
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Передумови
 Завершення розробки відповідних
законів, як-от "Закон про відходи", і його
представлення громадськості
 Посилення співпраці центральних і
місцевих органів влади, зокрема
налагодження механізму обміну
знаннями між центральними та
місцевими органами влади
 Стабільне продовження політики
поводження з відходами незалежно від
політичних змін
 Подальша участь у внутрішніх і
міжнародних тренінгах або семінарах з
метою покращення знань і навичок у
сфері поводження з відходами
 Складання запитів на допомогу
 Завершення створення центрального
органу виконавчої влади з питань
поводження з відходами і його
представлення громадськості
 Завершення розробки Національного
плану поводження з відходами і його
представлення громадськості
 Підготовка звіту про енергетичний
баланс у кожному цільовому місту, щоб
розуміти місцеві потреби та обсяг
постачання тепла й електроенергії
 Продовження дискусій і обговорень
щодо регулювання відповідного тарифу
на видалення відходів
 Підготовка фінансового звіту стосовно
поводження з відходами
 Укладання бізнес-схеми поводження з
побутовими відходами після закриття
Полігону №5
 Обговорення та співпраця з Київською
обласною державною адміністрацією
щодо розташування об’єктів оброблення
й утилізації відходів, які будуть
будуватися за межами міста в
майбутньому
 Фінансова експертиза
сміттєспалювального заводу "Енергія"
 Підготовка операційного плану для
нового сміттєсортувального заводу та
полігону
 Проведення тренінгів для операторів
нового сміттєсортувального заводу та
полігону
 Прийняття рішення щодо впровадження
проекту ДПП
 Обговорення та досягнення згоди з
Дніпропетровською обласною
державною адміністрацією щодо
розподілу відходів між м. Дніпром та
іншим муніципалітетом у майбутньому
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Строк

Можлива
схема JICA

Попередній варіант
Цільова
допомоги
сторона
Постійне проведення Міністерства
технічних
тренінгів Області
для
відповідного Міста
персоналу на рівні
національних
і
місцевих
органів
влади.

Підтримка
Міністерства
моніторингу
та Області
керування даними.
Міста

Середній
строк
2021-2023

Технічне
співробітництво

Підтримка
Міністерства
впровадження системи Області
роздільного збирання Міста
відходів і відповідних
заходів із підвищення
обізнаності громадян.

Підтримка з метою Київ
проведення детальної
технічної інспекції на
сміттєспалювальному
заводі "Енергія".
Підтримка
Київ
підготовчого
планування
Харків
довгострокового
розвитку об’єктів
Дніпро

Постійне проведення
технічних
тренінгів
для
відповідного
персоналу на рівні
і
Кредит ОДР національних
Довгий
місцевих
органів
і/або
строк
влади.
Технічне
2024-2028
співробітництво Підтримка реалізації
довгострокового
розвитку об’єкта та
його
м’якого
компонента
Джерело: Дослідницька група JICA

Міністерства
Області
Міста

Київ
Харків
Дніпро
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Передумови
 Продовження співпраці та обмін
інформацією з міжнародними
організаціями і приватним сектором
 Стабільне продовження політики
поводження з відходами незалежно від
політичних змін
 Подальша участь у внутрішніх і
міжнародних тренінгах або семінарах з
метою покращення знань і навичок у
сфері поводження з відходами
 Підготовка переліку наукових
співробітників, які займаються
дослідженням сфери поводження з
відходами, зокрема сфери переробки
 Підготовка переліку приватних
компаній, які займаються поводженням з
відходами, зокрема переробкою
 Підготовка переліку приватних
компаній, громадських організацій або
НУО, які займаються інформуванням
громадськості про поводження з
відходами, зокрема про переробку
 Початок і продовження інформування
громадськості для розуміння
поводження з відходами, що
здійснюється урядом
 Продовження дискусій щодо
можливості застосування "зеленого"
тарифу на енергію, вироблену шляхом
спалення відходів
 Технічна експертиза
сміттєспалювального заводу "Енергія"
 Моніторинг роботи нового
сміттєсортувального заводу та полігону
 Підготовка концепції поводження з
відходами для відходів, що утворюються
на лівому березі
 Технічна експертиза КП "Жилсервіс"
або інших підприємств, які будуть
відповідати за збирання відходів
 Стабільне продовження політики
поводження з відходами незалежно від
політичних змін
 Подальша участь у внутрішніх і
міжнародних тренінгах або семінарах з
метою покращення знань і навичок у
сфері поводження з відходами
 Завершення прояснення передумов
протягом короткого та середнього
строку

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

Chapter 7

Попередня оцінка екологічних факторів

Хоча в цьому дослідженні не визначаються типи й потужність об’єктів поводження з твердими
побутовими відходами, об’єкти в Табл. 7.1 орієнтовно розглядаються як умови попередньої
оцінки екологічного та соціального впливу при реалізації проекту. Залежно від результатів
попередньої оцінки буде визначено загальні вимоги до дослідження екологічних і соціальних
факторів. У разі зміни умов необхідно провести повторну попередню оцінку.
Табл. 7.1 Орієнтовний план об’єкта як умови для попередньої оцінки
Пункти

Умови
Місто Харків

Місто Київ

Місто Дніпро

Сортувальний завод:
Враховуючи впровадження роздільного збирання, потужність сортувального заводу можуть складати
50% утворених відходів.
Ділянка
На території комплексу
проекту
На території комплексу
ПТПВ "Дергачі", як
Ще не визначено
ПТПВ "Правобережний"
додатковий завод до
(потенційна
проекту МБРР
ділянка)
Потужність
2000 тонн/день
оброблення
(1-а черга: 1000 тонн/день,
220 тонн/день
480 тонн/день
2-а черга: 1000 тонн/день)
Сміттєспалювальний завод:
Враховуючи впровадження роздільного збирання та скорочення кількості відходів перед спалюванням,
потужність заводу, що виробляє енергію з відходів, можуть складати 25–50% утворених відходів.
Ділянка
На території
На даний момент не
проекту
На території комплексу
сміттєспалювального
розглядається через
ПТПВ "Правобережний"
(потенційна
заводу "Енергія"
реалізацію проекту МБРР
ділянка)
Потужність
2000 тонн/день
оброблення
(1-а черга: 1000 тонн/день,
480 тонн/день
2-а черга: 1000 тонн/день)
Об’єкт остаточного видалення:
Враховуючи інтенсивну діяльність, спрямовану на скорочення кількості відходів, що мають
утилізуватися безпосередньо на полігонах, щоденний обсяг відходів, які прийматимуться на
полігонах, може складати 50% утворених відходів. Необхідна ємність і площа полігонів
розраховуються з урахуванням 20-річної експлуатації, висоти у 20 м, а також коефіцієнта
використання ґрунту для пересипки 30% і коефіцієнта використання землі 70%.
Ділянка
проекту
На території комплексу
На території комплексу
Ще не визначено
ПТПВ "Дергачі"
ПТПВ "Правобережний"
(потенційна
ділянка)
Потужність
2000 тонн/день
550 тонн/день
480 тонн/день
оброблення
Площа ділянки
136 га
17 га
33 га

Джерело: Дослідницька група JICA

Згідно з вищезазначеними проектними потужностями, для всіх запропонованих об’єктів
потрібно виконати ОВД, оскільки їхня добова потужність перевищує 100 тонн на день, що є
критерієм для проведення ОВД в Україні.
Результати попередньої оцінки представлені в Табл. 7.2, Табл. 7.3 і Табл. 7.4.
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Екологічний і соціальний вплив оцінювався за такими критеріями:
A+/-: Очікується значний позитивний/негативний вплив.
B+/-: Позитивний/негативний вплив очікується в певній мірі.
C+/-: Обсяг позитивного/негативного впливу невідомий. Для з’ясування впливу потрібна
додаткова перевірка.
D : Не очікується жодного впливу
Елементи з оцінкою С мають прояснятися на стадії ТЕО. Що стосується елементів з оцінкою
А- і В-, для них необхідно розглянути заходи щодо послаблення наслідків і програми
моніторингу.
Табл. 7.2 Результат попередньої оцінки: випадки будівництва сортувальних заводів у
Києві та Дніпрі
Категорія

Пункт

Контроль
1
забруднення

Повітря

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
BB-

2

Вода

B-

B-

3

Відходи

B-

B-

4

Ґрунт

B-

B-

5

Шум/вібрація

B-

B-
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Причини оцінювання
Під час будівництва: вихлопні гази
важкої техніки, задіяної на будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують доступ до будівельного
майданчика, будуть тимчасово впливати
на повітря.
Після початку експлуатації: вихлопні
гази вантажівок, які транспортують
відходи та залишки переробки з об’єкта і
на об’єкт, будуть впливати на повітря.
Під час будівництва: стічні води з
будівельних робіт і будинку робітників
будуть
тимчасово
впливати
на
поверхневі води.
Після початку експлуатації: стічні води
з полігону будуть впливати на поверхневі
та ґрунтові води.
Під
час
будівництва:
будуть
утворюватися будівельні відходи, як-от
ґрунт і деревина.
Після початку експлуатації: будуть
звозитися відходи, зокрема небезпечні
речовини.
Під час будівництва: мастило з важкої
техніки може забруднювати ґрунт.
Після початку експлуатації: стічні води
із заводу можуть забруднювати ґрунт.
Під час будівництва: шум і вібрація, що
виникають у результаті роботи важкої
техніки, задіяної на будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують доступ до будівельного
майданчика, будуть тимчасово впливати
на прилеглу територію.
Після початку експлуатації: шум і
вібрація, що виникають у результаті
роботи заводу, важкої техніки, задіяної
на
об’єкті,
і
вантажівок,
які
транспортують відходи та залишки
переробки з об’єкта і на об’єкт, будуть
впливати на прилеглу територію.
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Категорія

Пункт
6

Природне
7
середовище

8

Неприємни
й запах

Захисна
зона

Екосистема

Використан
ня
землі
після
закриття
полігону
10 Переселення
9

Соціальне
середовище

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
D
B-

C/D

C/D

C/B-/D

C/B-/D

D

B-

C/D

C/D

D

B+

11

Засоби до
існування

12

Культурне
надбання

C/D

C/D

13

Ландшафт

D

D

14

Національні
меншини/ко
рінні жителі

C/D

C/D
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Причини оцінювання
Під час будівництва: матеріали з
неприємним
запахом
не
будуть
використовуватися та утворюватися.
Після
початку
експлуатації:
неприємний запах від перероблених
відходів може впливати на людей, які
живуть і працюють поблизу.
Місто Київ: проект може впливати на
національні природні заповідники або
захисну зону залежно від місця
розташування ділянки проекту. (С)
Міста Харків і Дніпро: поблизу ділянок
проектів
немає
ні
національних
заповідників, ні захисних зон. (D)
Місто Київ: проект може впливати на
природну рослинність поблизу ділянки, і
рослинність може бути вилучена за
проектом
залежно
від
місця
розташування ділянки проекту. (C)
Місто Харків: на ділянці проекту немає
природної рослинності. (D)
Місто Дніпро: певну частину природної
рослинності буде вилучено за проектом.
(В-)
Коли після закриття заводу земля буде
використовуватися з іншою метою,
залишкові небезпечні речовини можуть
впливати на здоров’я людини.
Перед будівництвом:
Місто
Київ:
переселення
може
знадобитися
залежно
від
місця
розташування ділянки проекту. (C)
Міста Харків і Дніпро: переселення не
потрібне, оскільки на цій ділянці ніхто
не живе. (D)
Після початку експлуатації: проект
може забезпечити роботою деяких
збирачів відходів, які заробляють на
життя, збираючи та продаючи вторинну
сировину, що розміщується на полігонах.
Місто Київ: проект може впливати на
культурне надбання залежно від місця
розташування ділянки проекту. (C)
Міста Харків і Дніпро: поблизу ділянки
проекту
немає
жодного
об’єкта
культурного надбання. (D)
Після початку експлуатації: проект не
впливатиме на ландшафт, оскільки завод
не великий. (D)
Місто Київ: проект може впливати на
національні меншини та корінних
жителів залежно від місця розташування
ділянки проекту. (C)
Міста Харків і Дніпро: поблизу ділянки
проекту немає ні національних меншин,
ні корінних жителів. (D)
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Категорія

Пункт
15

Робоче
середовище

16

Придбання
землі

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
BB-

C/D

C/D

Умовні
позначення:

Причини оцінювання
Під
час
будівництва:
буде
забезпечуватися робоче середовище для
робітників.
Після початку експлуатації: буде
забезпечуватися робоче середовище для
операторів.
Місто Київ: знадобиться придбати
землю, оскільки місце розташування
ділянки проекту ще не визначено. (C)
Міста Харків і Дніпро: придбання землі
не є необхідним, оскільки землі для
проекту готові. (D)

A+/-: Очікується значний позитивний/негативний вплив.
B+/-: Позитивний/негативний вплив очікується в певній мірі.
C+/-: Обсяг позитивного/негативного впливу невідомий. Для з’ясування впливу потрібна додаткова
перевірка.
D: Не очікується жодного впливу.
Джерело: Дослідницька група JICA

Табл. 7.3 Результат попередньої оцінки: випадки будівництва сміттєспалювальних
заводів у Києві та Дніпрі
Категорія

Пункт

Контроль
1
забруднення

Повітря

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
BB+/B-

2

Вода

B-

B-

3

Відходи

B-

B-

4

Ґрунт

B-

B-
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Причини оцінювання
Під час будівництва: вихлопні гази
важкої
техніки,
задіяної
на
будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують
доступ до будівельного майданчика,
будуть тимчасово впливати на
повітря.
Після
початку
експлуатації:
вихлопні гази із заводу, важкої
техніки, задіяної на об’єкті, і
вантажівок, які транспортують
відходи та золу з об’єкта і на об’єкт,
будуть впливати на повітря.
Під час будівництва: стічні води з
будівельних робіт і
будинку
робітників
будуть
тимчасово
впливати на поверхневі води.
Після початку експлуатації: стічні
води із заводу будуть впливати на
поверхневі та ґрунтові води.
Під час будівництва: будуть
утворюватися будівельні відходи,
як-от ґрунт і деревина.
Після початку експлуатації: буде
утворюватися
зола
сміттєспалювальної установки.
Під час будівництва: мастило з
важкої техніки може забруднювати
ґрунт.
Після початку експлуатації: зола
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Категорія

Природне
середовище

Соціальне
середовище

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації

Пункт

5

Шум/вібрація

B-

B-

6

Неприємний
запах

D

C

7

Захисна зона

D

D

8

Екосистема

D/C-

D/C-

9

Використання
землі
після
закриття
полігону

D

B-

10

Переселення

D

D

11

Засоби
існування

D

C

до
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Причини оцінювання
сміттєспалювальної установки та
стічні води можуть забруднювати
ґрунт.
Під час будівництва: шум і
вібрація, що виникають у результаті
роботи важкої техніки, задіяної на
будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують
доступ до будівельного майданчика,
будуть тимчасово впливати на
прилеглу територію.
Після початку експлуатації: шум і
вібрація, що виникають у результаті
роботи заводу, важкої техніки,
задіяної на об’єкті, і вантажівок, які
транспортують відходи та золу з
об’єкта і на об’єкт, будуть впливати
на прилеглу територію.
Під час будівництва: матеріали з
неприємним запахом не будуть
використовуватися
та
утворюватися.
Після
початку
експлуатації:
неприємний запах від перероблених
відходів і димових газів, а також від
золи сміттєспалювальної установки
та стічних вод може впливати на
людей, які живуть і працюють
поблизу.
Поблизу ділянки проекту немає ні
національних
заповідників,
ні
захисних зон.
Місто Київ: поблизу ділянки
проекту
немає
природної
рослинності. (D)
Місто Дніпро: поблизу ділянки
проекту може бути природна
рослинність, і її буде вилучено за
проектом. (C)
Коли після закриття заводу земля
буде використовуватися з іншою
метою,
залишкові
небезпечні
речовини будуть впливати на
здоров’я людини.
Перед будівництвом: переселення
не потрібне, оскільки на цій ділянці
ніхто не живе.
Після
початку
експлуатації:
збирачі відходів, які заробляють на
життя, збираючи та продаючи
вторинну
сировину,
що
розміщується на полігоні, втратять
засоби до існування, оскільки весь
обсяг відходів або його частина
буде оброблятися на заводі і тому
більше не потраплятиме на полігон.

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

Категорія

Пункт

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
D
D

12

Культурне
надбання

13

Ландшафт

D

B-

14

Національні
меншини/корінні
жителі
Робоче
середовище

D

D

B-

B-

D

D

15

16

Придбання землі

Умовні
позначення:

Причини оцінювання
Поблизу ділянки проекту немає
жодного
об’єкта
культурного
надбання.
Після
початку
експлуатації:
завод, особливо його димова труба,
впливатиме на ландшафт.
Поблизу ділянки проекту немає ні
національних меншин, ні корінних
жителів.
Під
час
будівництва:
буде
забезпечуватися робоче середовище
для робітників.
Після початку експлуатації: буде
забезпечуватися робоче середовище
для операторів.
Придбання землі не є необхідним,
оскільки землі для проекту готові.

A+/-: Очікується значний позитивний/негативний вплив.
B+/-: Позитивний/негативний вплив очікується в певній мірі.
C+/-: Обсяг позитивного/негативного впливу невідомий. Для з’ясування впливу потрібна додаткова
перевірка.
D: Не очікується жодного впливу.
Джерело: Дослідницька група JICA

Табл. 7.4 Результат попередньої оцінки: випадки будівництва об’єктів остаточного
видалення в Києві, Харкові та Дніпрі
Категорія

Пункт

Контроль
1
забруднення

Повітря

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
BB-

2

Вода

B-

B-

3

Відходи

B-

B-
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Причини оцінювання
Під час будівництва: вихлопні гази
важкої
техніки,
задіяної
на
будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують
доступ до будівельного майданчика,
будуть тимчасово впливати на
повітря.
Після початку експлуатації: метан
з об’єкта утилізації та вихлопні
гази важкої техніки, задіяної на
об’єкті,
і
вантажівок,
які
транспортують відходи та золу з
об’єкта і на об’єкт, будуть впливати
на повітря.
Під час будівництва: стічні води з
будівельних робіт і
будинку
робітників
будуть
тимчасово
впливати на поверхневі води.
Після початку експлуатації: стічні
води з полігону будуть впливати на
поверхневі та ґрунтові води.
Під час будівництва: будуть
утворюватися будівельні відходи,
як-от ґрунт і деревина.
Після
початку
експлуатації:
будуть звозитися відходи, зокрема
небезпечні речовини.

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

Категорія

Природне
середовище

Пункт

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
BB-

4

Ґрунт

5

Шум/вібрація

B-

B-

6

Неприємний
запах

D

B-

7

Захисна зона

C/D

C/D

8

Екосистема

C/D/B-

C/D/B-

9

Використання
землі
після
закриття
полігону

D

B-
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Причини оцінювання
Під час будівництва: мастило з
важкої техніки може забруднювати
ґрунт.
Після
початку
експлуатації:
фільтрат може забруднювати ґрунт.
Під час будівництва: шум і
вібрація, що виникають у результаті
роботи важкої техніки, задіяної на
будівельному
майданчику,
і
вантажівок,
які
забезпечують
доступ до будівельного майданчика,
будуть тимчасово впливати на
прилеглу територію.
Після початку експлуатації: шум і
вібрація, що виникають у результаті
роботи заводу, важкої техніки,
задіяної на об’єкті, і вантажівок, які
транспортують відходи та золу на
об’єкт, будуть впливати на прилеглу
територію.
Під час будівництва: матеріали з
неприємним запахом не будуть
використовуватися
та
утворюватися.
Після
початку
експлуатації:
неприємний запах від захоронених
відходів і станції з очистки
фільтрату може впливати на людей,
які живуть і працюють поблизу.
Місто Київ: проект може впливати
на
національні
природні
заповідники та захисну зону
залежно від місця розташування
ділянки проекту. (C)
Місто Харків/місто Дніпро: поблизу
ділянок
проектів
немає
ні
національних
заповідників,
ні
захисних зон. (D)
Місто Києва: природну рослинність
може бути вилучено за проектом
залежно від місця розташування
ділянки проекту. (C)
Місто Харків: екосистема не зазнає
впливу, оскільки поблизу ділянок
проектів
немає
природної
рослинності. (D)
Місто Дніпро: певну частину
природної
рослинності
буде
вилучено за проектом (В-)
Коли після закриття заводу земля
буде використовуватися з іншою
метою,
залишки
небезпечних
речовин можуть впливати на
здоров’я
людини,
можуть
спостерігатися випадки виникнення
пожеж через утворений метан і
просідання ґрунту.

Збір та перевірка інформації стосовно поводження з твердими побутовими відходами в Україні
фінального звіту

Категорія
Соціальне
середовище

Оцінювання
Після
До/під час
початку
будівництва
експлуатації
C/D
D

Пункт
10

Переселення

11

Засоби
існування

12

до

D

C

Культурне
надбання

C/D

C/D

13

Ландшафт

D

C/D

14

Національні
меншини/корінні
жителі

C/D

C/D

15

Робоче
середовище

B-

B-

16

Придбання землі

C/D

C/D

Умовні
позначення:

Причини оцінювання
Перед будівництвом:
Місто Київ: переселення може
знадобитися залежно від місця
розташування ділянки проекту. (C)
Місто
Харків/місто
Дніпро:
переселення не потрібне, оскільки
на цій ділянці ніхто не живе. (D)
Після
початку
експлуатації:
збирачі відходів, які заробляють на
життя, збираючи та продаючи
вторинну
сировину,
що
розміщується на полігоні, можуть
втратити засоби до існування в
залежності від правил експлуатації
полігонів.
Місто Київ: проект може впливати
на культурне надбання залежно від
місця
розташування
ділянки
проекту. (C)
Місто Харків/місто Дніпро: поблизу
ділянок проектів немає жодного
об’єкта культурного надбання. (D)
Після
початку
експлуатації:
ділянка
полігону,
на
якому
накопичуються відходи, впливатиме
на ландшафт як невеликий пагорб.
(C)
Місто Харків/місто Дніпро: новий
полігон
не
впливатиме
на
ландшафт, оскільки діючий полігон
уже розташовано на території
комплексу ПТПВ. (D)
Місто Київ: проект може впливати
на
національні
меншини
та
корінних жителів залежно від місця
розташування ділянки проекту. (C)
Місто Харків/місто Дніпро: поблизу
ділянки
проекту
немає
ні
національних меншин, ні корінних
жителів. (D)
Під
час
будівництва:
буде
забезпечуватися робоче середовище
для робітників.
Після початку експлуатації: буде
забезпечуватися робоче середовище
для операторів.
Місто Київ: знадобиться придбати
землю,
оскільки
місце
розташування ділянки проекту ще
не визначено. (C)
Місто
Харків/місто
Дніпро:
придбання землі не є необхідним,
оскільки землі для проекту готові.

A+/-: Очікується значний позитивний/негативний вплив.
B+/-: Позитивний/негативний вплив очікується в певній мірі.
C+/-: Обсяг позитивного/негативного впливу невідомий. Для з’ясування впливу потрібна додаткова
перевірка.
D: Не очікується жодного впливу.
Джерело: Дослідницька група JICA
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Список додатків

Додаток 1 Календар етапів дослідження
Додаток 2 Список учасників
Додаток 3 Вступна презентація дослідження


Вступ до огляду дослідження



Попередній результат першого етапу дослідження



Підсумок проекту фінального звіту

Додаток 4 Анкети
Додаток 5 Аналіз морфологічного складу відходів
Додаток 6 Семінар на тему поводження з твердими побутовими відходами


Програма семінару на тему поводження з твердими побутовими відходами



Список учасників



Презентаційні матеріали
·

Попередній результат дослідження JICA

·

Короткий огляд Національної стратегії поводження з відходами та стан розробки
Національного плану поводження з відходами

·

Історичні етапи становлення системи поводження з твердими відходами та досвід
Японії

·

Представлення схем надання допомоги від JICA

Додаток 7 Попереднє оцінювання впровадження системи виробництва енергії з відходів
Додаток 8 Японський досвід поводження з твердими відходами
Додаток 9 Порівняння варіантів оброблення відходів
Додаток 10 Фотографії

Додаток 1

Додаток 1
Календар етапів дослідження

Додаток 1

Appendix 1.

Calendar of Field Survey

First Field Survey Schedule (22 February - 15 April)
Date

First Field Survey Schedule
12:00 - 13:00 Meeting with JICA Ukraine office
14:00 - 15:30 Meeting with Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR)
16:10 - 17:00 Meeting with Ministry of Regional Development, Construction, Housing,
and Communal Services (MRDCHCS) (with Deputy Minister)
9:40 - 11:00 Meeting with GIZ
12:00 - 13:10 Meeting with Kyiv Oblast State Administration
14:30 - 15:30 Meeting with Kyiv City State Administration (with Deputy Mayor)
16:30 - 17:30 Courtesy Call to Embassy of Japan

Place of Stay

22-Feb

Thu

Kyiv

23-Feb

Fri

24-Feb
25-Feb

Sat
Sun

26-Feb

Mon

9:40 - 11:30 Meeting with EBRD
12:00 - 13:30 Meeting with Ministry of Economic Development and Trades (MEDT)

Kyiv

27-Feb

Tue

10:00 - 11:30 Meeting with Dnipropetrovsk Oblast State Administration
14:00 - 15:30 Meeting with Dnipro City Council
16:00 - 16:30 Field-visit (Pravoberezhny)

Dnipro

28-Feb

Wed

10:00 - 11:30 Field-visit (Zhovti Vody City)

Dnipro

1-Mar

Thu

11:15 - 12:00 Meeting with Kharkiv City Council

Kharkiv

2-Mar

Fri

10:30 - 12:00 Meeting with Kharkiv Oblast State Administration
13:00 - 17:00 Field-visit (Bohodukhiv City)

Kharkiv

3-Mar
4-Mar

Sat
Sun

9:40 - 10:30 Field-visit (Dergachi)

Kharkiv
Kyiv

5-Mar

Mon

Working at Hotel

Kyiv

6-Mar

Tue

Working at Hotel

Kyiv

7-Mar

Wed

Working at Hotel

Kyiv

8-Mar
9-Mar
10-Mar
11-Mar

Thu
Fri
Sat
Sun

10:00 - 13:00 Field-visit (Landfill No.5+6)

Kyiv
Kyiv
Kyiv
Kyiv

12-Mar

Mon

11:45 - 13:00 Meeting with Kyivspetstrans
15:00 - 16:00 Meeting with Otava

Kyiv

13-Mar

Tue

10:00 - 13:00 Field-visit (Energia Plant)
14:00 - 16:00 Meeting with Energia Plant director

Kyiv

14-Mar

Wed

9:00 - 10:00 Meeting with Kyivkomunservis

Kyiv

15-Mar

Thu

Working at Hotel

Kyiv

16-Mar

Fri

Working at Hotel

Kyiv

17-Mar
18-Mar

Sat
Sun

19-Mar

Mon

14:00 - 18:00 Meeting with Dnipro City Council (Questionnaire confirmation)

Dnipro

20-Mar

Tue

8:20 - 11:00 Field Visit (Pravoberezhny landfill)
11:00 - 18:00 Meeting with Eco Dnipro (Landfill engineering and others)

Dnipro

Kyiv
Kyiv
Kyiv

Kyiv
Kyiv

1

Додаток 1

Date

First Field Survey Schedule

Place of Stay

21-Mar

Wed

AM: Working at Hotel
15:00 - 18:30 Meeting with Eco Dnipro (Landfill engineering and others)

Dnipro

22-Mar

Thu

9:00 - 12:30 Meeting with Dnipro City Council (PPP, Financial matters and future
development)
14:00 - 17:00 Meeting with Dnipropetrovsk Oblast State Administration (Confirmation of
Questionnaire)

Dnipro

23-Mar

Fri

9:00 - 15:00 Waste Composition Survey at Pravoberezhny landfill
15:00 - 18:30 Meeting with Dnipro City (Deputy Mayor, Wrap-up)

Dnipro

24-Mar
25-Mar

Sat
Sun

26-Mar

Mon

14:00 - 17:00 Meeting with Kharkiv City Council (Questionnaire confirmation)

Kharkiv

27-Mar

Tue

9:30 - 11:00 Field Visit (Munichipal waste removal complex)
11:00 - 12:00 Field Visit (Waste collection)
13:30 - 15:30 Field Visit (Dergachi landfill)

Kharkiv

28-Mar

Wed

9:00 - 11:00 Meeting with Kharkiv City Council (Municipal Waste Disposal Complex)
14:00 - 16:30 Meeting with Kharkiv Oblast State Administration (Questionnaire
confirmation)

Kharkiv

29-Mar

Thu

9:00 - 15:00 Waste Composition Survey at Dergachi landfill

Kharkiv

30-Mar

Fri

9:00 - 12:00 Meeting with Kharkiv City Council (Wrap-up, requesting)
14:00 - 16:30 Meeting with Kharkiv Oblast State Administration (Wrap-up: requesting)

Kharkiv

31-Mar
1-Apr

Sat
Sun

2-Apr

Mon

10:00 - 11:00 Meeting with Kyiv City State Administration (Questionnaire confirmation)
12:00 - 13:00 Meeting with State Agency for energy efficiency and saving (SAEE)

Kyiv

3-Apr

Tue

Working at Hotel

Kyiv

4-Apr

Wed

10:00 - 11:00 Meeting with Kyiv Oblast State Administration (Questionnaire
confirmation)
12:00 - 14:00 Meeting with JICA Ukraine office

Kyiv

5-Apr

Thu

Working at Hotel

Kyiv

6-Apr

Fri

Working at Hotel

Kyiv

7-Apr
8-Apr
9-Apr

Sat
Sun
Mon

10-Apr

Tue

13:00 - 14:00 Meeting with Eurofins (Contract)
16:00 - 17:00 Meeting with Bilfinger

Kyiv

11-Apr

Wed

14:00 - 16:00 Meeting with Kyivspetstrans (Waste Composition Survey)

Kyiv

12-Apr

Thu

10:00 - 11:00 Field-Visit (Kompania Eko Stok)

Kyiv

13-Apr

Fri

Working at Hotel

Kyiv

14-Apr
15-Apr

Sat
Sun

Dnipro
Kharkiv

Kharkiv
Kyiv

Kyiv
Kyiv
Kyiv

Kyiv
Kyiv

2

Додаток 1

Second Field Survey Schedule (9 May – 6 June)
Date
9-May

Second Field Survey Schedule
Wed

Place of Stay
Kyiv

10-May

Thu

15:00 - 16:00 Meeting with Kyiv City State Administration
17:30 - 20:00 Meeting with JICA Ukraine office

11-May

Fri

11:00 - 13:00 Meeting with MRDCHCS

12-May
13-May

Sat
Sun

14-May

Mon

Working at Hotel

Kyiv

15-May

Tue

11:00 - 12:30 Meeting with Kyiv Oblast State Administration
8:00 - 15:00 Waste Composition Survey at Landfill No.5

Kyiv

16-May

Wed

9:30 - 11:00 Meeting with MENR

Kyiv

17-May

Thu

Working at Hotel

Kyiv

18-May

Fri

15:00 - 16:15 Meeting with SAEE

Kyiv

19-May
20-May

Sat
Sun

21-May

Mon

10:30 - 12:00 Meeting with Kharkiv City Council

Kharkiv

22-May

Tue

10:00 - 11:30 Field-visit (Dergachi landfill)

Dnipro

23-May

Wed

15:00 - 17:00 Meeting with Dnipro City Council

Dnipro

24-May

Thu

10:00 - 14:00 Meeting with Eco Dnipro

Dnipro

25-May

Fri

12:00 - 13:15 Meeting with Dnipro City Council (with Mayor)

Kyiv

26-May
27-May
28-May

Sat
Sun
Mon

29-May

Tue

11:00 - 12:15 Meeting with MEDT

Kyiv

30-May

Wed

11:00 - 12:00 Meeting with MRDCHCS

Kyiv

31-May

Thu

9:00 - 14:00 Field-visit (Energia Plant)

Kyiv

1-Jun

Fri

10:00 - 13:40 MSWM Seminar

Kyiv

2-Jun
3-Jun

Sat
Sun

4-Jun

Mon

Working at Hotel

Kyiv

5-Jun

Tue

10:00 - 18:20 Conference hosted by MENR
15:00 - 16:00 Report to Ambassador
17:00 - 17:30 Meeting with Kyiv City State Administration

Kyiv

6-Jun

Wed

10:00 - 13:30 Conference hosted by MENR

Kyiv

Kyiv
Kyiv
Kyiv

Kyiv
Kharkiv

Kyiv
Kyiv
Kyiv

Kyiv
Kyiv
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Third Field Survey Schedule (15 July – 1 August)
Date
15-Jul

Third Field Survey Schedule
Sun

Place of Stay
Kyiv

16-Jul

Mon

10:30 - 14:00 Field-visit (Energia Plant)
15:00 - 16:00 Meeting with Kyiv City State Administration (Application Form)

17-Jul

Tue

11:00 - 12:30 Meeting with MRDCHCS
14:00 - 15:00 Meeting with MENR

Kyiv

18-Jul

Wed

11:00 - 12:20 Meeting with Kyiv Oblast State Administration
15:00 - 16:30 Meeting with MEDT

Dnipro

19-Jul

Thu

10:00 - 12:10 Meeting with Dnipro City Council
14:00 - 15:30 Meeting with Dnipropetrovsk Oblast State Administration

Dnipro

20-Jul

Fri

9:00 - 10:00 Field-visit (Right Bank Waste Treatment Complex)
11:00 - 12:00 Meeting with Dnipro Mayor
14:00 - 15:00 Field-visit (Damping site)

Dnipro

21-Jul
22-Jul

Kyiv

Kharkiv
Kharkiv

23-Jul

Mon

17:00 - 18:00 Meeting with Kharkiv City Council
13:00 - 14:00 Field-visit (Dergachi Landfill)

Kharkiv

24-Jul

Tue

9:00 - 10:00 Meeting with Kharkiv Oblast State Administration

Kyiv

25-Jul

Wed

11:00 - 12:00 Meeting with World Bank (WB)
15:30 - 18:00 Field-visit (Obukhivmiskvtorresursy)

Kyiv

26-Jul

Thu

9:00 - 10:00 Meeting with MRDCHCS
15:00 - 16:00 Meeting with Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project (DESPRO)
17:30 - 18:30 Meeting with Kyiv City State Administration

Kyiv

27-Jul

Fri

11:00 - 12:00 Meeting with GIZ
15:00 - 16:00 Report to Ambassador

Kyiv

28-Jul
29-Jul

Sat
Sun

30-Jul

Mon

Kyiv
Kyiv
Working at Hotel

Kyiv
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Список учасників

Додаток 2

Appendix 2.

List of Participants

Name

Position

Ministry
Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR)
Mr. Anatolii Kutsevol

Director-Reform Support Team

Mr. Oleksandr
Semenets

Deputy Head of Environmental Safety & licensing Activity Department/
Head of Waste Management & Environmental Safety Division

Ms. Natafia Shorobura

Division Head/Deputy Head of Waste Management Unit

Ms. Natalia
Korzhunova

Project manager, waste management reform

Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services (MRDCHC)
Mr. Eduard Kruglyak

Deputy Minister of MRDCHCS

Ms. Poltorachenko
Liudmyla

Deputy Director of Department/
Head of handling household waste Division

Ms. Diane Lovikova

Expert

Ministry of Economic Development and Trade (MEDT)
Mr. Cherny Oleksandr

Director of department of Industrial Policy

Ms. Korznenko Irina

Department of governmental investment project and development support

Ms. Zobova Lilia
Ms. Minitska Olena
State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving (SAEE)
Mr. Eugene
Magliovanniy

Director of Technical Regulation Department in Energy Efficiency

Mr. Victor Bilko

Deputy Head of Technical Regulation Department in Energy Efficiency

Kyiv
Kyiv Oblast State Administration
Ms. Viktoriya Kireeva

Director of Department

Ms. Anna Tkalieh

Department of ecology and natural resources of Kyiv Oblast state administration.
Deputy Director of the Department.
Head of (Managing) Office for waste management.

Mr. Sergei Movchou

Head of division for waste management

Ms. Galina Kogob
Kyiv City State Administration
Mr. Petro Panteleyev

Deputy Head of Kyiv City State Administration

Mr. Olekgandr
Malykhin

Deputy Head of Department of Municipal Infrastructure

Ms. Zhylka Marina

Head of Division for Sanitary Cleaning and Engineering Protection of the Territory

Mr. Dmytro Naumenko

Director of Department of Housing and Communal Infrastructure

Mr. Mryga Serug

Deputy director of Housing and Communal Infrastructure

1
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Name

Position

Ms. Liudmyla
Viktorivma Kyrii

Chief Specialist

Ms. Vira Radchenko

Housing and Communal Infrastructure

Kyivspetstrans
Mr. Andrii
Grushchynskyi

Deputation

Kyivenergo
Mr. Sergey
Stepanovich Krikun
Mr. Alexander
Vladimirovich
Galchenko

Branch Director
Chief Engineer

Kyivkomunservis (KKS)
Mr. Maksym
Volodymyrovych

Director

Mr. Viacheslav
Veadyslavovych

Deputy Director

Mr. Koval Sergei
Vasyljovych

Head of Department of Solid Waste Management

Ms. Victoria

Head of Department of Public Relations

Obukhivmiskvtorresursy (OMBP)
Mr. Polatyan Armen
Olegovich

General Director

Kharkiv
Kharkiv Oblast State Administration
Ms. Nadiia Kryvytska

First Deputy Head of Improvement of Reginal Competitiveness Department/
Head of Design Analytical Division

Mr. Andrii Kolos

Head of Economics and International Relations Department

Mr. Sergii Magdysiuk

Head of housing and communal services Department

Mr. Andrii Tymchuk

Head of Economics and International Relations Department

Mr. Andrii Paramonov

Head of fuel and energy complex Division

Ms. Tetiana
PASHKOVA

Deputy of Economical & International Cooperation

Mr. Allex

Head of SWM, Dept. of Ecology

Mr. Oleksandr

Head of Dept. of Fuel Energy Complex and Power Recovery

Mr. Eduard YAROVI

Deputy Director of the Department of Housing and Infrastructure

Mr. Leonid ANANCO

Deputy head of construction, road sector and improvement in the
housing sector - Department of Housing and Infrastructure

Mr. Roman LAURO

Department of Housing and Infrastructure

Ms. Hanna Bykova
Kharkiv City Council
Mr. Ihor Terekhov

First deputy mayor
2
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Name

Position

Mr. Fedir Luchenko

Mayor’s Councilor

Mr. Aleksei BOGACH

Director Department for municipal services

Ms. Olga Demianenko

Head of International Project Support Development

Mr. Victor Rud

Director of International Cooperation Development

Municipal enterprise of complex on municipal waste removal (KVBO）
Mr. Abbasov Fazil
Sevindikovich

Director

Municipal Company for Solid Waste Management (MKPV)
Mr. Skljarov Nikolai
Mikhailovich

Director

Mr. Suyarko Jurii
Mykhailovych

Chief Engineer

Mr. Kozar Yuriy
Volodymyrovych

Financial Expert

Dnipro
Dnipropetrovsk Oblast State Administration
Mr. Strilets Ruslan

Director of the Department of Ecology and Natural Resources

Ms. Skyba Dania

Deputy Head of Department

Mr. Oleksii Psarov

Deputy Director of Economic Department

Mr. Plieshakov Andrey

Deputy Director of the Department of Ecology and Natural
Resources

Mr. Nagniy Alexander

Senior Specialist

Mr. Vitaliy Lytvyn

Advisor to the Head of Administration

Mr. Auma Dima Hanis
Chiste Misto

CLEAN CITY

Dnipro City Council
Mr. Borys Filatov

Mayer

Mr. Mykhailo Lysenko

Deputy Mayor for Housing and Utility Issues/
Director of the Dept. of Municipal Improvement and Infrastructure

Ms. Chernyshova.N

Head of Department

Mr. Molovakha Pavlo

Director

Ms. Kozlova Irene

Deputy Director of Economic Department (to be a Director from 1 June)

Ms. Fomenko Helen

Adviser

Ms. Viktoria
Pashchenko

Head of SWM Division

Ms. Levachova Tetjana

Head of Ecology Control Division

Mr. Plieshakov Andrey
Eco Dnipro
Mr. Edward
Myeshkovskyy

Director
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Name

Position

Institute Dneprokomunproekt
Mr. Zhelezko Ihor
Platonovych

Director

Mr. Madjak Oleksandr
Petrovych

Chief engineer

Donor
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Ms. Olena Borysova

Principal, Policy and Climate Finance Energy Efficiency and Climate Change

German Society for International Cooperation (GIZ)
Mr. Benjamin Klinger

Program Director, Promotion of Supportive Framework for Trade in Ukraine

Ms. Tatjana Anischuk

Deputy Project Director

World Bank (WB)
Ms. Ludmilla Butenko

Program leader for infrastructure and sustainable development
in Ukraine, Belarus and Moldova

Ms. Klavdiya
Maksymenko

Senior country officer for Ukraine

Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project (DESPRO)
Mr.Viacheslav
Sorokovskyi

Public Services and Monitoring Expert

Ms. Oksana Garnets

Senior Project Coordinator
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Вступна презентація дослідження


Вступ до огляду дослідження

Попередній результат першого етапу дослідження
Підсумок проекту фінального звіту

Додаток 3

Вступ до огляду дослідження

Збір та перевірка інформації стосовно
поводження з твердими побутовими
відходами в Україні
Проміжний звіт
(Попередній результат 1-го етапу дослідження)
Травень 2018 року
Японське агентство міжнародного співробітництва

Зміст
1. Складові 1-го етапу дослідження
2. Попередній результат 1-го етапу дослідження
1) Загалом в Україні
2) м. Київ
3) м. Харків
4) м. Дніпро
3. Подальший хід дослідження
2

1
Поточний стан дослідження
2018
січ.

лют.

бер.

кві.

трав.

чер.

лип.

сер.

Підготовка дослідження
1-ий етап дослідження
(збір даних)

Складові 1-го етапу дослідження

Робота в Японії
(проміжний звіт)
2-ий етап дослідження
(ситуаційні підходи)

2/21

4/15

5/9

6/6

Робота в Японії
(попередній звіт)
3-ій етап дослідження
(роз’яснення результатів)
Робота в Японії
(фінальний звіт)

Додаток 3

4

Обрані міста, які відвідали під час 1-го етапу
дослідження
Україна

Проведені зустрічі та дослідження
Київ

Класифікація

Установча
зустріч
2/21 – 2/26
Дослідження
3/4 – 3/17
4/1 – 4/15

Дніпро

•
•

Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР)
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства (МРРБЖКГ)
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Київська обласна державна адміністрація
Київська міська державна адміністрація, Київкомунсервіс (ККС),
Сміттєспалювальний завод «Енергія», Київспецтранс, Компанія Еко Сток
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська державна адміністрація, Комунальне підприємство
«Комплекс із вивезення побутових відходів» (КВБО), Комунальне
підприємство «Муніципальна компанія поводження з відходами» (МКПВ)
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Дніпровська міська державна адміністрація, Еко Дніпро

Донор

•

ЄБРР, GIZ

Міністерство

Харків

Київ

Установча
зустріч
3/1 – 3/3
Дослідження
3/25 – 3/31

Харків

Дніпро
Установча
зустріч
2/27 – 2/28
Дослідження
3/18 – 3/24

Зацікавлені організації та діяльність
•
•
•
•
•
•
•
•
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Методи проведеного дослідження
Анкетування

• Анкети, що включали всі пункти дослідження для різних урядових
рівнів, рівень міністерства, області та міста, були підготовлені та
роздані для отримання відповідей.
Опитування

• Базуючись на відповідях анкет, були проведені зустрічі з
організаціями та особами, що відповідають за поводження з
твердими відходами, з метою опитування.
Відвідування об’єктів

• Були відвідані наступні об’єкти: збирання відходів, включаючи
гараж, сортувальний об’єкт, сміттєспалюючий завод, місце
остаточного видалення відходів.

Попередній результат
1-го етапу дослідження

Загалом в Україні

Дослідження складу відходів

Додаток 3

• Аналіз зразків та класифікація відходів були зроблені в м. Харкові
та м. Дніпрі.

ВВП в Україні

Населення України

GDP (current Mil UAH)

GDP (current Mil US$)

3,000

200
180

2,500

2,383.2

2,000
1,500

1,300.0

1,404.7

1,465.2

100
60
40

• Наступний національний
перепис населення
заплановано провести в 2020р.

20
2011

2012

2013

2014

2015

2016

• Здається, що українська економіка
росте з кожним роком, однак у
доларах США вона скорочується з
2013 р. по 2015 р. і також
залишається низькою в 2016 р.
через різьке зниження курсу гривні,
спричинене економічними кризами
2013–2014 рр.

• Населення України складає
приблизно 42.4 млн осіб і з
кожним роком очікується
незначне зменшення.

Джерело: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/up.html (від 07 квітня 2018)

93.3

91.0

80

500

Джерело: дослідницька група JICA згідно з наступним джерелом даних:
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_e/nas_rik_e.html
http://www.idss.org.ua/forecasts/nation_pop_proj_en.html

133.5

120

1,586.9

1,000

0

183.3

175.8

163.2

160
140

1,988.5

0

2011
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Official exchange rate
(UAH per US$, period average)
30
25.6

25
21.8

20
15
10
5
0

11.9
8.0

2011

8.0

2012

8.0

2013

2014

2015

2016

Джерело: Дослідницька група JICA на основі даних Світового
банку (https://data.worldbank.org/country/Ukraine)
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Поводження з твердими побутовими відходами в Україні
Категорія

Джерело: дослідницька група JICA на основі даних анкетування
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Категорія

Поводження з
відходами

Довкілля
ДПП
Енергія
Директиви ЄС

Основний закон і положення
• Закон «Про відходи», визначає правові, організаційні та
економічні принципи діяльності, пов’язаної з поводженням з ТПВ
• Закон «Про місцеве самоврядування», визначає систему та
гарантує місцеве самоврядування в Україні, включаючи
відповідальність органів виконавчої влади щодо поводження з
ТПВ
• Закон «Про житлово-комунальні послуги», визначає основні
принципи організаційно-економічних відносин, що виникають у
сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг
• Закон «Про оцінку впливу на довкілля»
• Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»
• Закон «Про державно-приватне партнерство»
• Закон «Про альтернативні джерела енергії»
• Закон «Про альтернативні види палива»
Досі досліджуються

Джерело: дослідницька рупа JICA на основі даних анкетування
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Стан
• Приблизно 49 млн м3 або 11 млн тон побутових відходів було
вироблено в 2016 р., що означає приблизно 0.03 м3 або 685
грам виробляється за добу
Утворення
• Утворення відходів збільшується, хоча населення
зменшується
• Понад 78% населення покриваються службами збирання ТПВ
Збирання
• 822 населених пунктів здійснюють роздільне збирання відходів
• Лише 3.09% відходів переробляється
Перероблення
• Є більше 25 ліній сортування відходів
• 2.71 % відходів спалюється на заводі
Спалювання
• Лише один сміттєспалювальний завод все ще працює у Києві
Остаточне
• Є понад 5.5 тисяч полігонів та звалищ
видалення
• В країні середній тариф за поводження з побутовими
відходами складає приблизно 65.3 грн. / м3, включаючи за
Тариф
скидання – 19.45 грн. / м3.

Відповідні існуючі закони та нормативні акти

Цілі національної стратегії поводження з твердими
побутовими відходами
Показник

План дій відповідно до стратегії

Од.вим.

2016

2017-18

2019-23

2024-30

Роздільне збирання

нас.пункт

575

800

2,500

5,000

Центр збору відходів

одиниця

-

25

100

250

Про відходи електричного та електронного обладнання

%

5

7

8

10

Про батарейки та акумулятори

Об’єкт сортування відходів

одиниця

65

100

250

800

Об’єкт компостування

одиниця

20

70

150

500

%

3.04

5

15

50

Цільовий коефіцієнт повторного
використання

Цільовий коефіцієнт перероблення
Об’єкт термічної утилізації

Закони

Про побутові відходи
Про полігони
Про спалювання відходів

1

3

15

20

2.37

5.00

7.00

10.00

5,000

1,000

300

Про управління відходами видобувної промисловості
Проект національного плану дій щодо поводження з відходами

одиниця

Цільовий обсяг захоронення
(полігон)

6,000

%

95

80

50

30

одиниця

-

5

25

50

Про відпрацьовані нафтопродукти
Про виведені з експлуатації транспортні засоби
План
13

Джерело: Національна стратегія поводження з відходами

Ціль
01.03.2018
01.04.2018

Про відходи упаковки

%

Source: National Waste Management Strategy of Ukraine until 2030, November 2017

Регіональний полігон

Про відходи

одиниця

Коефіцієнт термічної утилізації
Місця видалення

Назва

Категорія

Угода про національний план дій щодо поводження з відходами

Джерело: План дій національної стратегії поводження з відходами

01.06.2018
01.08.2018
01.09.2018
31.12.2018
квітень 2018
червень 2018
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План дій відповідно до стратегії
Електростанція

Потужність електростанції та інші фактори, що
впливають на розмір «зеленого тарифу»
Потужність до 600 кВт

Вітрова
Потужність від 600 кВт до 2 МВт
електростанція

Потужність від 2 МВт
Електростанції на поверхні

Сонячна
Електростанції на дахах та/або фасадах будівель,
електростанція

будинків і споруд
Біомаса – не біологічно розщеплювана речовина
Біоенергетичні
органічного походження, у вигляді продуктів,
електростанції
відходів та залишків. Біогаз – це газ з біомаси.
Геотермальні
Геотермальна енергія
електростанції

Мікро ГЕС (до 200 кВ включно)
Міні ГЕС (потужність від 200 кВт до 1 МВт)
Малі ГЕС (потужність до 10 МВт включно)
Електростанції Сонячні електростанції до 30 кВт
Гідроелектростанції
приватних
господарств

Вітроелектростанції потужністю до 30 кВт

Тариф на здані в експлуатацію об’єкти,
€ct/кВт-год
01.01.2017 01.01.2020 01.01.2025
- 31.12.2019 - 31.12.2024 - 31.12.2029
5,82
6,79
10,18
15,02

5,17
6,03
9,05
13,52

4,52*
5,28*
7,92*
12,01*

16,37

14,75

13,09*

12,39

11,15

9,91*

15,02

13,52

12,01*

17,45
13,94
10,45
18,09

15,72
12,55
9,42
16,26

13,95*
11,15*
8,35*
14,49*

11,63

10,45

9,32*

Попередній результат
1-го етапу досідження
Київ

Джерело: дослідницька група JICA на основі анкети Деравного агентства з енергоефективності та енергозбереження
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* До 31 грудня 2024 року «зелений» тариф встановлюється в національній валюті за офіційним курсом Національного банку України та перераховується щоквартально.
* Після 31 грудня 2024 року «зелений» тариф буде розраховуватися на початку 2025 року і залишатиметься незмінним до 31 грудня 2029 року.

Карта основних об’єктів у м. Києві
Київська область

Населення Київської області та м. Києва
• За останні десять років населення Київської області та м. Києва майже
не змінилося: близько 2,9 мільйона та 1,7 мільйона відповідно.

м. Київ

A～D: Об’єкти сортування відходів
E: Сміттєспалювальний завод «Енергія»
F: Бортницька станція аерації
G: Станція гарячого водопостачання на
Позняках
H: Полігон №6
I: Полігон №5

Джерело: дослідницька група JICA згідно з наступним джерелом даних.
Відповідь Київської обласної державної адміністрації на опитування дослідницької групи JICA
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=114&lang=1
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Утворення твердих побутових відходів в м. Києві

ВРП в м.Києві
• Валовий регіональний продукт Київської міської державної
адміністрації та Київської обласної державної адміністрації у
2016 році склали 599 140 млн грн. і 128 638 млн грн. відповідно.
Столиця м. Київ виробляє 23,4 % загального національного ВВП.
• Темпи приросту ВРП в м. Києві та Київській області були
негативними в 2009 та 2014-15 роках через світову економічну кризу
та внутрішню політичну невизначеність. В 2016 році він став
позитивним і, як очікується, залишиться позитивним.

Підрахована кількість у 2018 р. (за рік)
Вид відходів
Побутові відходи
Адміністративні
відходи
Комерційні відходи
Всього за рік

Об’єм
(1000 м3)
6,153

1,188

787

107

765

122

7,955

1,457

Об’єм
(м3)
Всього за день

21,800

Досліджено якість у 2011 р.

Вага
(1000 т)

Вага
(т)
4,000

Джерело: Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (2011)
«Схема санітарної очистки м. Києва»
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Джерело: веб-сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/)

Збирання твердих побутових відходів в м. Києві
(фотографії)

Збирання твердих побутових відходів в м. Києві
• Управління збором та перевезенням побутових відходів
покладено на комунальне підприємство «Київкомунсервіс (ККС)»,
головним чином відходів, що утворюються в багатоквартирних
будинках. ККС укладає контракти з сімома постачальниками
послуг для здійснення збирання відходів.
• Інші тверді побутові відходи, що утворюються в приватних
будинках, в комерційному та адміністративному секторах, в
основному, не управляються ККСом, а через приватних
постачальників послуг.
• Послуги збирання побутових відходів надаються шість днів на
тиждень за вийнятком неділі, а колективна система роздільного
збирання відходів не повністю впроваджена в місті. Кількість
побутових відходів, що збираються ККС складає пиблизно 1.2 млн
т/рік, а рівень збирання побутових відходів становить 100%, за
даними Київської міської державної адміністрації.

Типовий контейнер для відходів у місті

Контейнери для роздільного
збирання

Роботи по збору відходів, надані постачальником послуг

Контейнер для небезпечних
відходів

Підземний контейнер для
відходів
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Переробка в м. Києві

Сміттєспалювальний завод «Енергія» у м. Києві

Пункт прийому відходів як
вторинної сировини

Відходи, що транспортуються на
сортувальний об’єкт

Спаковані ПЕТ пляшки після
сортування
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• Завод було збудовано в 1986 році, і він почав свою роботу в грудні
1987 року, тобто він працює вже більше 30 років.
• Загальна площа заводу – 8,3 га, при чому 1,2 га займає будівля, яка
забезпечує подачу тепла.
• Проектна потужність заводу становить 1440 тон/день
(360 тон/котел/день x 4 установки), тобто близько 432 000 тон/рік за
експлуатації протягом 300 днів.
• Але фактично завод у ці дні приймає максимум 200 000–260 000 тон/рік.
 Ефективність роботи ≒ 50%
• Завод виробляє та продає в місцеву теплову мережу м. Києва
приблизно 200 000 Гкал тепла. Дохід від продажу тепла складає 67% від
загального доходу та використовується для технічного обслуговування й
ремонту обладнання.
• У наявності є план із вдосконалення системи очищення газу для
забезпечення відповідності стандарту ЕС щодо викидів газу.

• На даний момент існують деякі об’єкти для сортування відходів,
що керуються приватними компаніями, які сортують та
відновлюють вторинну сировину з твердих побутових відходів.

Остаточне видалення відходів у м. Києві

Збирання твердих побутових відходів у м. Києві
(фотографії)

Ваги-платформа

Топка із валковою подачею

Розвантажувальна платформа

Система розподілу тепла

• У 2016 році на полігони та сміттєзвалища було вивезено
790 400 тон твердих побутових відходів
• Полігон №5 і Полігон №6 прийняли 519 800 тон, решту
(270 600 тон) було відправлено на полігони в Київській області.
• Полігон №5, яким зараз керує ПрАТ «Київспецтранс»,
розташований біля села Підгірці Обухівського району Київської
області, 15 км на південь від межі міста Києва. Його було
збудовано в 1986 році. Загальна площа полігону – 63,7 га. Через
дефіцит залишкової ємності полігону зараз готується план
реконструкції, проте також було заплановане закриття полігону.
• Полігон №6 приймає приблизно 100 000–150 000 тон будівельних
і великогабаритних відходів. Його експлуатація почалася в
1999 році із площі в 11 га, але він майже переповнений.

Котлован для відходів і грейфер

Установка для видалення шлаку
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Тариф на вивезення/утилізацію відходів у м. Києві

Кінцева утилізація в м. Києві (фотографії)

Категорія утворювачів відходів
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Тариф для ККС (грн./м3)
74,45
79,84
92,78

Джерело: Київська міська державна адміністрація (2017) «Розпорядження №666 про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами, що надає комунальне підприємство «Київкомунсервіс» як виконавець цих
послуг»

В’їзд на Полігон №5

Вид на територію полігону з відстані

Вид на Полігон №6 із відстані
27

• Тариф включає плату за послуги збирання й переробки відходів, а
також плату за переробку відходів на сміттєспалювальному заводі
«Енергія» та плату за утилізацію на полігонах №5 і №6.
• Норма утворення відходів у домашніх господарствах складає
2,1 м3/людина/рік; тому було підраховано, що жителі м. Києва
платять 156/рік (= 2,1 x 74,45). Оскільки об’ємна щільність твердих
побутових відходів становить 5 м3/т, також було вирахувано
372 грн./т (= 74,45 x 5).
28
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В’їзд на Полігон №6

Установка для очищення фільтрату

Нинішній потік відходів у м. Києві
Процес поводження з відходами
Вироблення

Поточний план поводження з відходами м. Києва

(м.Київ: 2018)

Збір та перевезення

•
•

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

•
Сортувальний
завод










Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів
(4000 т/д, 2018)
Проектна потужність: 1440 т / д, але тільки 500 до 700 т / д

Сміттєспалювальний
завод

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Тільки тепло
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

«Про затвердження Схеми санітарного очищення м. Києва» (10 лютого 2014 р.).
«Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016–2020 роки і заходів для її реалізації» (17 березня 2016 р.).
План заходів на 2017–2025 роки у сфері поводження з твердими побутовими
відходами у місті Києві.
Реконструкція та рекультивація Полігону №5 (2017–2021 рр.)
Реконструкція та рекультивація Полігону № 6 (до 2019 р.)
Удосконалення системи очищення газу на заводі «Енергія» (2017–2019 рр.)
Встановлення системи виробництва енергії на заводі «Енергія» (2018–2021 рр.)
Розробка сміттєпереробного комплексу, за потреби (2018–2025 рр.)
Встановлення додаткової системи рекуперації тепла/енергії (2020–2025 рр.)
Встановлення та перегляд тарифів на збирання/утилізацію відходів (постійно)
Ефективний розвиток системи роздільного збирання відходів (постійно)

Відновлення тепла та енергії
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Запланований потік відходів м. Києва на 2018 рік

Відповідний план поводження з відходами Київської
області

Процес поводження з відходами

• Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими
відходами в Київській області на 2017–2022 роки
• Програма поводження з твердими побутовими відходами в Київській
області на 2017–2020 роки
 Київська область
розділена на сім блоків, і
кожен блок має свій
відповідний план розвитку
об’єктів поводження з
відходами на основі кожної з
характеристик блоку, як-от
населення, площа, геологічні
умови та дорожня мережа.

Нинішня
ситуація

План
розміщення
майбутніх
об’єктів

Вироблення

( м.Київ: заплановано на 2018 рік)

Збір та перевезення

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Роздільний збір

Невідомий
(як пропонує приватна компанія)

Вироблення
відходів
(4000 т/д, 2018)
Проектна потужність: 1440 т/д ???

Остаточне
видалення
(полігон)

Сміттєспалювальний
завод

овні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Джерело: Концепція впровадження сучасної
системи поводження з побутовими відходами
в Київській області на 2017–2022 роки

Тепло та енергія

Енергія
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії
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Актуальні проблеми поводження з відходами в
м. Києві
1.
2.
3.
4.
5.

Невизначеність плану майбутнього полігону
Існуючі незаконні сміттєзвалища
Застарівання сміттєспалювального заводу «Енергія»
Непевність приватних інвестицій
Складнощі із впровадженням роздільного збирання
відходів

Попередній результат
1-го етапу дослідження
Харків

33
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Карта основних об’єктів у Харківській області
Харківська область
J: Полігон м. Богодухів
K: Полігон м. Дергачі

J

K

Населення Харківської області та м. Харкова
• За останні десять років населення Харківської області та м. Харкова
майже не змінилося: близько 2,7 мільйона та 1,4 мільйона відповідно.
• Проте неофіційно спостерігається, що кількість населення могла зрости
через нещодавній стрімкий притік населення з Донецька та Луганська.

м. Харків
K: Полігон м. Дергачі
L: Приватний полігон
M: Закритий сміттєспалювальний завод
N: Гараж для транспорту, який займається
вивезенням відходів

K

N
M

L
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Джерело: дослідницька група JICA згідно з наступним джерелом даних.
Відповідь Харківської міської ради на опитування дослідницької групи JICA
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/naselennia-1995-2012rr

Утворення твердих побутових відходів у м. Харкові

ВРП у Харкові

Приблизна кількість
Про кількість твердих побутових відходів, що утворюються, немає жодних
статистичних даних, але приблизно це може бути 400 000 т/рік або 1100 т/день

• ВРП Харківської обласної адміністрації у 2016 році становив
154 871 млн грн., що склало 6,5 % від загального національного ВВП.
• Темпи приросту ВРП Харківської області коливаються відповідно до
темпу приросту ВВП для всієї України: вони були негативні у 2009 та
2014-15 роках через глобальну економічну кризу та внутрішню
політичну невизначеність. У 2016 році темпи приросту стали
позитивними.

Джерело: веб-сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/)

Досліджена кількість у 2012 р.

Досліджена кількість у 2018 р. (лише 1 зразок)

Джерело: Харківська міська рада

Джерело: дослідницька група JICA
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Збирання твердих побутових відходів у м. Харкові

Збирання твердих побутових відходів у м. Харків (фотографії)
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Типові контейнери для відходів у
місті

Контейнери старого типу

Контейнери для вторинної
сировини

Робота КВБО зі збирання відходів

Нові сміттєвози в гаражі

Система відстеження сміттєвозів
40
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• Керування процесом збирання й вивезення побутових відходів
доручено комунальному підприємству, Комунальне підприємство
«Комплекс із вивезення побутових відходів (КВБО)», і двом
приватним підприємствам. КВБО збирає близько 80% відходів, що
утворюються в місті, – це приблизно 300 000 т/рік (820 т/день).
Відсоток збирання відходів складає 100%.
• КВБО надає послуги зі збирання побутових відходів сім днів на
тиждень, хоча передбачається, що приватні постачальники послуг
працюють 2~3 дні на тиждень на основі договорів із утворювачами
відходів.
• Колективна система роздільного збирання відходів у місті ще не
впроваджена, але Харківська міська рада має чіткий намір
реалізувати роздільне збирання відходів у місті в найближчому
майбутньому.

Остаточне видалення відходів у м. Харкові

Муніципальний полігон м. Харкова (фотографії)

• У Харкові використовуються два полігони, розташовані відповідно
в північній та південній частинах міста.
Полігон комунального підприємства «Муніципальна компанія
поводження з відходами (МКПВ)»
 Розташований у межах сусіднього муніципалітету м. Дергачі.
 Площа полігону – 13 га, експлуатація почалася в 2006 році в рамках
другого етапу, щороку тут приймається близько 250 000 тон відходів.
 Перший етап експлуатації охопив період із 1976 по 2005 рік – 40 років.
 Згідно із проектом Світового банку будується новий полігон.

Місце проведення робіт

Вид на полігон із відстані

Полігон приватного підприємства ТОВ «Перероблюючий завод»
 Розташований у південній частині міста.
 Площа полігону – 19 га, експлуатація почалася в 2002 році, щороку тут
приймається близько 150 000 тон відходів. Планується, що цей полігон
буде використовуватися ще два роки – до 2019 року.

Резервуар для фільтрату

Шляхові ваги та сміттєвози
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Тариф на вивезення/утилізацію відходів у м. Харкові

Нинішній потік відходів у м. Харкові
Процес поводження з відходами

Категорія утворювачів відходів Тариф для КВБО (грн./м3)
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Вироблення

55,56
60,84
79,32

Збір та перевезення

(м.Харків: 2018)

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка

Переробка
матеріалів
Комплекс з переробки відходів в Дергачах

Джерело: Харківська міська рада (2014 і 2016 роки) «Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19 липня 2016 р. №472», «Рішення
виконавчого комітету Харківської міської ради від 5 листопада 2014 р. №646», «Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від
23 лютого 2016 р. №110»

(+ Приватний полігон)

• Тариф включає плату за послуги збирання й переробки відходів і плату
за утилізацію.
• На відміну від Києва та Дніпра, тариф на поводження з відходами, що
сплачується утворювачами відходів, покриває не всі операційні витрати
на послуги збирання й утилізації відходів.
• Харківська міська рада щороку виділяє КВБО бюджет на суму близько
100 млн грн. і на основний капітал, і на операційні витрати, щоб
запобігти підвищенню тарифів.

Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів
(1100 т/д, 2018)
Сміттєспалювальний
завод

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)
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Поточний план поводження з відходами м. Харкова
• Схема санітарної очистки м. Харкова на 2004–2020 роки (24 грудня
2003 р.)
• Програма розвитку системи поводження з твердими побутовими
відходами в м. Харкові на 2015–2026 роки (24 грудня 2003 р.)
• Правила благоустрою території міста Харкова (16 листопада 2011 р.)
• «Проект розвитку міської інфраструктури – 2 (UIF2)», що
фінансується Світовим банком
 Один із компонентів UIF2 – це перша черга будівництва заводу з
переробки твердих відходів для м. Харкова поруч із нинішнім
муніципальним полігоном у м. Дергачі
 Вартість проекту – 44 млн дол. США, що виділяються на 1) новий
полігон, 2) сміттєсортувальний завод, 3) електростанцію із мережею
збору біогазу з полігону та 4) підготовку землі площею 17 га.
 Вартість проекту не включає будівництво другої черги, яка займе ще
17 га. Це будівництво має фінансуватися за ініціативою м. Харкова.

Відповідний план поводження з відходами
Харківської області
• У Харківській області реалізовується комплексна Програма охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року, затверджена
рішенням Харківської обласної ради від 29.10.2009 №1413-V (зі
змінами). У Програмі є розділ «Раціональне використання, зберігання
й утилізація промислових і побутових відходів».
• Регіональна стратегія «Екологія Харківщини» на 2016–2020 роки,
затверджена рішенням Харківської обласної ради від 14.04.2016
№107-VІI (зі змінами).
• Харківська обласна державна адміністрація планує збудувати
22 сміттєпереробні комплекси в області. Зараз іде будівництво двох
полігонів і підготовка ще трьох. Зміст цього плану підлягає перегляду
з позицій національного плану поводження з відходами, який зараз
розробляється центральною владою.
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Запланований потік відходів м. Харкова на 2018 рік
Процес поводження з відходами
Вироблення

(м.Харків: заплановано на 2018)

Збір та перевезення

Актуальні проблеми поводження з відходами в
м. Харкові

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів в Дергачах
Проект Світового Банку

Роздільний збір?
110 т/д

Сортувальний
завод
Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів
(1100 т/д, 2018)

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Енергія
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії

48

Додаток 3

47

1. Ефективність роботи сортувального заводу
 Впровадження системи роздільного збирання відходів може підвищити
ефективність відновлення вторинної сировини на об’єкті
 Необхідно провести ретельну підготовку операторів на об’єкті, оскільки
у них немає досвіду експлуатації такого сортувального заводу
2. Необхідність подальшого скорочення відходів на полігоні
 Беручи до уваги принципи Національної стратегії поводження з
відходами, яка передбачає скорочення кількості відходів, що мають
утилізуватися безпосередньо на полігоні, в майбутньому може
знадобитися додаткова переробка
3. Існуючі незаконні сміттєзвалища та неналежний приватний полігон
 У місті досі є несанкціоновані звалища та спостерігається неналежна
робота приватного полігону

Карта основних об’єктів у Дніпропетровській області
Дніпропетровська область
O: Полігон (м. Жовті Води)

Попередній результат
1-го етапу дослідження

м. Дніпро
P: Приватний полігон
Q: Полігон «Правобережний»
R: Закритий сміттєспалювальний завод

P

O

Дніпро

Q

R
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ВРП у Дніпрі

Населення Дніпропетровської області та м. Дніпра
• За останні десять років населення Дніпропетровської області та м. Дніпра
майже не змінилося: близько 3,2 мільйона та 1,0 мільйон відповідно.
• Можна сказати, що в найближчому майбутньому кількість населення
залишатиметься стабільною або трохи зменшиться.

• ВРП Дніпропетровської обласної адміністрації у 2016 році становив
244 478 млн грн., що склало 10,2 % від загального національного ВВП.
• Темпи приросту ВРП Дніпропетровської області коливаються
відповідно до темпу приросту ВВП для всієї України: вони були
негативні у 2009 та 2014-15 роках через глобальну економічну кризу та
внутрішню політичну невизначеність. У 2016 році темпи приросту стали
позитивними.

Джерело: веб-сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/)
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Джерело: дослідницька група JICA посилається на такі джерела даних.
Відповідь Дніпровської міської ради на опитування дослідницької групи JICA
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/naselennia-1995-2012rr

Утворення твердих побутових відходів у м. Дніпрі

Збирання твердих побутових відходів у м. Дніпрі

Приблизна кількість
Про кількість твердих побутових відходів, що утворюються, немає жодних
статистичних даних, але приблизно це може бути 350 000 т/рік або 960 т/день

• Збирання й вивезення твердих побутових відходів доручено
приватному підприємству «Дніпрокомунтранс».
• Інформація щодо кількості відходів, що збираються, відсутня, але
вважається, що відсоток збирання побутових відходів складає
70%. Якщо припустити, що зараз у місті утворюється
920 т/день~1000 т/день побутових відходів, можна підрахувати,
що кількість побутових відходів, що збираються, складає
приблизно 640~700 т/день.
• Відходи збираються щоденно, а колективна система роздільного
збирання відходів у місті ще не впроваджена.
• Через нещодавню незадовільну роботу зі збирання відходів
Дніпровська міська рада планує змінити постачальника послуг зі
збирання відходів із ПП «Дніпрокомунтранс» на комунальне
підприємство «Екополіс», засноване у вересні 2017 року.

Досліджена кількість у 2017 р.

Джерело: Дніпровська міська рада

Досліджена кількість у 2018 р. (лише 1 зразок)

Джерело: дослідницька група JICA
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Остаточне видалення відходів у м. Дніпрі

Збирання твердих побутових відходів у м. Дніпрі
(фотографії)

Типові контейнери для відходів у
місті

• Кінцева утилізація відходів, що утворюються в м. Дніпрі, в
основному здійснюється на сміттєпереробному комплексі під
назвою «Правобережний», розташованому на землях
Новоолександрівської сільради (балка Пташина).
• Полігоном керує Комунальне підприємство «Еко-Дніпро», що
належить Дніпровській міській раді.
• Загальна площа комплексу складає 131,5 га. Проектна ємність
полігону твердих побутових відходів – 5322 млн м3 або 4,25 млн
тон, а полігону промислових відходів – 1001 млн м3 або 1,3 млн тон.
• Пусковий комплекс 1 полігону вже заповнений, а Пусковий
комплекс 2 перебуває в експлуатації. Наступним буде будуватися
Пусковий комплекс 4.

Робота ПП «Дніпрокомунтранс» зі збирання
відходів
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Тариф на вивезення/утилізацію відходів у м. Дніпрі

Муніципальний полігон м. Дніпра (фотографії)

Категорія утворювачів відходів
Жителі
Державні установи
Інші утворювачі відходів

Тариф для ТПВ (грн/м3)
35,00
47,25
70.00

Джерело: Дніпровська міська рада (2011) «Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 31 серпня 2011 р. №1147»

• Тариф включає плату за послуги збирання й переробки відходів і плату
за утилізацію.
• Операційні витрати на послуги збирання й утилізації побутових відходів
повністю покриваються тарифом на поводження з відходами, що
сплачується утворювачами відходів. Проте Дніпровська міська рада
визнала необхідність підвищити тариф, оскільки він ні разу не
переглядався з 2011 року.
• Зараз мешканці сплачують плату за поводження з відходами
безпосередньо КП «Дніпрокомунтранс» відповідно до рахунку, що
виставляється Єдиним розрахунковим центром, який керує процесом
виставлення рахунків за комунальні послуги.

Схема руху транспорту на об’єкті

Шляхові ваги

Люди, що перебирають сміття

Місце проведення робіт на полігоні
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Нинішній потік відходів у м. Дніпрі
Процес поводження з відходами
Вироблення

Збір та перевезення

Поточний план поводження з відходами м. Дніпра

(м.Дніпро: 2018)
Проміжна обробка

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення
Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''

Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів
(960 т/д, 2018)

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)
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• Основний план поводження з побутовими відходами в Дніпрі викладено в
«Схемі санітарної очистки Дніпропетровська (№31/32)», затвердженій
27 лютого 2013 р., яку було розроблено на основі «Правил поводження з
відходами у м. Дніпропетровську (№403)», затверджених 24 квітня 2012 р.
• Згідно із планом, КП «Еко-Дніпро», яке є авторизованим оператором
сміттєпереробного комплексу «Правобережний», приступає до
будівництва сміттєсортувального заводу із початковою потужністю 100 000
тон/рік, яка збільшиться до 350 000 тон/рік у майбутньому.
• З іншого боку, Дніпровська міська рада виконала ще одне технікоекономічне обґрунтування щодо розробки сміттєпереробного об’єкта за
схемою ДПП. Пусковий комплекс цього проекту ДПП представляє собою
комбінацію сміттєсортувального заводу та системи дигерування, яка
виробляє біогаз для відновлення енергії.
• На основі техніко-економічного обґрунтування Дніпровська міська рада
провела міжнародні торги на вибір приватного інвестора, який буде
реалізовувати проект. У результаті цих торгів було вибрано британську
компанію «Стопфорд Проджектс Лімітед».

Відповідний план поводження з відходами
Дніпропетровської області

Запланований потік відходів м. Дніпра на 2018 рік
Процес поводження з відходами

• Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року,
затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від 26.09.2014 № 56127/VI.
• Комплексна регіональна програма (стратегія) екологічної безпеки та
збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2026 роки,
затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від 21.10.2015 № 68034/VI (зі змінами).
• Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими
відходами, затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від
29.07.2016 № 80-5/VII.

Вироблення

(м.Дніпро: заплановано на 2018)
Проміжна обробка

Збір та перевезення

Цінна вторинна сировина

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення
Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''
Стопфорд (ДПП)

Separated Collection
невідомо (???? т/д)

Сортувальний
завод

Вироблення
відходів
(960 т/д, 2018)

 За цією стратегією область буде поділено на шість блоків, і кожен блок буде
розробляти свій регіональний полігон та інші пов’язані сміттєпереробні об’єкти.
Після переробки сміття 50 % зібраних відходів будуть утилізуватися на полігоні.

завод що
виробляє
біогаз

Остаточне
видалення
(полігон)

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного обробленЕнергія
Відходи транспортуються для остаточного видалення

• Також реалізовується проект ДПП зі сміттєспалювальним заводом від
австрійської компанії.

Відновлення матеріалів

Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії
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Актуальні проблеми поводження з відходами в
м. Дніпрі
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Графік
другого польового дослідження

Додаток 3

1. Непевність приватних інвестицій
 Що стосується проекту ДПП від британської компанії, ще не було
розголошено деталі плану об’єкта, зокрема продуктивність переробки
заводу.
 Якщо говорити про інший проект ДПП від австрійської компанії,
незрозумілі деталі плану об’єкта та план збирання відходів.
2. Наявність незаконних сміттєзвалищ і незібраних відходів
 Відсоток збирання відходів досі становить 70%, тоді як решта відходів
(30%) іноді збирається нерегулярно та утилізується на
несанкціонованих звалищах, переважно на лівому березі
3. Вагання щодо впровадження роздільного збирання відходів
 Хоча підприємство, що виконує зараз роботу, запропонувало впровадити
роздільне збирання відходів, Дніпровська міська рада досить стримана в
цьому питання.

Пропонований графік другого польового дослідження
Дата

Місце

9 травня

Київ

10–15
травня

Київ

16–20
травня

Харків

21–24
травня

Дніпро

25 травня –
5 червня

Київ

6 червня

Київ

Пропозиції для семінару по ПТПВ
Запропоновані дата та час: перша половина дня, 1 червня або 31 травня
Запропоноване місце: зала для переговорів Київської обласної державної адміністрації

Заходи

Прибуття до Києва
Зустрічі та додаткові опитування з міністрами, міжнародними
донорами, зокрема зі Світовим банком, Київською міською
державною адміністрацією, Київською обласною державною
адміністрацією та іншими зацікавленими організаціями
Підготовка та проведення аналізу складу відходів
Підготовка семінару по поводженню з твердими відходами
Проміжний звіт для українського офісу JICA та Посольства Японії
Зустрічі та додаткові опитування з Харківською міською радою,
Харківською обласною адміністрацією та іншими зацікавленими
організаціями
Зустрічі та додаткові опитування з Дніпровською міською радою,
Дніпровською обласною адміністрацією та іншими зацікавленими
організаціями
Зустрічі та додаткові опитування з міністрами, Київською міською
державною адміністрацією, Київською обласною державною
адміністрацією та іншими зацікавленими організаціями
Проведення семінару по поводженню з твердими відходами
(1 червня, пів-дня)
Відправлення з Києва

Орієнтовна програма семінару по поводженню з твердити відходами
Час

9:00-9:10

Початок

Зміст

9:10-9:20

Зміст дослідження JICA
Стислий огляд Національної стратегії поводження з
9:20-9:40 відходами, Національного плану поводження з
відходами та статусу редакції відповідних законів
Нинішня ситуація у сфері поводження з відходами в
9:40-10:20
Києві, Харкові та Дніпрі
10:20-10:30 Перерва
Японський досвіт та технології перетворення відходів в
10:30-11:00
енергію
11:00-11:40 Презентація схем допомоги JICA

Доповідач

Представники української влади, JICA
Дослідницька група JICA
Міністерство екології та природних
ресурсів
Дослідницька група JICA

Дослідницька група JICA
Дослідницька група JICA

11:40-12:20 Питання та відповіді, обговорення

Усі учасники

12:20-12:30 Завершення

Представники української влади, JICA

Джерело: дослідницька група JICA

65

66

17

Кінець проміжного звіту
Дякуємо за увагу!

Додаток 3

Додаток 3

Попередній результат першого етапу
дослідження

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Збір та перевірка інформації стосовно Поводження
із міськими твердими відходами в Україні

Презентація дослідження

Передумови
Складові дослідження
Підхід до проведення дослідження
План роботи
Семінар по ПМТВ
Зобов’язання

Японське агентство міжнародного співробітництва

2

1
Передумови
1.

Об’єм муніципальних твердих відходів, що виробляються в
Україні, становив 49 мільйонів кубічних метрів, або, приблизно,
11 мільйонів тон на 2016 рік. Близько 94% з них утилізуються на
звалищах або відкритих полігонах, які не завжди є
легалізованими.
2. Національна стратегія поводження із відходами була
розроблена та затверджена в листопаді 2017 року; її метою є
створення інтегрованої системи управління відходами в країні.
3. На основі цієї стратегії будуть розроблені та впроваджені плани,
необхідні для зменшення об’єму МТВ, що утилізуються на
полігонах, шляхом видобування вторинної сировини та енергії.
4. Передбачається, що багаторічний досвід Японії в даній галузі
також сприятиме покращенню у сфері поводження з МТВ в
Україні.

Складові дослідження

Додаток 3
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Етапи дослідження

Цілі

• Дане «Дослідження щодо збору та перевірки інформації» є
попереднім, та проводиться для пошуку можливостей отримання
допомоги від JICA в майбутньому.

1. Зібрати попередню інформацію стосовно існуючої системи
поводження із міськими твердими відходами (ПМТВ),
приділяючи особливу увагу їх виробленню, збору, перевезенню,
проміжній переробці/повторному використанню, утилізації, а
також фінансовій системі ПМТВ, загальній ситуації в Україні та
детальну інформацію стосовно ситуації в трьох обраних містах;
2. На підставі отриманих результатів: 1) проаналізувати поточні
плани державного, обласного та муніципального управління;
2) встановити існуючі потреби;
3) дослідити необхідність та обгрунтованість впровадження
споруд для переробки відходів, таких як відходи для
енергетичних заводів;
4) обрати пріоритетні проекти; та
5) визначити передумови для реалізації наступних досліджень у
рамках обраного проекту (тів).

Збір та перевірка
інформації/Інформація
стосовно поводження
з твердими міськими
відходами

Визначення передумов
для майбутньої допомоги.
- Соціальні умови
- Підтримка громадськості
- Організаційні умови
- Умови управління
- Фінансові умови
- Технічні умови

Наступна
стадія
дослідження
для
визначення
відповідного
виду
допомоги

5
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2
Території для проведення дослідження

Зацікавлені організації

Київ
Сміттєспалювальний
завод “Енергія”
Полігон №6
Полігон №5

Джерело:
http://globalresourcesnews.c
om/C-Russia-Ukraineenergy-WilsonCenter20140701

Дніпро
Полігон

Харків

Полігон “Дергачі”

Полігон

Полігон
“Правобережний”
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Державний уряд:
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
• Міністерство екології та природних ресурсів;
• Міністерство економічного розвитку та торгівлі.
Місцеві органи влади:
• Київська область, місто Київ
• Харківська область, місто Харків
• Дніпропетровська область, місто Дніпро
Зарубіжні донори:
• Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
• Німецьке агентство міжнародного співробітництва (GIZ)

Графік проведення дослідження

Представники дослідницької групи JICA
Ім’я та прізвище

2018
січ.

лют.

бер.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

Підготовка дослідження

Шюнго СОЕДА

Посада
Керівник групи / План поводження з відходами (1)

Заступник керівника групи /
План поводження з відходами (2) /
Томоюкі ХОСОНО
Аналіз системи збирання та перевезення відходів /
Aналіз характеристик відходів (1)

1-ий етап дослідження
(збір даних)
Робота в Японії
(проміжний звіт)
2-ий етап дослідження
(ситуаційні підходи)

Шьоічі ХАЯМІ

Спалювання відходів для відновлювальної енергетики

Робота в Японії
(попередній звіт)

Макото КОСАКА

Фінансово-економічний аналіз

3-ій етап дослідження
(роз’яснення результатів)

Кеіта САІТО

Робота в Японії
(фінальний звіт)

Кьоко КІМУРА

Аналіз правової системи та організаційної структури /
Aналіз екологічного та соціального впливу
Аналіз характеристик відходів (2) /
Адміністративний координатор
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3
Основні підходи до ПМТВ
Особливості проведення дослідження

Технічні аспекти
Головні особливості:
Запропонувати
прийнятний сценарій
допомоги для української
сторони

Підходи до проведення дослідження

Особливість 1: Відповідність до
Національної стратегії
поводження з відходами та
релевантними стандартами
Особливість 2: Відповідність
існуючим потребам та
терміновості для ключових міст
Особливість 3: Підтвердження
намірів по застосуванню відходів
на енергетичному заводі

Адміністративний аспект
Особливість 4: Своєчасні переговори та затвердження сценарію
допомоги паралельно із проведенням дослідження
Особливість 5: Гарантія безпеки для Дослідницької групи JICA
під час виїзних досліджень

Основні підходи до впровадження результатів дослідження
Технічний підхід 1: Сценарій допомоги повинен відповідати
Національній стратегії ПМТВ
Технічний підхід 2: Особливості, потреби та їх терміновість
будуть детально вивчатися для розробки пропозицій щодо
їх вирішення
Технічний підхід 3: Необхідність та можливість застосування
відходів для отримання енергії або в інших системах будуть
досліджуватись систематично
Технічний підхід 4: Комплексний сценарій допомоги буде
запропонований із урахуванням фактичних потреб та
необхідних проектних процедур в Україні

Адмін. підхід 1: Дослідницька група JICA буде взаємодіяти із
відповідними органами влади
Адмін. підхід 2: Структура з управління організації безпеки
дослідження буде сформована разом із відповідними
українськими органами влади.

Додаток 3
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Передумови для Технічного підходу 1

Технічний підхід 1

• Україна затвердила "Національну стратегію поводження з
відходами" у листопаді 2017 року за підтримки ЄС (ЄБРР та GIZ),
що має на меті створення в Україні безвідходної моделі економіки.
• Встановлені часові рамки щодо впровадження стратегії:
короткострокові- (2017-2018), середні- (2019-2023), та
довгострокові- (2024-2030).

• Дослідницька група JICA детально проаналізує зміст національної
стратегії поводження з відходами та запропонує сценарій
допомоги, який буде відповідати принципам даної стратегії.
Вироблення

Збір/
Перевезення

Повторне
використання

Відновлення

Предмети повторного

Центр збору
відходів

Сортування та
відновлення

використання

Міські Тверді
Відходи

Відходи, що підлягають
повторному
використанню

Паливо з ТПВ (Тверді
побутові відходи)

Відходи

Відходи в енергію

Полігони

Домашнє
компостування
Джерело: http://eco.ck.ua/docs/Prezentazja_Strategia.pdf

• Будь-який майбутній план розвитку, що стосується ПМТВ, повинен
відповідати фундаментальним принципам цієї стратегії

Скорочення
ресурсів

Утилізація

Компостування

Покращення
системи збору

Заохочення до
повторного
використання

Відновлення
матеріалів та
енергії

Скорочення об’ємів на
полігонах
Регіональна утилізація

Запропоновані принципи поводження з відходами
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Передумови для Технічного підходу 2

Технічний підхід 2

• Ситуація з ПМТВ в трьох обраних містах подібна, але є деякі
відмінності.
• Всі міста докладають зусиль для вдосконалення системи ПМТВ,
але перед ними постають технічні, фінансові та соціальні
труднощі щодо їх впровадження.

• Дослідницька група JICA буде чітко відслідковувати існуючу ситуацію,
пов'язану з ПМТВ, у трьох обраних містах за допомогою анкет, опитувань
та польових досліджень, а також вивчати наявні супутні документи.

Положення
Річний об’єм вироблення
Добовий об’єм вироблення
Населення
Одиничний коефіцієнт
вироблення на душу
населення

Київ

Харків

Дніпро

1 089 000 тон

443 000 тон

307 000 тон

2 984 тон
2 893 822
1.03 кг/добу/1 особу

1 214 тон
1 430 885

841 тон
999 250

0.85 кг/добу/1 особу 0.84 кг/добу/1 особу

Джерело: Опитування для збору та перевірки інформації для енергетичного сектора України (JICA, травень 2016 року)
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Додаток 3

• Будь-який майбутній план розвитку, що стосується ПМТВ, повинен
сприяти збільшенню ефективності та продуктивності

Анкетування
• Загальна інформація (навколишнє середовище, населення, економіка)
• Законодавство, нормативні акти та плани відносно ПМТВ
• Структура впровадження ПМТВ
• Існуюча ситуація щодо ПМТВ (від вироблення до утилізації, а також фінансові питання)
• Переробка відходів та відновлювальна енергетика
• Методика реалізації проекту: така як ДПП (державно-приватне партнерство)
• Екологічна та соціальна компенсація
Опитування
• З відповідними органами влади
Відвідування полігонів
• Зберігання, збирання, перевезення, повторне використання, спалювання, утилізація або
інші відповідні процеси

Передумови для Технічного підходу 3

Технічний підхід 3

• Національна стратегія поводження з відходами також встановлює
цільовий показник для впровадження теплогенеруючих об’єктів, які
використовують відходи як вторинні енергетичні ресурси.
• Загальні термогенеруючі технології - перетворення відходів в
енергію (спалювання), механічна та біологічна переробка (МБП)
тощо.

• Дослідницька група JICA уважно вивчить необхідніть та
можливості перетворення відходів в енергію або для інших цілей..
• Наприклад, буде проведене наступне порівняння з екологічної,
фінансової та соціальної точки зору.

Показник

Од. вим.

2016

2017-18

2019-23

2024-30

Будівництво споруд
Споруда (и)
1
3
15
20
Об’єм термогенеруючої
Тон
1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000
переробки
Коефіцієнт термогенеруючої
%
2,37
5,00
5,00
10,00
переробки
Джерело: Національна стратегія поводження з відходами в Україні до 2030 року, листопад 2017 року

Альтернатива А: Відходи тільки в енергію (ВВЕ)
Міські Тверді
Відходи

Альтернатива Д: На полігони (без використання)
Електрична
енергія

Відходи В
Енергію
Цінні товари для
повторного
використання

Міські Тверді
Відходи

Альтернатива В: ВВЕ + ферментація для отримання метану

Компостування

Компост

Неорганічні
Цінні товари для
повторного
використання

• Необхідно зрозуміти принципи технології термогенеруючої
переробки, її переваги та недоліки.

Відходи В
Енергію

Санітарні
полігони
Цінні товари для
повторного
використання

Санітарні
полігони

Альтернатива Б: ВВЕ + компостування
Органічне

Міські Тверді
Відходи

Електрична
енергія

Органічне

Міські Тверді
Відходи

Ферментація
для отримання
метану

Рідке
добриво
Біогаз

Неорганічні
Цінні товари для
повторного
використання

Відходи В
Енергію

Санітарні
полігони

Електрична
енергія
Санітарні
полігони
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Технічний підхід 3 (продовження)

Передумови для Технічного підходу 4

• Дослідницька група JICA вивчатиме схеми реалізації проекту, як
показано нижче, порівнюючи важливі фактори, такі як фінансові
ресурси, плату за сортування, продажі енергії або ризики, а також
структуру реалізації проекту.

• Національна стратегія поводження з відходами також пропонує
реалізацію м'яких методик, таких як "детальне планування", "пілотні
заходи з утилізації відходів" та "підвищення обізнаності громадськості",
на додаток до важкої методики, якою є будівництво об'єктів.
• JICA встановлює "комплексну модель допомоги" у сфері поводження з
твердими відходами, яка точно відповідає вищезазначеній стратегії.

Схеми реалізації
Будівництво та експлуатація державними
службами
Будівництво державними службами, та
експлуатація приватним сектором (ПроектБудівництво-Експлуатація: ПБЕ)
Будівництво та експлуатація приватним
сектором (Будівництво-ЕксплуатаціяПередача: БЕП), (Будівництво-ВласністьЕксплуатація: БВЕ)

Капітальні
витрати

Операційні
витрати

Державні
інвестиції

Відносно високі завдяки прямому
управлінню державним сектором.
Відносно низькі завдяки
ефективній економії коштів
приватним сектором.
Надзвичайно високий завдяки
включенню початкових інвестицій.
Не існує ризику для державного
сектору щодо непередбачених
коливань вартості.

Державні
інвестиції
Приватні
інвестиції

Джерело: Дослідницька група JICA

Технічне співробітництво

Проекти технічного співробітництва,
Схеми Технічне співробітництво для планування розробок
реалізації Навчання, направлення спеціалістів,
Партнерська програма JICA, (заходи на низових рівнях)

Фінансова
допомога
Кредит ОПР

Джерело: Стратегічна документація JICA по поводженню з
твердими відходами, 2015

• Краще розглядати відповідну загальну модель співробітництва
для більш ефективної підтримки розробки споруд
20
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Категорія

Технічний підхід 4

Адміністративні підходи

• Дослідницька група JICA вивчатиме передумови майбутніх
досліджень для можливих та ефективних комбінацій компонентів,
що реалізуються в рамках допомоги, відповідно до законодавства
та методології проектів в Україні.

• Забезпечення безпечних умов для взаємодій

Передумови

Соціальні умови
Громадська
обізнаність та
співпраця
Організаційні умови
Умови управління
Фінансові умови
Технічні умови

Зацікавлені організації України

Київська область та місто

Відповідне технічне співробітництво

Харківська область та місто

ЄБРР
Дніпропетровська область та місто

Дослідницька група JICA

JICA

Керівник групи/ Заступник керівника

Головний офіс JICA
Європейське відділення

Представник
групи
Кредитна допомога в рамках програми ОПР

Донори

Національний уряд: Міністерства

GIZ

JICA Україна
місцеве представництво

Українські
працівники

ТУ та умови по ТБ із Японії
21
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Зміст дослідження
2018
січ.

План роботи

лют.

бер.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

Підготовка дослідження

Аналіз отриманих документів, підготовка до Першого польового
дослідження

1-ий етап дослідження
(збір даних)

Організаційна зустріч, збір інформації та даних, її попередній аналіз
через опитування, анкети, та польове дослідження.

Робота в Японії
(проміжний звіт)

Аналіз існуючих ситуацій та питань, пов’язаних з ПМТВ.
Підготовка проміжного звіту. (I/R)

2-ий етап дослідження
(вивчення сценаріїв)

Пояснення змісту проміжного звіту, додаткові опитування для збору
інформації, обмін думками та семінари по ПМТВ

Робота в Японії
(попередній звіт)

Відтворення та порівняння ідей для майбутніх сценаріїв допомоги,
підготовка проекту фінального звіту (DF/R)

3-ій етап дослідження
(пояснення результатів)

Пояснення змісту проміжного звіту
Обмін думками по майбутніх сценаріях допомоги

Робота в Японії
(фінальний звіт)

Підготовка та подання фінального звіту (F/R) на розгляд JICA

Додаток 3
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Аналіз існуючих умов
Вироблення

Збір/
Перевезення

Повторне
використання

Відновлення

Терміновість та діючі
переваги

Визначення перешкод
Відповідність Планам вищого рівня,
Національній стратегії по
поводженню з відходами та інше

Утилізація

Можливість використання відходів
для енергетичних систем

Пропозиції стосовно можливих протидій
Зменшення
відходів
Генеральний
план

Покращення процесу
збору відходів
Поінформованість
громадськості

Заохочення повторного
використання
Покращення фінансових
показників

Можливість реалізації та японські
технології

Відновлення
матеріалів та енергії

Скорочення об’ємів на полігонах
Регіональна утилізація

Соціальні та екологічні ризики

Комбінація схем JICA

Сценарій допомоги, запропонований JICA

Зміст Першого польового дослідження
Тривалість: з 22 лютого по 15 квітня

• Організаційна зустріч з метою пояснення зацікавленим органам влади
України та міжнародним донорам планів та термінів проведення
дослідження
• Проведення анкетування та опитування усіх вищезазначених
представників влади шляхом передачі анкет.
→ Просимо підготувати відповіді на запитання.
• Організація відвідування місць та об’єктів, що відносяться до ПМТВ в
кожному цільовому регіоні, разом із проведенням опитування.
→ Просимо надати підтримку в організації відвідування об’єктів.
• Додаткове опитування щодо складових відходів в кожному цільовому
місті.
→ Просимо про співпрацю в процесі проведення опитування.

Легенд:
Уточнюючі моменти
26
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Основні питання для дослідження

1. Загальна інформація

1. Загальна інформація
2. Законодавство, нормативні акти та плани відносно
ПМТВ
3. Структура впровадження ПМТВ
4. Основні питання, що стосуються міських твердих
відходів
5. Переробка відходів та відновлювальна енергетика
6. Метод реалізації проекту
7. Екологічна та соціальна компенсація
8. Інше

Природні умови України та кожного цільового міста
• Кліматичні умови, такі як температура та кількість опадів, на рік та
щомісяця, найвищі, найнижчі та середні показники за минулі роки
• Коротке пояснення топографічних та геологічних характеристик.
Населення України загалом та в кожному цільовому місті та області
• Тенденція зміни кількості населення за останні 10 років та прогноз на
наступні 10-20 років за статтю та віковими групами (при наявності).
Економічна ситуація України загалом та в кожному цільовому місті та
області
• ВВП чи регіональне ВВП, кількість зайнятого населення,
співвідношення, середній дохід, структура промисловості, коефіцієнт
економічного зростання, рівень освіченості, тощо.
Статус комунальних послуг
• Електрична енергія, водопостачання та водовідведення (попит,
постачання, рівень покриття)
28

Додаток 3

27

3. Структура впровадження ПМТВ

2. Законодавство, нормативні акти та плани щодо
ПМТВ
• Діючі закони, нормативні акти, правила, стандарти, інші правові та
технічні документи, що відносяться до ПМТВ.
• Національна стратегія поводження із міськими відходами до 2030
року, затверджена 8 листопада 2017 року (оригінали українською
та англійською)
• Інші документи, повязані із вищезазначеною стратегією (проекти
або затверджені, відповідні директиви ЄС).
• Національний та регіональні плани розвитку, в цілому та ті, що
відносяться до ПМТВ
• Плани перегляду вказаних законів і нормативних актів

Організаційна схема задіяних органів влади (міністерства, обласне
та міське управління).
• Роль, структура, кількість працівників у кожному відділі
• Для відділу, відповідального за ПМТВ, сума та розподіл річного
бюджету, витрати, джерела доходів, тощо
• Міжміністерське або міжобласне/ міжміське співробітництво в
сфері розподілу витрат або підтримці, якщо такі існують
• Відносини, межі відповідальності та завдання
загальнонаціонального, обласного та міського управління щодо
ПМТВ
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Додаткове дослідження щодо складу відходів

4. Основні питання, що стосуються міських твердих
відходів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кількість та якість міських твердих відходів, що виробляються
Організації, що надають послуги ПМТВ у кожному місті
Збирання та перевезення
Проміжна та повторна переробка
Сміттєспалювальний завод “Енергія”
Утилізація
Оплата послуг із поводження з відходами
Соціальна необхідність у покращенні існуючої системи ПМТВ
Програма 3R, екологічна освіченість та обізнаність
громадськості
10. Фінансові питання

З метою кращого розуміння отриманих даних щодо складу відходів,
буде проводитись спрощене дослідження:
• 2 зразки від кожного цільового міста
• Щільність маси, фізичний склад: три компоненти (вологість,
зольність, горючість), хімічні елементи (C, H, O, N, S, Cl) та
теплова ефективність
32
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Джерело: Місто Київ, місто Харків, місто Дніпро, лютий 2018 року

5. Переробка відходів та відновлювальна енергетика
• Будь-які нормативні акти, інструкції, процедури та інші документи,
пов'язані з енергетичною політикою, включаючи відновлювальну
енергетику (ВЕ)
• Будь-які нормативні акти, інструкції щодо сприяння ВЕ, включаючи
"відновлення енергії із відходів" та "енергія біомас". (наприклад,
"зелені" тарифи ВЕ при постачанні, зобов'язання щодо придбання
енергії операторами мережі, стимулювання проектів ВЕ та інше)
• План покращення або розвитку сміттєспалювальних заводів та
інших підприємств.
• Наміри осіб, що приймають рішення щодо розвитку
сміттєпереробних та енергогенеруючих підприємств.

Сміттєспалювальний завод “Енергія” у Києві

① Кран для завантаження відходів

⑥ Вентилятор для нагнітання
повітря

⑪ Адміністративна зона

⑯ Вентилятор, що
виводить дим

② Бункер для відходів (18 000 куб.м)

⑦ Котел

⑫ Похилий транспортер

⑰ Димова труба

③ Система управління краном

⑧ Екран для відведення тепла ⑬ Бункер шлаку

④ Завантажувальна воронка

⑨ Валкова решітка котла

⑭ Лінія металовідводу

⑤ Трубопровід подачі повітря

⑩ Лійки відведення шлаку

⑮ Електричний фільтр

Джерело: Брошура "Київенерго"

•

•

Дуже важливим для Дослідницької групи JICA є з’ясування правдивої ситуацію на заводі
«Енергія», так як це єдиний сміттєспалювальний завод в Україні
Коротка проектна довідка про сміттєспалювальний завод «Енергія» (історія, капітальні
витрати, перелік концесіонерів, зміст концесії, проблеми, перспективи тощо.)
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6. Методика реалізації проекту

7. Екологічний та соціальний вплив

• Будь-які існуючі закони та нормативні акти, що
стосуються ДПП (державно-приватного партнерства),
такі як Закон України "Про державно-приватне
партнерство"
• Короткий опис деяких існуючих проектів, які працюють в
рамках ДПП у м. Києві.
• Будь-які нормативні акти, стандарти, інструкції в Україні,
що стосуються критеріїв розробки споруд по переробці
відходів або інших об’єктів інфраструктури

Нормативні акти, стандарти та політика щодо оцінки впливу на
навколишнє середовище, розкриття інформації, переселення
мешканців та придбання землі
• Категорії проектів та критерії, що вимагають оцінки розміру впливу
на навколишнє середовище, такі як SEA, EIA та IEE, базуючись на
законодавстві України
• Деталі процедури стосовно звіту EIA (ОВНС), такі як процес
затвердження, необхідний час, предмет дослідження, формат та
необхідність проведення зустрічей зацікавлених сторін
• Відповідна сертифікація, якщо вона необхідна при реалізації
проектів
Кількість та активність збирачів відходів на існуючих полігонах та
сміттєзвалищах, у місті чи за його межами
36
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8. Інше
1.
2.

Допомога інших міжнародних донорів
Зацікавленість у досвіді Японії по ПМТВ в таких сферах, як:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Історія,
Законодавча система,
Статистичні дані, такі як кількість вироблення відходів
Програма 3R,
Система збирання та перевезення відходів
Спалювання відходів та відновлювальна енергетика
Інші технології по проміжній переробці
Технологія утилізації
Процедури та схеми будівництва та експлуатації споруд
Система субсидій
Поінформованість громадськості та її участь
Поводження із небезпечними відходами
Інше

Семінар по ПМТВ
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10
Пропозиції для семінару по ПМТВ
Мета: Поділитися загальним розумінням мети проведення дослідження та ідеями щодо
сценарію допомоги із відповідним органам влади та організаціями в Україні,
Запропоновані дата та час: перша половина дня, кінець травня або початок червня 2018 р.
Запропоноване місце: зал для переговорів державного або місцевого управління м. Києва
Час
9:00-9:10

Орієнтовна програма семінару по поводженню з твердими відходами
Зміст
Ведучий
Початок

9:10-9:40

Представники української влади, JICA

Зміст дослідження JICA
Інформація щодо національної стратегії поводження з
9:40-10:00
відходами
10:00-10:30 Існуюча ситуація у сфері поводження зі сміттям в Києві

Дослідницька група JICA
Міністерство екології та природних
ресурсів
КМДА

10:30-10:50 Перерва
Японський досвід та технології перетворення відходів в
10:50-11:20
енергію
11:20-11:40 Презентація схем допомоги JICA

Дослідницька група JICA

11:40-12:20 Запитання та відповіді

Всі учасники

12:20-12:30 Завершення

Представники української влади, JICA

Зобов’язання

Дослідницька група JICA
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Джерело: Дослідницька група JICA

Зобов'язання, що очікуються від української сторони
Дослідницька група JICA сподівається, що українська сторона
здійснюватиме наступні кроки, зазначені раніше у процесі перемовин
із JICA:
• Забезпечення даними, інформацією та документацією за запитом
Дослідницької групи JICA
• Надання відповідей на питання в анкетах, запропонованих
Дослідницькою групою JICA
• Проведення зустрічей із представниками Дослідницької групи
JICA
• Координація дій із організаціями та об’єктами під час проведення
польових досліджень
• Забезпечення безпечних умов для Дослідницької групи JICA

Щиро дякуємо за Вашу увагу !

41

11
Додаток 3

Додаток 3

Підсумок проекту фінального звіту

Збір та перевірка інформації стосовно
поводження
з твердими побутовими відходами
в Україні
Підсумок проекту фінального звіту

16 червня 2018

Дослідницька група JICA

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Статус дослідження
Зміст проекту фінального звіту
Визначені потреби щодо допомоги
Схеми надання допомоги від JICA
Передумови для можливої допомоги
Можливість впровадження заводу, що
виробляє енергію з відходів
7. Підготовка фінального звіту
2

1
1. Статус дослідження
2018
січ.

лют.

бер.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

Підготовка дослідження
1-ий етап дослідження
(збір даних)

1. Статус дослідження

Робота в Японії
(проміжний звіт)
2-ий етап дослідження
(ситуаційні підходи)
Робота в Японії
(попередній звіт)
3-ій етап дослідження
(роз'яснення результатів)

2/21

4/15

5/9

6/6

7/15

7/31

4
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Робота в Японії
(фінальний звіт)

2. Зміст проекту фінального звіту

2. Зміст проекту фінального звіту

Розділ 1

Короткий огляд дослідження
• Передумови, задачі, цільова зона , зацікавлені організації

Розділ 2

Короткий огляд першого етапу дослідження
• Графік дослідження, методи, семінар

Розділ 3

Результати першого етапу дослідження
• Нинішня ситуація в Україні, м.Київ, м.Харків, м.Дніпро 2) Допомога
міжнародних донорів

Розділ 4

Визначені потреби щодо допомоги
• Загальні потреби в Україні
• Конкретні потреби центрального уряду та обраних міст

Розділ 5

Попереднє оцінювання впровадження системи виробництва енергїї з
відходів
• Методологія оцінювання
• Результат попереднього оцінювання

Розділ 6

Можливий варіант допомоги та його передумови
• Можливий варіант допомоги та її графік
• Передумови

Розділ 7

Попередня оцінка екологічних факторів
6

2
Визначені загальні потреби в Україні
Потреби впровадження управління твердими побутовими
відходами, відповідно до нової національної законодавчої
бази та національного плану поводження з відходами

3. Визначені потреби щодо допомоги

Невідкладний та належний огляд та оновлення існуючих планів
Збір достовірних даних
Дослідження та створення ринку вторинної переробки
Впровадження роздільного збору відходів
Підвищення обізнаності громадськості та екологічна освіта
Впровадження відповідних технологій та бізнес-схем
Встановлення належного тарифу на видалення відходів
Залучення приватного сектору та оцінка проекту ДПП
Глобалізація існуючих технічних стандартів
Забезпечення можливості підготовки та навчання
Координація роботи міністерств, областей і муніципалітетів

8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Конкретні потреби центрального уряду

Конкретні потреби м.Києва
1.
2.
3.
4.

• Підготовка та навчання для вдосконалення "центрального органу
виконавчої влади з питань поводження з відходами", який буде
новостворено;
• Організація мережі між відповідними міністерствами, областями та
муніципалітетами для зміцнення їх співпраці, а також створення
постійних можливостей для обміну досвідом та інформацією;
• Розробка технічних керівних принципів та стандартів для підготовки
та реалізації місцевого плану поводження з відходами;
• Створення структури моніторингу сфери поводження з відходами з
системою управління даними.

5.
6.
7.
8.

Продовження роботи або закриття полігону №5;
Закриття полігону № 6;
Розробка нового полігону(ів) після закриття № 5 та 6;
Розробка об'єктів переробки відходів для зменшення кількості
відходів, що безпосередньо захоронюються на полігоні;
Фундаментальне вдосконалення сміттєспалювального заводу
''Енергія'' (хімічне та фізичне очищення газу, електрогенератори);
Будівництво нового заводу, що замінить сміттєспалювальний завод
''Енергія'', приблизно до 2030 року;
Впровадження та розширення роздільного збирання відходів,
включаючи підвищення рівня обізнаності населення;
Поновити концептуальний та генеральний план поводження з
твердими побутовими відходами, включаючи план розвитку
об'єкта(завода) та його впровадження.

9

10

3
Конкретні потреби м. Харкова

Конкретні потреби в м. Дніпрі
1. Підготовка альтернативного плану розвитку об’єкта (завода),
замість планів проектів ДПП, які зараз реалізовуються як у місті, так
і в області;
2. Ефективна робота сортувального заводу у випадку якщо КП "Еко
Дніпро" побудує його та буде його оператором;
3. Впровадження системи роздільного збирання відходів, зокрема
заходів із підвищення обізнаності громадян;
4. Оновлення концептуального та генерального плану поводження з
твердими побутовими відходами, зокрема плану розвитку об’єкта та
плану його реалізації як плану поводження з твердими побутовими
відходами міста, оновлення відповідної схеми санітарного очищення
та іншої проектної документації.

11
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1. Ефективна робота сортувального заводу, що будується за проектом
Світового банку;
2. Впровадження системи роздільного збирання відходів, зокрема
заходів із підвищення обізнаності громадян;
3. Майбутній план розвитку об’єкта для другої черги полігону та
сміттєпереробного заводу (17 га) після проекту Cвітового банку;
4. Необхідність подальшого скорочення кількості відходів на полігоні,
відповідно до Національної стратегії управління відходами;
5. Оновлення концептуального та генерального плану поводження з
твердими побутовими відходами, зокрема плану розвитку об’єкта та
плану його реалізації як плану поводження з твердими побутовими
відходами міста, оновлення відповідних схем санітарного очищення
та іншої проектної документації.

Види схем надання допомоги від JICA

4. Схеми надання допомоги від JICA

Технічне співробітництво
1. Відрядження експертів
2. Прийняття людей на технічне навчання
3. Проекти технічного співробітництва
 Комбінація вищезазначених ① та ② поєднаних з методами участі
4. Технічне співробітництво для планування розвитку
 Підтримка в підготовці генеральних планів та ТЕО/проектної
документації

Найбільш придатні
для України, окремо,
або разом, як
комплексна модель
допомоги

Кредити в рамках офіційної допомоги з розвитку (ОДР)
 Підтримка в розвитку економічної та соціальної інфраструктури
Безповоротні позики в рамках офіційної допомоги з розвитку (ОДР)
Участь громадян
- Волонтери
- Програма партнерства від JICA
Державно-приватне партнерство
Допомога в надзвичайних ситуаціях
JICA Survey Team based on JICA’s web site

14
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Поетапна допомога та передумови
Період імплементації

5. Передумови для можливої допомоги

Короткий
термін

Виявлені
потреби

(2019-2020)

 Центральний
уряд

Середній
термін

 м.Київ
 м.Харків
 м.Дніпро

(2021-2023)
Довгий
термін

Передумови

Технічне
співробітництво

Передумови

Технічне
співробітництво

Передумови

Технічне
співробітництво/
Кредит ОДР

Дослідницька група JICA
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(2024-2028
або більше)

Можливі види
допомоги

Види допомоги на короткий термін та передумови (1)

Можливі види допомоги
Період

Можлива
схема

Попередній варіант допомоги


Короткий термін
2019-2020

Технічне

срівробітницт

во




Середній
термін
2021-2023


Технічне

співробітницт
во



Довгий
термін
2024-2028

Кредит ОДР

та/або
Технічне

співробітницт
во

Попередній варіант допомоги

Проведення технічних тренінгів для відповідних співробітників на рівні
національних і місцевих органів влади.
Підтримка міжадміністративної мережевої кооперації.
Підтримка розробки відповідних керівних принципів, тощо.
Підтримка перегляду і переробки відповідної наявної схеми та планів
Підтримка планування термінової розробки об'єкта та його експлуатації
Постійне проведення технічних тренінгів для відповідних співробітників на
рівні національних та місцевих органів влади.
Підтримка моніторингу та керування даними.
Підтримка впровадження системи роздільного збирання відходів і
відповідних заходів із підвищення обізнаності громадян.
Підтримка для детальної технічної інспекції на сміттєспалювальному
заводі ''Енергія''
Підтримка підготовчого планування довгострокового розвитку об'єктів
Постійне проведення технічних тренінгів для відповідних співробітників на
рівні національних і місцевих органів влади.
Підтримка реалізації довгострокового розвитку об'єкта та його м'якого
компонента

JICA Survey Team



Проведення технічних
тренінгів для відповідних
співробітників на рівні
національних та місцевих
органів влади



Підтримка
міжадміністративної
мережевої кооперації



Підтримка розробки
відповідних керівних
принципів тощо

Цільова
сторона
Міністерства
Області
Міста

Міністерства
Області
Міста
Міністерства

Передумови
 Завершення розробки відповідних законів, як ''Закон
про відходи'' і його представлення громадськості
 Посилення співпраці центральних і місцевих органів
влади, зокрема налагодження механізму обміну
знаннями між центральними і місцевими органами
влади
 Стабільне продовження політики поводження з
відходами незалежно від політичних змін
 Подальша участь у внутрішніх і міжнародних
тренінгах або семінарах з метою покращення знань і
навичок у сфері поводження з відходами
 Складання запитів на допомогу
 Завершення створення центрального органу
виконавчої влади з питань поводження з відходами і
його представлення громадськості
 Завершення розробки Національного плану
поводження з відходами і його представлення
громадськості

Дослідницька група JICA
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Види допомоги на короткий строк та передумови (2)




Попередній варіант
допомоги
Підтримка
перегляду і
перероблення
відповідної наявної
схеми та планів

Цільова
сторона
Міста

Підтримка
Київ
плануванння
термінової розробки
об'єкта та його
експлуатації

Харків

JICA Survey Team

 Підготовка звіту про енергетичний баланс у кожному цільовому
місті, щоб розуміти місцеві потреби та обсяг постачання тепла й
електроенергії
 Продовження дискусій і обговорень щодо регулювання
відповідного тарифу на видалення вфдходів
 Підготовка фінансового звіту стосовно поводження з відходами
 Укладання бізнес-схеми поводження з побутовими відходами
після закриття полігону №5
 Обговорення та співпраця з Київською обласною державною
адміністрацією щодо розташування об'єктів оброблення й
утилізації відходів, які будуть будуватися за межами міста в
майбутньому
 Фінансова експертиза заводу ''Енергія''
 Підготовка операційного плану для нового сміттєсортувального
заводу та полігону
 Проведення
тренінгів
для
операторів
нового
сміттєсортувального заводу та полігону
 Прийняття рішення щодо впровадження проекту ДПП
 Обговорення та досягнення згоди з Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією щодо розподілу відходів
між м.Дніпром та іншими муніципалітетами у майбутньому
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Попередній варіант
Цільова
допомоги
сторона
Постійне
проведення Міністерства
технічних тренінгів для Області
відповідних
Міста
співробітників на рівні
національних і місцевих
органів влади
Підтримка моніторингу Міністерства
керування даними
Області
Міста
Підтримка впровадження Міністерства
системи
роздільного Області
збирання і відповідних Міста
заходів із підвищення
обізнаності громадян

JICA Survey Team

Передумови
 Продовження співпраці та обмін інформацією з
міжнародними організаціями і привантим сектором
 Стабільне продовження політики поводження з
відходами незалежно від політичних змін
 Подальша участь у внутрішніх і міжнародних тренінгах
або семінарах з метою покращення знань і навичок у
сфері поводження з відходами
 Підготовка переліку наукових співробітників, які
займаються дослідженням сфери поводження з
відходами, зокрема сфери переробки
 Підготовка переліку приватних компаній, які займаються
поводженням з відходами, зокрема переробкою
 Підготовка переліку приватних компаній, громадських
організацій або НУО, які займаються інформуванням
громадськості про поводження з відходами , зокрема про
переробку
 Початок і продовження інформування громадськості для
розуміння поводження з відходами, що здійснється
урядом
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Дніпро

Види допомоги на середній строк та передумови (1)

Передумови

Види допомоги на середній та довгий терміни і передумови


Попередній варіант
допомоги

Підтримка для детальної
технічної інспекції на
сміттєспалювальному заводі
''Енергія''
Підтримка підготовчого
планування довгострокового
розвитку об'єктів

Цільова
сторона
Київ

Передумови
 Продовження дискусій щодо можливості
застосування ''зеленого'' тарифу на енергію,
вироблену шляхом спалювання відходів

 Технічна експертиза сміттєспалювального заводу
''Енергія''
Харків
 Моніторинг роботи нового сміттєсортувального
заводу та полігону
Дніпро
 Підготовка концепціі поводження з відходами для
відходів, що утворюються на лівому березі
 Технічна екстертиза КП ''Жилсервіс'' або інших
підприємств, які будуть відповідати за збирання
відходів
 Постійне проведення технічних
 Стабільне продовження політики поводження з
тренінгів
для
відповідних Міністерства
відходами незалежно від політичних змін
співробітників
на
рівні Області
 Подальша участь у внутрішніх і міжнародних
національних і місцевих органів Міста
тренінгах або семінарах з метою покращення знань
влади
і навичок у сфері поводження з відходами
 Підтримка
реалізації Київ
 Завершення прояснення передумов протягом
довгострокового
розвитку
короткого і середнього строку
Харків
об'єкта та його м'якого
Дніпро
компонента група JICA
Дослідницька


Київ

6. Можливість впровадження заводу,
що виробляє енергію з відходів
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6
Попередній контрольний перелік JICA щодо
впровадження системи виробництва енергії з відходів

Орієнтовний керівний принцип JICA щодо впровадження
системи виробництва енергії з відходів

Класифікація
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2) Розуміння
громадян
3) Інституційний
аспект
4) Управлінська
спроможність
уряду
5) Фінансовий
аспект

6) Технічний
аспект

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Фактор оцінювання
Населення цільового міста
Соціальні потреби
Стан розвику соціальної інфраструктури, що стосується екологічної санітарії
Інтеграція екологічної та соціальної сфери
Співпраця жителів у сфері сортування відходів
Розуміння системи виробництва енергії з відходів громадськістю
Розробка законів, виконавчих наказів та правил
Стабільність адміністративної організації
Відповідність будівельного майданчика вимогам
Місце системи виробництва енергії з відходів у плані вищого рівня
Позиція голови місцевої влади
Ефективність уряду
Технічні стандарти й операції, що стосуються продажу електроенергії
Забезпечення фінансових ресурсів
Тариф на утилізацію відходів
Дохід від продажу електроенергії
Схема проекту
Ризики проекту
Збір основних даних стосовно відходів
Технічні можливості виробників
Належна утилізація залишків спалювання (зола після спалювання)
Система екологічного моніторингу
Досвід подібних об'єктів
Забезпечення потрібної кількості інженерів

Важливість
Найважливіше
Важливо
Рекомендовано
Рекомендовано
Найважливіше
Найважливіше
Найважливіше
Важливо
Важливо
Найважливіше
Найважливіше
Важливо
Важливо
Найважливіше
Важливо
Важливо
Рекомендовано
Рекомендовано
Найважливіше
Важливо
Важливо
Рекомендовано
Рекомендовано
Рекомендовано
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Додаток 3

 JICA розробила орієнтовний керівний принцип щодо впровадження
системи відходи-в енергію (ВВЕ), включаючи проект попереднього
контрольного переліку
 В проекті попереднього контрольного переліку, фактори оцінювання
поділяються на 6 аспектів: 1) соціальні умови, 2) розуміння громадян,
3) інституційний аспект, 4) управлінська спроможність уряду, 5)
фінансовий аспект, 6) технічний аспект, і кожна категорія включає
свої пункти.
 Кожен пункт оцінювання за шістьма категоріальними аспектами
оцінено із використанням п’яти різних рівнів від “низький” до
“високий” та оцінюється від “0” до “4”, і об’єднано в кожній категорії,
враховуючи важливість пунктів оцінювання.

1) Соціальні
умови

Попередній результат оцінювання (м.Київ)

Попередній результат оцінювання (м.Харків)
Соціальні умови

Соціальні умови

Технічний аспект

Розуміння громадян

Технічний аспект

Інституційний аспект

Фінансовий аспект

Інституційний аспект

Фінансовий аспект

Розуміння громадян

Управлінська спроможність

Управлінська спроможність
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7
Попередній результат оцінювання (Дніпро)
Соціальні умови

Розуміння громадян

Технічний аспект

7. Підготовка фінального звіту
Інституційний аспект

Фінансовий
аспект
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Управлінська спроможність

Підготовка фінального звіту
 Проект фінального звіту подається до зацікавлених організацій в
Україні в середині липня 2018р. з коротким поясненням
дослідницької групи JICA.
 Дослідницька група JICA повернеться до Японії в кінці липня.

 Просимо ознайомитися з проектом фінального звіту та
подати свої коментарі до дослідницької групи до 3
серпня.
 Базуючись на коментарях, дослідницька група JICA підготує
фінальний звіт, узгоджений зі штаб-квартирою JICA.
 Фінальний звіт англійською, українською та японською мовами буде
завершено та подано до штаб-квартири JICA у серпні.

Кінець звіту
Щиро дякуємо за Вашу увагу !
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Додаток 4
Анкети

Додаток 4

Додаток 4.

Анкети

Питання для Міністерства
0. Загальна інформація про міністерство

0-1

Організаційна структура міністерств України та щорічний бюджет, що було
виділено на роботу кожного міністерства за останні декілька років

0-2

Інформація щодо міністерств, робота яких пов’язана з ПМТВ.

0-3

Загальна інформація стосовно Вашого міністерства, включно із організаційною
структурою

1. Загальна інформація про Україну
1-1

Загальні кліматичні та природні умови України, такі як температура, кількість
опадів, геологічні умови та інші.

1-2

Тенденція зміни кількості населення України за останні 10 років та прогноз на
наступні 10-20 років за статтю та віковими групами.

1-3

Тенденції ВВП або інші економічні показники, кількість працюючих та
співвідношення, середній дохід, структура промисловості, показник економічного
зростання, рівень освіти, середня тривалість життя, тощо на загальнодержавному
рівні.

2. Законодавство, нормативні акти та плани відносно ПМТВ
2-1
2-2

Закони, нормативні акти, плани, настанови, стандарти та цілі, пов'язані з ПМТВ
Міжнародні закони та нормативні акти, на які посилається Україна, такі як
директиви ЄС

2-3

Національний план розвитку та стратегії України
Положення та директиви ЄС пов'язані з ПМТВ, які Україна повинна буде
2-4
дотримуватися у майбутньому як умови для членства в ЄС.
3. Структури впровадження ПМТВ
3-1 Детальний опис відділу або підрозділу, який відповідає за ПМТВ, їх роль, структура,
кількість працюючих в організації, щорічний бюджет тощо.
3-2 Міжвідомчі відносини, такі як розподіл відповідальності або об'єднаний комітет з
питань ПМТВ
3-3 Відносини з державними та міськими органами влади, що стосуються технічної та
фінансової підтримки
4. Загальні питання стосовно міських твердих відходів
4-1
4-1-1

Кількість та склад відходів, що виробляються
Добова кількість вироблення відходів в Україні
(за типом відходів: міські відходи, промислові відходи)

4-1-2 Фізичний склад та хімічні властивості міських відходів
4-2

Загальнонаціональна громадська обізнаність про ПМТВ

4-3

Інформація стосовно фінансових вимог для ПМТВ в Україні та достатність
фінансових ресурсів.

5. Обробка відходів та відновлювальна енергетика

1

Додаток 4

5-1 Будь-які положення, директиви, процедури та інші документи, пов'язані з
енергетичною політикою, включаючи відновлювальну енергетику (ВЕ)
5-2 Положення про відновлення енергії та теплопостачання (тепло та електроенергія)
5-2-1

Будь-які нормативні акти, інструкції щодо сприяння ВЕ, включаючи "відновлення
енергії із відходів" та "енергія біомас". (наприклад, «зелені» тарифи ВЕ при
постачанні, зобов'язання щодо придбання енергії операторами мережі,
стимулювання проектів ВЕ та інше)

5-2-2

Будь-які нормативні документи, інструкції, процедури та інші документи, що
стосуються звичайного постачання тепла котельними.

6. Метод реалізації проекту
6-1 Будь-які діючі закони та нормативні документи, що стосуються ДПП (державноприватного партнерства), такі як Закон України "Про державно-приватне
партнерство"
6-2 Короткий опис деяких існуючих проектів, які реалізуються в Україні в рамках ДПП.
6-3 Просимо пояснити процедуру впровадження такого проекту в Україні та надати
відповідні документи. Ми розуміємо, що проект повинен пройти Стадію «П» та
Стадію «Р» перед початком будівництва.
7. Екологічна та соціальна компенсація
7-1 Положення, стандарти та політика стосовно оцінки впливу на навколишнє
середовище, розкриття інформації, переселення мешканців та придбання землі
7-2 Якщо Ваша організація несе відповідальність за охорону навколишнього
середовища та готова до обговорення, будь ласка, розкажіть про функції,
структуру організації, досвід затвердження ОВНС (Державною Екологічною
Експертизою) та придбанні земельних ділянок при участі вашої організації
8. Допомога від інших донорів
8-1 Будь-який досвід у минулому та плани, пов'язані з системою управління твердими
відходами, за сприяння іноземних донорів або приватних секторів, включаючи
НУО.
9. Зацікавленість у досвіді Японії в сфері ПМТВ
9-1 Виберіть п’ять із нижченаведених напрямків роботи із досвіду Японії, що можуть
вас зацікавити:
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Питання для областей

1. Загальна інформація
1-1 Загальні кліматичні та природні умови Київської області, такі як температура, опади,
геологічні умови та інші.
1-2 Тенденція щодо зміни кількості населення за останні 10 років та прогноз на наступні
10-20 років у Київської області за статтю та віковими групами.
1-3 Тенденції регіонального ВВП або інші економічні показники, кількість працюючих та
їх співвідношення, середній дохід, структура промисловості, показник економічного
зростання, рівень освіти, середня тривалість життя тощо.
2. Законодавство, норми та плани відносно ПМТВ
2-1 Місцеві підзаконні акти або розпорядження, норми, керівництва, стандарти, плани та
завдання стосовно ПМТВ
2-2 Генеральний план розвитку області та стратегії обласної ради
3. Структура впровадження ПМТВ
3-1 Організаційна структура обласної ради
3-2 Відносини, межі відповідальності та завдання державної, обласної та міської ради
щодо ПМТВ
3-3 Обмін досвідом та підтримка на рівні області управлінь, якщо має місце.
4. Обробка відходів та їх утилізація в якості палива
4-1 Будь-які положення, керівництва, процедури та інші документи, пов'язані з
енергетичною політикою, включаючи відновлювальну енергетику (ВЕ)
4-2 Положення про відновлення енергії та теплопостачання (тепло та електроенергія)
4-2-1

Будь-які нормативні акти, керівництва щодо сприяння ВЕ, включаючи
"відновлення енергії із відходів" та "енергія біомас". (наприклад, "зелені" тарифи
ВЕ при постачанні, зобов'язання щодо придбання операторами мережі,
стимулювання проектів ВЕ та інше)

4-2-2

Будь-які нормативні документи, керівництва, процедури та інші документи, що
стосуються звичайного постачання тепла котельними.

5. Метод реалізації проекту
5-1 Будь-які існуючі закони та нормативи, що регулюють ДПП (державно-приватне
партнерство), такі як Закон України "Про державно-приватне партнерство"
5-2 Коротка інформація про існуючі проекти, що реалізуються в рамках ДПП з обласною
радою.
6. Допомога від інших донорів
6-1 Будь-який досвід у минулому та плани, пов'язані з системою управління твердими
комунальними відходами, за сприяння іноземних донорів або приватних секторів,
включаючи НУО.
7. Зацікавленість досвідом Японії у сфері ПМТВ
7-1 Виберіть п’ять із нижченаведених напрямків на основі досвіду Японії, що можуть
вас зацікавити:
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Питання для міста

1. Загальна інформація
1-1

Загальні кліматичні та природні умови міста Києва, такі як температура, опади,
геологічні умови та інші.

1-2

Тенденція щодо зміни кількості населення за останні 10 років та прогноз на
наступні 10-20 років у м. Києві за статтю та віковими групами.

1-3

Тенденції регіонального ВВП або інші економічні показники, кількість працюючих
та їх співвідношення, середній дохід, структура промисловості, показник
економічного зростання, рівень освіти, середня тривалість життя тощо.

1-4

Рівень енергопостачання: річна енергетична потреба та об’єм постачання,
кількість відключень

2. Законодавство, норми та плани відносно ПМТВ
2-1

Місцеві підзаконні акти або розпорядження, норми, керівництва, стандарти, плани
та завдання стосовно ПМТВ

2-2

Генеральний план розвитку міста та стратегії КМДА

3. Структура впровадження ПМТВ
3-1 Організаційна структура КМДА
3-2 Відносини, межі відповідальності та завдання державної, обласної та міської ради
щодо ПМТВ
3-3 Обмін досвідом та підтримка на рівні міських управлінь, якщо має місце.
4. Загальні питання стосовно міських твердих відходів
4-1
4-1-1

Кількість та склад відходів, що виробляються
Останні дані щодо кількості добового вироблення відходів, найвищий річний
показник кількості відходів за останні 10 років, а також кількість щомісяця
(за типами відходів: міські відходи, промислові відходи, інші відходи)

4-1-2 Фізичний склад та хімічні властивості міських відходів
4-1-3

Існуючі положення щодо сортування відходів, такі як визначення видів відходів та
зона покриття. Також, чи є існуюча ситуація на побутовому та промисловому рівні
сприятлива - так чи ні?

4-2

Перелік підприємств, що надають послуги у сфері ПМТВ: Назва підприємства,
види послуг, такі як збирання і перевезення, проміжна обробка, вторинна обробка
та кінцева утилізація.

4-3

Збирання та перевезення

4-3-1

Збирання міських відходів забезпечується: службами міської ради, приватним
сектором, іншими?

4-3-2

Періодичність (кількість разів/тиждень) та тривалість роботи міських служб по
збиранню відходів.

4-3-3

Періодичність (кількість разів/тиждень) та тривалість роботи служб, що
забезпечують прибирання доріг

4-3-4

Відсоток міських відходів, що збираються (%)

4-3-5

Тип транспортного засобу (ів) та інше обладнання, яке використовується для
4
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збору відходів: вантажівки, самоскиди, контейнеронавантажувачі тощо.
4-3-6

Потужність та розташування станції збору відходів (якщо є)

4-3-7

Інформація стосовно витрат

4-4

Проміжна та вторинна обробка

4-4-1

Діяльність міської влади в напрямку вторинної обробки відходів: компостування,
добування цінних матеріалів та інше, а також дані по об’єму вторсировини.

4-4-2

Вторсировина зібрана міськими службами, приватним сектором та збирачами
відходів

4-4-3

Компанії по переробці вторсировини, що розташовані за межами міста

4-5

Сміттєспалювальний завод "Енергія"
*Примітка: Просимо звернутись до додаткової анкети для більш детального
відображення.

4-5-1

Коротка проектна довідка стосовно сміттєспалювального заводу "Енергія"
(історія, капітальні витрати, перелік пільг, зміст пільг, проблеми, перспективи
тощо.)

4-5-2

Угода про надання пільг
(Погоджені терміни, кількість та якість відходів, що подаються на обробку,
взаємовідносини між КМДА та отримувачами пільг тощо.)

4-5-3

Фінансові звіти: Звіт про прибутки та збитки (P/L), Баланс (B/S) та Рух грошових
коштів (C/F) компанії-концесіонера "Київенерго" (за 20...-2018) та інших
концесіонерів, якщо такі є.

4-5-4

Технічна інформація: проектні потужності та фактична потужність обробки,
прийняті технології для спалювання та обробки газів, матеріально-тепловий
баланс, застосовані екологічні та технічні стандарти, існуючі операційні проблеми
і так далі.

4-6

Кінцева утилізація

4-6-1

Інформація про витрати

4-6-2

Назва, розташування, способи утилізації, площа звалищ, роки експлуатації та
роки, що залишилися, прийнята добова кількість відходів, організаційна
структура експлуатації, дані моніторингу довкілля тощо.

4-7

Плата за поводження з відходами

4-7-1

Наявність плати за послуги зі збирання відходів, що сплачуються такими
виробниками відходів, як жителі міста та промислові організації

4-7-2

Механізм оплати послуг зі збирання відходів (норми, ціна за одиницю, джерела
цільового накопичення, збирачі, шляхи збирання, тощо), якщо такі існують.

4-8

Будь-які показники, пов'язані з соціальними потребами щодо впровадження
процесу використання відходів у рамках енергетичної системи, такі як скарги
громадськості щодо переповнення існуючих полігонів або дефіцит теплової та
електричної енергії в регіоні.
Розуміння громадськості використання відходів на енергетичних підприємствах:

4-9

Політика 3R (Reduce, Reuse, Recycle – «зменшення кількості споживання,
повторне використання та вторинна обробка»), екологічна освіченість та
обізнаність громадськості
5
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4-9-1

Інформація щодо поточної екологічної освіченості та шляхи підвищення рівня
обізнаності.

4-9-2

НУО та інші учасники, що проводять кампанії із впровадження політики 3R.

4-9-3

Інші учасники, що задіяні в процесі впровадження ПМТВ. (за виключенням
збирання та транспортування, утилізації, впровадження екологічної освіченості
та підвищення рівня обізнаності)

4-11

Фінансові питання

4-11-1

Просимо надати фінансові звіти КМДА, такі як Звіт про прибутки та збитки (P/L),
Баланс (B/S) та Рух грошових коштів (C/F) за останні 5 років,

4-11-2

Бюджет, виділений на поводження з відходами (збір, перевезення, утилізація в
якості палива та остаточна утилізація)

5. Обробка відходів та їх утилізація в якості палива
5-1 Будь-які положення, керівництва, процедури та інші документи, пов'язані з
енергетичною політикою, включаючи відновлювальну енергетику (ВЕ)
5-2 Положення про відновлення енергії та теплопостачання (тепло та електроенергія)
5-2-1

Будь-які нормативні акти, керівництва щодо сприяння ВЕ, включаючи
"відновлення енергії із відходів" та "енергія біомас". (наприклад, "зелені" тарифи
ВЕ при постачанні, зобов'язання щодо придбання операторами мережі,
стимулювання проектів ВЕ та інше)

5-2-2

Будь-які нормативні документи, керівництва, процедури та інші документи, що
стосуються звичайного постачання тепла котельними.

5-3 План нарощування потужностей сміттєспалювальних заводів та інших підприємств.
5-3-1

Побудова нових або модернізація існуючих сміттєспалювальних заводів,
результати техніко-економічного обґрунтування, статус процесу затвердження.

5-3-2

Існуючий план розвитку та застосування відходів в енергетичних системах за
підтримки державних чи приватних інвестицій.

5-3-3

Будь-які плани щодо будівництва та модернізації сміттєспалювальних заводів :
типи споруд, добова потужність, графік експлуатації.

5-4

- Термін повноважень міського голови (Мера)
- Наміри міського голови щодо впровадженню відходів у енергетичну систему.

6. Метод реалізації проекту
6-1 Будь-які існуючі закони та нормативи, що регулюють ДПП (державно-приватне
партнерство), такі як Закон України "Про державно-приватне партнерство"
6-2 Коротка інформація про існуючі проекти, що реалізуються в рамках ДПП з КМДА.
7. Екологічна та соціальна компенсація
7-1 Положення, стандарти та політика щодо оцінки впливу на навколишнє
середовище, розкриття інформації, переселення мешканців та придбання землі
7-2 Кількість збирачів відходів
7-3 Інформація щодо ділянок, де потенційно можлива побудова потужностей ПМВТ,
такі як нові полігони.
8. Допомога від інших донорів
6
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8-1 Будь-який досвід у минулому та плани, пов'язані з системою управління твердими
комунальними відходами, за сприяння іноземних донорів або приватних секторів,
включаючи НУО.
9. Зацікавленість досвідом Японії у сфері ПМТВ
9-1 Виберіть п’ять із нижченаведених напрямків на основі досвіду Японії, що можуть
вас зацікавити:
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Додаток 5
Аналіз морфологічного складу відходів

Додаток 5

Додаток 5.

Дослідження складу відходів

1. Вступ
Для вивчення варіантів оброблення відходів необхідно провести аналіз складу та характеристик
побутових відходів. Відбір зразків, аналіз у польових умовах і лабораторний аналіз було виконано
в Києві, Харкові та Дніпрі.
2. Метод дослідження
2.1 Деталі аналізу складу та якості відходів
Пункт
Тривалість
дослідження
Цільовий тип
відходів
Місце відбору
зразка
Місце проведення
аналізу

Опис
Польові заміри: березень 2018 р. (Харків і Дніпро), травень 2018 р. (Київ)
Лабораторний аналіз: з березня по квітень 2018 р. (Харків і Дніпро), з травня по
червень 2018 р. (Київ)
Тверді побутові відходи за 1 робочий день
Полігони побутових відходів
Польові заміри на полігонах – Дослідницька група JICA
 Підготовка зразка, вага на одиницю об’єму, склад відходів
Лабораторний аналіз – Єврофінс Україна (зразки було надіслано до лабораторії в
Німеччині)
 Три компоненти (вологість, зольність, горючість), загальна теплотворна
здатність, шість елементів (C, H, O, N, S, Cl)

Джерело: Дослідницька група JICA

2.2 Відбір зразків для аналізу
Відбір зразків
Група JICA
200 кг
Зразки
відходів
відібрано
безпосередньо
зі
сміттєвозів
на
полігонах побутових
відходів.

Зменшення
розміру
Група JICA
200 кг
→ більше 30 кг

⇒ Зразок

відходів
зменшено шляхом
конічного ділення
на чотири рівні
частини
на
об’єктах.

Вага на
одиницю об’єму
Група JICA
Більше 30 кг

⇒ Замір

ваги на
одиницю об’єму на
об’єктах.

Джерело: Дослідницька група JICA

Група JICA

Аналіз якості
відходів
Субпідряд

Більше 30 кг

5 кг

Склад відходів

⇒ Замір

відходів
об’єктах.

складу
на

⇒ У

лабораторії
проаналізовано
3 компоненти,
загальну
теплотворну
здатність і склад
елементів.

Методологія відбору зразків: усього 200 кг на кожен зразок
① Знайти та вибрати транспортний засіб, що перевозить цільові відходи, за допомогою
персоналу на полігоні.
② Направити транспортний засіб на робочу ділянку на полігоні.
③ Зібрати близько 200 кг типового зразка відходів із кузова сміттєвоза.
Підготовка зразка: конічне ділення на чотири рівні частини
① 200 кг зібраного зразка відходів лопатами та ножицями порізали на шматки прибл. 15 см, а
потім ці шматки перемішали лопатами, щоб утворилася однорідна маса.
② Однорідну масу зразка відходів зменшили до 30 кг, повторюючи конічне ділення на чотири
рівні частини більше двох разів.
< Конічне ділення на чотири рівні частини >
1) Утворити плоске коло зі змішаних відходів.
2) Поділити його на чотири рівні частини та відділити ці частини одна від одної.
1
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3) Прибрати дві протилежні четверті частини і змішати те, що залишилося.
4) Повторювати цей процес, доки не буде отримано потрібний розмір.

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4
1/4

зміш

1

1/2

2.3 Аналіз у польових умовах
Відбір зразків
Група JICA
200 кг
Зразки
відходів
відібрано
безпосередньо
зі
сміттєвозів
на
полігонах побутових
відходів.

Зменшення
розміру
Група JICA
200 кг
→ більше 30 кг

⇒ Зразок

відходів
зменшено шляхом
конічного ділення
на чотири рівні
частини
на
об’єктах.

Вага на
одиницю об’єму
Група JICA
Більше 30 кг

⇒ Замір

ваги на
одиницю об’єму на
об’єктах.

Група JICA

Аналіз якості
відходів
Субпідряд

Більше 30 кг

5 кг

Склад відходів

⇒ Замір

відходів
об’єктах.

Джерело: Дослідницька група JICA

складу
на

⇒ У

лабораторії
проаналізовано
3 компоненти,
загальну
теплотворну
здатність і склад
елементів.

Вага на одиницю об’єму
① Після підготовки засипати зразок відходів у відро, об’єм якого вже відомий, але не
утрамбовувати зразок у відро.
② Скинути відро горизонтально з висоти 30 см, а потім заповнити простір, що утворився в
результаті зменшення об’єму, зразком відходів. Повторити цей процес тричі.
③ Виміряти вагу зразка відходів.
④ Обчислити вагу на одиницю об’єму за допомогою наведеного нижче рівняння.
Вага на одиницю об’єму (кг/л = т/м3)
= { загальна вага (кг) – вага відра (кг) } / {об’єм відра (кг)}
Визначення складу відходів
① Після підготовки зразка розподілити 30 кг зразка відходів на поліетиленовій плівці.
② Розділити відходи на 10 наступних категорій:
A) Папір
B) Кухонні відходи (залишки їжі, м’ясо, овочі, яйця та лушпиння)
C) Деревина (зокрема солома та листя)
D) Тканина
E) Пластик
F) Гума та шкіра
G) Метали
H) Скло
I) Посуд (кераміка) і каміння
J) Інше (малі та/або некласифіковані матеріали)
③ Обчислити параметри за допомогою наведеного нижче рівняння.
вага кожної категорії кг
100
Склад волога основа %
загальна вага кг
2
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Горючість волога основа %
Розкладання волога основа %

сукупна вага від A до F кг
100
загальна вага kg
сукупна вага A, B і C кг
100
загальна вага кг

2.4 Упакування зразків для лабораторного аналізу
① Зразок для лабораторного аналізу повинен бути підготовлений із відсортованих категорій
від A до J, і маса кожної такої категорії має пропорційно обчислюватися за відсотком складу,
розрахованим вище. Загальна вага зразка має становити 5 кг.
② Зразок, запакований у поліетиленові пакети, збиратиметься в інший щільний
поліетиленовий пакет (темного кольору) і поміщатиметься в пластикову коробку, після чого
його буде відправлено в лабораторію кур’єрською службою (Нова Пошта).
2.5 Лабораторний аналіз
Зразки слід підготувати для лабораторного аналізу. На підрядній лабораторії було проаналізовано
наступні параметри.
Параметри для лабораторного аналізу та методи їх аналізу
№

Параметри

01
02
03
04

Загальна вологість
Зольність
Летюча речовина (горючість)
Загальна теплотворна здатність

05
06
07
08

Загальна сірка
Вуглець
Азот
Кисень

Одиниці
%
%
%
ккал/кг
%
%
%
%

09
Водень
10
Хлор
Джерело: Дослідницька група JICA

%
%

3

Метод, який лежить в
основі
DIN EN 14346, метод A
DIN 51719
DIN EN 15169: 2007-05
DIN CEN/TS 16023,
DIN SPEC 19524
DIN 51724-3: 2012-07
DIN EN 15407: 2011-05
DIN EN 15407
аналог DIN EN ISO
16993: 2016-11
DIN EN 15407
DIN EN 14582

Додаток 5

3. Результат дослідження складу та хімічного аналізу відходів
3.1 Місто Київ

Фізичний склад ТПВ у м. Києві (2018 р.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Категорія
Папір
Кухонні відходи
Деревина
Тканина
Пластик
Гума та шкіра
Метали
Скло
Посуд і каміння
Інше
Усього

Склад (%)
13,5
44,0
2,3
3,3
21,5
1,5
1,4
9,5
1,2
1,8
100,0

Джерело: Дослідницька група JICA

Хімічний склад ТПВ у м. Києві (2018 р.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметр
Загальна теплотворна
здатність
Вологість
Зольність
Втрати при
спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Одиниці

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

2 844

5 067

%
%

43,9
7,8

14

%

48,4

86,2

%
%
%
%
%
%

27
3,8
17
0,37
0,374
0,12

48
6,7
30
0,65
0,666
0,21

Джерело: Дослідницька група JICA

4
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3.2

Місто Харків

Фізичний склад ТПВ у м. Харкові (2018 р.)
№

Категорія

Склад (%)

1

Папір

13,3

2

Кухонні відходи

50,8

3

Деревина

1,3

4

Тканина

3,3

5

Пластик

11,6

6

Гума та шкіра

2,8

7

Метали

0,9

8

Скло

9

Посуд і каміння

1,7

10

Інше

3,8

10,5

Усього

100,0

Джерело: Дослідницька група JICA

Хімічний склад ТПВ у м. Харкові (2018 р.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметр
Загальна теплотворна
здатність
Вологість
Зольність
Втрати при спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Одиниці

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

3 872

5 354

%
%
%
%
%
%
%
%
%

27,8
6,8
65,4
37
4,6
22
0,69
0,507
0,17

9,4
90,6
52
6,4
31
0,96
0,702
0,24

Джерело: Дослідницька група JICA

5
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3.3

Місто Дніпро

Фізичний склад ТПВ у м. Дніпрі (2018 р.)
№

Категорія

1

Папір

Склад (%)
9,0

2

Кухонні відходи

46,5

3

Деревина

0,4

4

Тканина

1,8

5

Пластик

20,4

6

Гума та шкіра

0,3

7

Метали

1,3

8

Скло

9,2

9

Посуд і каміння

10

0,7
10,4

Інше

100,0

Усього
Джерело: Дослідницька група JICA

Хімічний склад ТПВ у м. Дніпрі (2018 р.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметр
Загальна теплотворна
здатність
Вологість
Зольність
Втрати при спалюванні
Вуглець
Водень
Кисень
Азот
Хлор
Сірка

Одиниці

Волога
основа

Суха
основа

ккал/кг

2 486

4 541

%
%
%
%
%
%
%
%
%

45,2
8,6
46,2
27
3,7
15
0,44
0,234
0,13

16
84,3
50
6,8
27
0,80
0,427
0,24

Джерело: Дослідницька група JICA
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4.

Сценарій дослідження складу відходів

Цільові відходи (зі сміттєвозів було взято понад
200 кг побутових відходів)

Змішування (відходи висипали з поліетиленових
пакетів і добре перемішали)

Конічне ділення на чотири рівні частини (для сортування залишилося більше 30 кг відходів)

Замір об’ємної ваги відходів

Сортування (відходи розділили на 10 категорій)

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Києві (1/3)
7
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Папір

Кухонні відходи

Деревина та листя

Тканина і текстиль

Пластик

Гума і шкіра

Метал

Скло

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Києві (2/3)

8
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Посуд і каміння

Інше (підгузки, серветки, цигарки, медичні
відходи)

Замір фізичного складу відходів

Підготовка зразка для лабораторного аналізу

Джерело: Дослідницька група JICA

Зразок для лабораторного аналізу

Сценарій дослідження складу відходів у м. Києві (3/3)

9
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Цільові відходи (зі сміттєвозів було взято понад
200 кг побутових відходів)

Змішування (відходи висипали з поліетиленових
пакетів і добре перемішали)

Конічне ділення на чотири рівні частини (для сортування залишилося більше 30 кг відходів)

Замір об’ємної ваги відходів

Сортування (відходи розділили на 10 категорій)

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Харкові (1/3)
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Папір

Кухонні відходи

Деревина та листя

Тканина і текстиль

Пластик

Гума і шкіра

Метал

Скло

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Харкові (2/3)

11
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Посуд і каміння

Інше (підгузки, серветки, цигарки)

Замір фізичного складу відходів

Підготовка зразка для лабораторного аналізу

Джерело: Дослідницька група JICA

Зразок для лабораторного аналізу

Сценарій дослідження складу відходів у м. Харкові (3/3)

12
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Цільові відходи (зі сміттєвозів було взято понад
200 кг побутових відходів)

Змішування (відходи висипали з поліетиленових
пакетів і добре перемішали)

Конічне ділення на чотири рівні частини (для сортування залишилося більше 50 кг відходів)

Замір об’ємної ваги відходів

Сортування (відходи розділили на 10 категорій)

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Дніпрі (1/3)
13

Додаток 5

Папір

Кухонні відходи

Деревина та листя

Тканина і текстиль

Пластик

Гума і шкіра

Метал

Скло

Джерело: Дослідницька група JICA

Сценарій дослідження складу відходів у м. Дніпрі (2/3)

14
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Посуд і каміння

Інше (переважно підгузки)

Замір фізичного складу відходів

Підготовка зразка для лабораторного аналізу

Джерело: Дослідницька група JICA

Зразок для лабораторного аналізу

Сценарій дослідження складу відходів у м. Дніпрі (3/3)

15
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Додаток 6
Семінар на тему поводження з
твердими побутовими відходами
 Програма семінару на тему поводження з твердими
побутовими відходами
 Список учасників
 Презентаційні матеріал
· Попередній результат дослідження JICA
· Короткий огляд Національної стратегії
поводження з відходами та стан розробки
· Національного плану поводження з відходами
сторичні етапи становлення системи
поводження з твердими відходами та досвід
Японії
· Представлення схем надання допомоги від JICA

Додаток 6

Програма семінару по поводженню з твердими відходами
Станом на 31 травня









Дата

Місце проведення

1 червня 2018р

Орхуський центр у приміщенні
Міністерства екології та природних ресурсів України
Адреса: м.Київ, вул Василя Липківського 35.

Очікувані учасники (від 20 до 40 осіб)
Міністерство екології та природних  Київська міська державна
ресурсів
адміністрація
Міністерство регіонального
 Київкомунсервіс
розвитку, будівництва та житлово-  Київенерго/ Завод ''Енергія''
комунального господарства
 Київспецтранс
Міністерство економічного
 Київська обласна державна
розвитку і торгівлі
адміністрація
Державне агентство з
 Харківська міська державна
енергоефективності та
адміністрація
енергозбереження
 Дніпровська міська державна
ЄБРР
адміністрація
GIZ
 Харківська обласна державна
Світовий банк
адміністрація


Час

Зміст

Офіс ''Джайка''(JICA) в Україні
Дослідницька група JICA
Ведучий
Представники української
влади, Офіс JICA в Україні
Всі учасники

10:00-10:10

Початок

10:10-10:20

Представлення учасників
Зміст дослідження JICA
Існуюча ситуація у сфері поводження
з відходами в Києві, Харкові та Дніпрі
Інформація
щодо
національної
стратегії поводження з відходами,
стан розробки Національного плану
поводження
з
відходами
та
відповідних законів.
Перерва
Японський досвід та технології
перетворення відходів в енергію

10:20-11:00

11:00-11:30

11:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:00

Презентація схем допомоги JICA

13:00-13:30

Запитання та відповіді, обговорення

13:30-13:40

Завершення

Джерело: Дослідницька група JICA

Дослідницька група JICA
(Пан Соеда)
Міністерство екології та
природних ресурсів

Дослідницька група JICA
(Пан Фудзійоші)
Дослідницька група JICA
(Пан Соеда)
Всі учасники
Представники української
влади, Офіс JICA в Україні

Attendant list/ Список учасників
Date: 1st June 2018
Venue/ Місце проведення: Aarhus center at the premises of the Ministry of ecology and natural resources of Ukraine
Subject/ Тема семінару: JICA Solid Waste Management Seminar
No.
Name/
Organiztion/
Position/
Ім’я
Організація
Посада
1
Mr. Anatolii Kutsevol
MoENR
Director-Reform Support Team
2

Mr. Oleksandr Semenets

MoENR

3

Ms. Sierova Galyna

Aarhus Centre/MoENR

4

MoRCHCS

5

Ms. Poltorachenko
Liudmyla
Ms. Azarkhina O.K.

6

Mr.Globyn V.B.

MoRDCHCS

7

Ms. Natalia

MoENR

8

Ms. Diana NOVIKOVA

MoRDCHCS

Chief specialist

9

Olexander Chernykh

MoEDT

Director of Industrial Policy Department

10

Minitska Olena

MoEDT

Head of division for development of processing field of industry

11

Kostiantyn Gura

SAEE

Acting Director

12

Oleksandr MALYKHIN

City of Kyiv

13

Marina ZHYLKA

City of Kyiv

14

DVORETSKA
Borysivna

15

TKALICH Hanna Ivanivna

Deputy Director of the Department - Head of Housing and Communal Policy
Management Office of DHCI
Head of the Division of Sanitary Cleaning and Engineering Protection of the
territory, of Housing and Communal Policy Management Office of DHCI
Management office of Ecology and Natural Resources of the executive body
of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), Chief Specialist of
the Division of Nature Management and Control
Deputy director of the Department of Ecology and Natural Resourses; Head
of Management office for nature use economics and waste management

RST MoENR

City of Kyiv
Kyiv Oblast

Deputy Director of Management office for development of territory and
municipal services, Head of household waste handling Division,
Communication specialist
STATE ENTERPRISE "SCIENTIFIS-RESEARCH AND
TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF CITY HOUSEHOLD"

DESIGN-

Додаток 6

Tetiana

Deputy Head-Environmental Safety & licensing Activity Dept./Head-Waste
Management & Environmental Safety Division
Director, galina_serova@ukr.net

16

Kyiv Oblast

Head of division for waste management

Kyiv Oblast

Head of unit (sector) for information support and public relations

18

MOVCHAN
Sergii
Sergijovych
KORETSKA
Ruslana
Olehivna
Vyacheslav SAVTSKYI

Kyivcomunservise

Deputy director of Communal Enterprise "Kyivkomunservis"

19

Serhii KRYKUN

Kyivenego/ Energia Plant

Director of the branch "Zavod Energia"

20

Kostiantyn VASYLIEV

Kyivenego/ Energia Plant

21

Fateiev Denis Yuriyevich

Dnipro City

Leading Specialist from the divisiom of Ecology and Analysis of Equipment
Operation of PJSC "Kyivenergo"
Chief Engineer of Communal Enterprise ` Eko-Dnipro

22

Tatjana Anischuk

GIZ

Deputy Project Director

23

Oleksandr Kislitsyn

GIZ

24

Hanna BYKOVA

Kharkiv Oblast

25

Ms. Vuhovska G.P.

State Ecology Academy

26

Takaaki KAWANO

JICA Ukraine Office

17

Deputy Director of the Department of Housing and Communal Services and
Infrastructure Development of the Kharkiv Regional State Administration
- Head of the division of Construction, Road Complex and Improvement in
the Housing and Communal Services.
State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management, Head
of the Department of Environmental Safety
Resident Representative

Додаток 6

Додаток 6

Попередній результат дослідження JICA

Збір та перевірка інформації стосовно
поводження з твердими побутовими
відходами в Україні
Семінар
р по поводженню
д
з твердими
рд
побутовими
у
відходами
д д

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɪ
ɪ ɭ
ɹJICA
- ɉɨɬɨɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɉɌɉȼɭɰɿɥɶɨɜɢɯɦɿɫɬɚɯ
ɯɯ
1 червня 2018 р.

Зміст
1. Складові дослідження
2. Попередній результат дослідження
1) Загалом в Україні
2) м. Київ
3) м. Харків
4) м. Дніпро

Дослідницька група JICA
2

Цілі

Складові дослідження

Додаток 6

1. Зібрати попередню інформацію стосовно існуючої системи
поводження із міськими твердими відходами (ПМТВ), приділяючи
особливу увагу їх виробленню, збору, перевезенню, проміжній
переробці/повторному використанню, утилізації, а також фінансовій
системі ПМТВ, загальній ситуації в Україні та детальну інформацію
стосовно ситуації в трьох обраних містах;
2. На підставі отриманих результатів:
1) проаналізувати поточні плани державного, обласного та
муніципального управління;
2) встановити існуючі потреби;
3) дослідити необхідність та обгрунтованість впровадження споруд для
переробки відходів, таких як відходи для енергетичних заводів;
4) обрати пріоритетні проекти; та
5) визначити передумови для реалізації наступних досліджень у рамках
обраного проекту (тів).

4

Обрані міста, які відвідали під час 1-го етапу Київ
Установча зустріч
дослідження
2/21 – 2/26

Поточний стан дослідження
2018
січ.

лют.

бер.

кві.

трав.

чер.

лип.

Україна

сер.

Підготовка дослідження
1-ий етап дослідження
(збір даних)

2/21

4/15

Дослідження
3/4 – 3/17
4/1 – 4/15
5/10 – 5/18
5/29 – 6/6

Харків

Робота в Японії
(проміжний звіт)
2-ий етап дослідження
(ситуаційні підходи)

5/9

Установча зустріч
3/1 – 3/3
Дослідження
3/25 – 3/31
5/21 – 5/22

6/6

Робота в Японії
(попередній звіт)

Дніпро

3-ій етап дослідження
(роз’яснення
результатів)

Установча зустріч
2/27 – 2/28
Дослідження
3/18 – 3/24
5/23 – 5/25

Робота в Японії
(фінальний звіт)
5

Проведені зустрічі та дослідження
Класифікація

Методи проведеного дослідження
Анкетування

Зацікавлені організації та діяльність

•
•

Донор

•

ЄБРР, GIZ

Міністерство

Київ
Харків

•
•
•
•
•
•
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• Анкети, що включали всі пункти дослідження для різних урядових
рівнів, рівень міністерства, області та міста, були підготовлені та
роздані для отримання відповідей.
Опитування

• Базуючись на відповідях анкет, були проведені зустрічі з
організаціями та особами, що відповідають за поводження з
твердими відходами, з метою опитування.
Відвідування об’єктів

• Були відвідані наступні об’єкти: збирання відходів, включаючи
гараж, сортувальний об’єкт, сміттєспалюючий завод, місце
остаточного видалення відходів.
Дослідження складу відходів

Додаток 6

Дніпро

Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР)
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства (МРРБЖКГ)
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Київська обласна державна адміністрація
Київська міська державна адміністрація, Ʉɢʀɜɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ(ɄɄɋ),
ɋɦɿɬɬɽɫɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɣɡɚɜɨɞ©ȿɧɟɪɝɿɹª, Ʉɢʀɜɫɩɟɰɬɪɚɧɫ, Ʉɨɦɩɚɧɿɹȿɤɨɋɬɨɤ
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська державна адміністрація, Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
©Ʉɨɦɩɥɟɤɫɿɡɜɢɜɟɡɟɧɧɹɩɨɛɭɬɨɜɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜª (ɄȼȻɈ), Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ɇɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɚɤɨɦɩɚɧɿɹɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɜɿɞɯɨɞɚɦɢª(ɆɄɉȼ)
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Дніпровська міська державна адміністрація, ȿɤɨȾɧɿɩɪɨ

•
•
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• Було виконано відбір зразка відходів і проведено класифікацію
відходів.
8

Результат аналізу складу відходів (лише для довідки)
Київ (15 травня)

Харків (29 березня)

Дніпро (23 березня)

Попередній результат
дослідження

Загалом в Україні

9

Поводження з твердими побутовими відходами в Україні
Категорія

Утворення

•
•

•
•
•
Перероблення
•
•
Спалювання
•
Остаточне
• Є понад 5.5 тисяч полігонів та звалищ
видалення
• В країні середній тариф за поводження з побутовими
відходами складає приблизно 65.3 грн. / м3, включаючи за
Тариф
скидання – 19.45 грн. / м3.
Збирання

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɝɪɭɩɚJICA ɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ
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• «Національна стратегія управління відходами», затверджена в листопаді
2017 року, має на меті запровадити в Україні безвідходну економіку.
• Ієрархія поводження з відходами:
1) Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɭɬɜɨɪɟɧɧɸ Æ 2) ɉɨɜɬɨɪɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹÆ
3) ɉɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ(ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ) Æ
4) Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɟɧɟɪɝɿʀ) Æ 5) Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟɜɢɞɚɥɟɧɧɹ
• Цільові індикатори реалізації стратегії встановлено на короткий (20172018), середній (2019-2023) і довгий (2024-2030) строк.

Додаток 6

Стан
Приблизно 49 млн м3 або 11 млн тон побутових відходів було
вироблено в 2016 р., що означає приблизно 0.03 м3 або 685
грам виробляється за добу
Утворення відходів збільшується, хоча населення
зменшується
Понад 78% населення покриваються службами збирання ТПВ
822 населених пунктів здійснюють роздільне збирання відходів
Лише 3.09% відходів переробляється
Є більше 25 ліній сортування відходів
2.71 % відходів спалюється на заводі
Лише один сміттєспалювальний завод все ще працює у Києві

Національна стратегія поводження з відходами

Джерело: http://eco.ck.ua/docs/Prezentazja_Strategia.pdf
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Цілі національної стратегії поводження з твердими
побутовими відходами
Показник

План дій відповідно до стратегії

Од.вим.

2016

2017-18

2019-23

2024-30

Роздільне збирання

нас.пункт

575

800

2,500

5,000

Центр збору відходів

одиниця

-

25

100

250

Про відходи електричного та електронного обладнання

%

5

7

8

10

Про батарейки та акумулятори

Об’єкт сортування відходів

одиниця

65

100

250

800

Об’єкт компостування

одиниця

20

70

150

500

%

3.04

5

15

50

одиниця

1

3

15

20

%

2.37

5.00

7.00

10.00

Цільовий коефіцієнт повторного
використання

Цільовий коефіцієнт перероблення
Об’єкт термічної утилізації
Коефіцієнт термічної утилізації

Source: National Waste Management Strategy of Ukraine until 2030, November 2017

Місця видалення

одиниця

6,000

5,000

1,000

300

%

95

80

50

30

одиниця

-

5

25

50

Цільовий обсяг захоронення
(полігон)
Регіональний полігон

Про відходи

Ціль
01.03.2018
01.04.2018

Про відходи упаковки
Закони

Про побутові відходи
Про полігони
Про спалювання відходів
Про відпрацьовані нафтопродукти
Про виведені з експлуатації транспортні засоби
Про управління відходами видобувної промисловості

План
13

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɜɿɞɯɨɞɚɦɢ

Назва

Категорія

Проект національного плану дій щодо поводження з відходами
Угода про національний план дій щодо поводження з відходами

01.06.2018
01.08.2018
01.09.2018
31.12.2018
квітень 2018
червень 2018

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɉɥɚɧɞɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɜɿɞɯɨɞɚɦɢ
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Поточний «зелений тариф» на відновлювальну енергію
Електростанція

Потужність електростанції та інші фактори, що
впливають на розмір «зеленого тарифу»
Потужність до 600 кВт

Вітрова
Потужність від 600 кВт до 2 МВт
електростанція

Потужність від 2 МВт
Електростанції на поверхні

Сонячна
Електростанції на дахах та/або фасадах будівель,
електростанція

будинків і споруд
Біомаса – не біологічно розщеплювана речовина
Біоенергетичні
органічного походження, у вигляді продуктів,
електростанції
відходів та залишків. Біогаз – це газ з біомаси.
Мікро ГЕС (до 200 кВ включно)

ГідроелектроМіні ГЕС (потужність від 200 кВт до 1 МВт)
станції

Малі ГЕС (потужність до 10 МВт включно)

Електростанції Сонячні електростанції до 30 кВт
приватних
господарств Вітроелектростанції потужністю до 30 кВт

01.01.2017 01.01.2020 01.01.2025
- 31.12.2019 - 31.12.2024 - 31.12.2029
5,82
6,79
10,18
15,02

5,17
6,03
9,05
13,52

4,52*
5,28*
7,92*
12,01*

16,37

14,75

13,09*

12,39

11,15

9,91*

15,02

13,52

12,01*

17,45
13,94
10,45
18,09

15,72
12,55
9,42
16,26

13,95*
11,15*
8,35*
14,49*

11,63

10,45

9,32*

Попередній результат дослідження
Київ
Додаток 6

Геотермальні
Геотермальна енергія
електростанції

Тариф на здані в експлуатацію об’єкти,
€ct/кВт-год

* Ⱦɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2024 ɪɨɤɭ ©ɡɟɥɟɧɢɣª ɬɚɪɢɮ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ.
* ɉɿɫɥɹ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2024 ɪɨɤɭ ©ɡɟɥɟɧɢɣª ɬɚɪɢɮ ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2025 ɪɨɤɭ ɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɞɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2029 ɪɨɤɭ.

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɝɪɭɩɚJICA ɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɤɟɬɢ Ⱦɟɪɚɜɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɡɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
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Карта основних об’єктів у м. Києві
Київська область

Поводження з твердими побутовими відходами в Києві
Категорія

м. Київ

Утворення
$

Збирання

%

Перероблення

&
'

+

*

(
)

Спалювання

A㹼D: Об’єкти сортування відходів
E: Сміттєспалювальний завод «Енергія»
F: Бортницька станція аерації
G: Станція гарячого водопостачання на
Позняках
,
H: Полігон №6
I: Полігон №5

Остаточне
видалення
Тариф
17

Збирання твердих побутових відходів в м. Києві
(фотографії)

Типовий контейнер для відходів у місті

•
•
•
•
•
•
•

Стан
У 2018 році було утворено приблизно 8,0 млн м3, або 1,5 млн
тон, побутових відходів. Це означає, що за день утворюється
близько 21 800 м3 або 4000 тон.
Послуги зі збирання побутових відходів під керівництвом
КП «Київкомунсервіс» покривають 100% населення.
Були спроби впровадити роздільне збирання відходів.
Є кілька приватних компаній, які збирають вторинну сировину
для своїх сортувальних заводів.
Щороку 200 000-260 000 тон відходів (13-17% від загальної
кількості побутових відходів) спалюється на заводі «Енергія»,
який забезпечує подачу тепла.
Полігон №5 приймає тверді побутові відходи, а Полігон №6
приймає будівельні та великогабаритні відходи. Цими
полігонами завідує ПрАТ «Київспецтранс».
Тариф за вивезення сміття для КП «Київкомунсервіс»
становить 74,45-92,78 грн. за м3.
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Переробка в м. Києві

Пункт прийому відходів як
вторинної сировини

Роботи по збору відходів, надані постачальником послуг

Відходи, що транспортуються на
сортувальний об’єкт

Спаковані ПЕТ пляшки після
сортування

Додаток 6

Контейнери для роздільного
збирання

Контейнер для небезпечних
відходів

Підземний контейнер для
відходів

Збір вторсировини, організований
Контейнери для вторсировини у фан-зоні Фіналу Ліги чемпіонів у
приватною компанією, біля великої будівлі
Києві 2018 р.
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Збирання твердих побутових відходів у м. Києві
(фотографії)

Ваги-платформа

Розвантажувальна платформа

Топка із валковою подачею

Система розподілу тепла

Остаточне видалення в м. Києві (фотографії)

Котлован для відходів і грейфер

В’їзд на Полігон №5

Установка для видалення шлаку

Установка для очищення фільтрату

Територія Полігону №5

В’їзд на Полігон №6

Вид на Полігон №6 із відстані
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Нинішній потік відходів у м. Києві
Процес поводження з відходами
Вироблення

Поточний план поводження з відходами м. Києва

(м.Київ: 2018)

Збір та перевезення

•
•

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

•
Сортувальний
завод
Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів˜
(4000 т/д, 2018)
Проектна потужність: 1440 т / д, але тільки 500 до 700 т / д

Сміттєспалювальний
завод

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Тільки тепло
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Додаток 6

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

«Про затвердження Схеми санітарного очищення м. Києва» (10 лютого 2014 р.).
«Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016–2020 роки і заходів для її реалізації» (17 березня 2016 р.).
План заходів на 2017–2025 роки у сфері поводження з твердими побутовими
відходами у місті Києві.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɬɚɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹɉɨɥɿɝɨɧɭʋ5 (2017–2021 ɪɪ)
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɬɚɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹɉɨɥɿɝɨɧɭʋ(ɞɨ 2019 ɪ)
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɱɢɳɟɧɧɹɝɚɡɭɧɚɡɚɜɨɞɿ©ȿɧɟɪɝɿɹª(2017–2019 ɪɪ)
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɟɧɟɪɝɿʀɧɚɡɚɜɨɞɿ©ȿɧɟɪɝɿɹª (2018–2021 ɪɪ)
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɫɦɿɬɬɽɩɟɪɟɪɨɛɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɡɚɩɨɬɪɟɛɢ(2018–2025 ɪɪ)
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿʀɬɟɩɥɚɟɧɟɪɝɿʀ(2020–2025 ɪɪ)
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɬɚɪɢɮɿɜɧɚɡɛɢɪɚɧɧɹɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ)
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨɡɛɢɪɚɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ)

Відновлення тепла та енергії
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Запланований потік відходів м. Києва на 2018 рік

Відповідний план поводження з відходами Київської
області

Процес поводження з відходами

• Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими
відходами в Київській області на 2017–2022 роки
• Програма поводження з твердими побутовими відходами в Київській
області на 2017–2020 роки
р
Æ Ʉɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɚɧɚɫɿɦɛɥɨɤɿɜɿ
ɤɨɠɟɧɛɥɨɤɦɚɽɫɜɿɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɩɥɚɧɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡ
ɜɿɞɯɨɞɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɠɧɨʀɡ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɥɨɤɭɹɤ-ɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɥɨɳɚɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɭɦɨɜɢɬɚɞɨɪɨɠɧɹɦɟɪɟɠɚ.

Нинішня
ситуація

Вироблення

( м.Київ: заплановано на 2018 рік)

Збір та перевезення

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

План
розміщення
майбутніх
об’єктів

Переробка
матеріалів

Роздільний збір

Невідомий
(як пропонує приватна компанія)

Вироблення
відходів˜
(4000 т/д, 2018)
Проектна потужність: 1440 т/д ???

Остаточне
видалення
(полігон)

Сміттєспалювальний
завод

овні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢɜɿɞɯɨɞɚɦɢ
ɜɄɢʀɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɧɚ–ɪɨɤɢ

Тепло та енергія

Енергія
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії
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Попередньо визначені потреби м. Києва
1.
2.
3.
4.

Подовження строку експлуатації або закриття Полігону №5
Закриття Полігону № 6
Розробка нових полігонів після закриття полігонів №5 і №6
Розробка об’єктів із переробки відходів для зменшення
кількості відходів, які утилізуються безпосередньо на полігонах
5. Удосконалення й перебудова сміттєспалювального заводу
«Енергія» або будівництво нового заводу
6. Впровадження й поширення системи роздільного збирання
відходів
7. Підготовка плану поводження з твердими побутовими
відходами, зокрема плану розвитку об’єктів, оновлення схеми
санітарної очистки, відповідно до Національної стратегії

Попередній результат дослідження
Харків
Додаток 6
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Карта основних об’єктів у Харківській області
Харківська область
J: Полігон м. Богодухів
K: Полігон м. Дергачі

-

.

Поводження з твердими побутовими відходами в Харкові
Категорія

м. Харків

• Було утворено приблизно 400 000 твердих побутових відходів. Це
означає, що за день утворюється близько 1100 тон.
• Близько 80% твердих побутових відходів вивозить Комунальне
Збирання
підприємство «Комплекс із вивезення побутових відходів (КВБО)».
• Решту відходів вивозять приватні компанії.
• Є кілька приватних компанії, які збирають вторинну сировину.
Перероблення
• За проектом СБ/ЄБРР буде збудовано сміттєсортувальний завод.
• Тут був сміттєспалювальний завод, але в кінці 1990-х він припинив
Спалювання
свою роботу через високу вартість експлуатації та низький рівень
контролю викидів.
• Муніципальний полігон розташовано в м. Дергачі, ним завідує
Остаточне
«Муніципальна компанія поводження з відходами (МКПВ)». За
видалення
проектом СБ/ЄБРР будується новий полігон площею 17 га.
• У південній частині міста є приватний полігон.
• Тариф за вивезення відходів для «КВБО» становить 55,56-79,32 за
Тариф
м3.

K: Полігон м. Дергачі
L: Приватний полігон
M: Закритий сміттєспалювальний завод
N: Гараж для транспорту, який займається
вивезенням відходів

Утворення

.

1
0

Стан

/
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Збирання твердих побутових відходів у м. Харків (фотографії)

Муніципальний полігон м. Харкова (фотографії)

Вид на полігон із відстані
Типові контейнери для відходів у
місті

Контейнери старого типу

Нові сміттєвози в гаражі

Місце проведення робіт

Роботи з рекультивації земель за проектом
СБ/ЄБРР

Додаток 6

Резервуар для фільтрату
Робота КВБО зі збирання відходів

Шляхові ваги та сміттєвози

Контейнери для вторинної
сировини

Система відстеження сміттєвозів
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Нинішній потік відходів у м. Харкові

Поточний план поводження з відходами м. Харкова
• Схема санітарної очистки м. Харкова на 2004–2020 роки (24 грудня
2003 р.)
• Програма розвитку системи поводження з твердими побутовими
відходами в м. Харкові на 2015–2026 роки (24 грудня 2003 р.)
• Правила благоустрою території міста Харкова (16 листопада 2011 р.)
• «Проект розвитку міської інфраструктури – 2 (UIF2)», що
фінансується Світовим банком
¾ ɈɞɢɧɿɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜUIF2 – ɰɟɩɟɪɲɚɱɟɪɝɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɡɚɜɨɞɭɡ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢɬɜɟɪɞɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜɞɥɹɦɏɚɪɤɨɜɚɩɨɪɭɱɿɡɧɢɧɿɲɧɿɦ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦɩɨɥɿɝɨɧɨɦɭɦȾɟɪɝɚɱɿ
¾ ȼɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ – 44 ɦɥɧɞɨɥɋɒȺɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ 1) ɧɨɜɢɣ
ɩɨɥɿɝɨɧ, 2) ɫɦɿɬɬɽɫɨɪɬɭɜɚɥɶɧɢɣɡɚɜɨɞ, 3) ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɸɿɡɦɟɪɟɠɟɸ
ɡɛɨɪɭɛɿɨɝɚɡɭɡɩɨɥɿɝɨɧɭɬɚ4) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɡɟɦɥɿɩɥɨɳɟɸ17 ɝɚ.
¾ ȼɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɧɟɜɤɥɸɱɚɽɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɞɪɭɝɨʀɱɟɪɝɢɹɤɚɡɚɣɦɟɳɟ
17 ɝɚ. ɐɟɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦɚɽɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹɡɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸɦɏɚɪɤɨɜɚ.
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Відповідний план поводження з відходами
Харківської області
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Запланований потік відходів м. Харкова на 2018 рік
Процес поводження з відходами
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Збір та перевезення

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення

Проміжна обробка
Цінна вторинна сировина

Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів в Дергачах
Проект Світового Банку

Роздільний збір?
110 т/д

Сортувальний
завод
Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів˜
(1100 т/д, 2018)

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відходи транспортуються для остаточного видалення
Відновлення матеріалів

Енергія
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Додаток 6

• У Харківській області реалізовується комплексна Програма охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року, затверджена
рішенням Харківської обласної ради від 29.10.2009 №1413-V (зі
змінами). У Програмі є розділ «Раціональне використання, зберігання
й утилізація промислових і побутових відходів».
• Регіональна стратегія «Екологія Харківщини» на 2016–2020 роки,
затверджена рішенням Харківської обласної ради від 14.04.2016
№107-VІI (зі змінами).
• Харківська обласна державна адміністрація планує збудувати
22 сміттєпереробні комплекси в області. Зараз іде будівництво двох
полігонів і підготовка ще трьох. Зміст цього плану підлягає перегляду
з позицій національного плану поводження з відходами, який зараз
розробляється центральною владою.

Вироблення

(м.Харків: заплановано на 2018)

Відновлення тепла та енергії
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Попередньо визначені потреби м. Харкова
1. Впровадження роздільного збирання відходів, зокрема
підвищення обізнаності громадськості.
2. Ефективна робота сортувального заводу
3. Подальше скорочення кількості відходів на полігоні,
відповідно до Національної стратегії
4. Підготовка плану поводження з твердими побутовими
відходами, оновлення схеми санітарної очистки, зокрема
підготовка плану розвитку майбутнього об’єкта, наприклад
2-ї фази полігону та сміттєпереробного заводу (17 га)

Попередній результат дослідження
Дніпро
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Поводження з твердими побутовими відходами в Дніпрі

Карта основних об’єктів у Дніпропетровській області
Дніпропетровська область
O: Полігон (м. Жовті Води)

Категорія

м. Дніпро

Утворення

P: Приватний полігон
Q: Полігон «Правобережний»
R: Закритий сміттєспалювальний завод

•
•

Збирання
3

2

4

•
•
•
Перероблення
•

5

Остаточне
видалення

39

Тариф

•
•
•
•
•

Додаток 6

Спалювання

Стан
Було утворено приблизно 350 000 тон твердих побутових відходів. Це означає,
що за день утворюється близько 960 тон.
Раніше близько 70% відходів на полігон «Правобережний» вивозила приватна
компанія, але зараз, у зв’язку з неналежною роботою поточного підрядника, до
проведення наступного тендеру вивезенням відходів займається комунальне
підприємство.
Решту відходів на приватний полігон на лівому березі вивозять приватні
підприємства.
Є кілька приватних компаній, які збирають вторинну сировину.
КП «Еко-Дніпро» збирається збудувати сміттєсортувальний завод.
Є план приватних інвестицій британської компанії на будівництво
сміттєсортувального заводу та заводу з виробництва біогазу.
Тут був сміттєспалювальний завод, але у 2012 році він припинив свою роботу
через високу вартість експлуатації та низький рівень контролю викидів.
Є план приватних інвестицій Дніпропетровської області.
Муніципальний полігон розташовано на землях Новоолександрівської
сільради (балка Пташина), ним завідує КП «Еко-Дніпро». Зараз розробляється
нова секція полігону №4.
У південній частині міста є приватний полігон.
Тариф за вивезення відходів становить 35,00-70,00 за м3.
40

Збирання твердих побутових відходів у м. Дніпрі (фотографії)

Сміттєва криза через сильний
снігопад 19 березня 2018 р.

Робота ПП «Дніпрокомунтранс» зі
збирання відходів

Новий контейнер для відходів
без механізму відкриття кришки

Інтерв’ю зі збирачем
вторсировини

Муніципальний полігон м. Дніпра (фотографії)

Шляхові ваги

Новий контейнер для відходів із механізмом
відкриття кришки

Місце проведення робіт на полігоні

Схема руху транспорту на об’єкті

Люди, що перебирають сміття
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Нинішній потік відходів у м. Дніпрі
Процес поводження з відходами
Вироблення

Збір та перевезення

Поточний план поводження з відходами м. Дніпра

(м.Дніпро: 2018)
Проміжна обробка

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення
Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''

Остаточне
видалення
(полігон)

Вироблення
відходів˜
(960 т/д, 2018)

42

Відходи транспортуються для проміжного оброблення
Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)
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Додаток 6

Умовні позначення

• Основний план поводження з побутовими відходами в Дніпрі викладено в
«Схемі санітарної очистки Дніпропетровська (№31/32)», затвердженій
27 лютого 2013 р., яку було розроблено на основі «Правил поводження з
відходами у м. Дніпропетровську (№403)», затверджених 24 квітня 2012 р.
• Згідно із планом, КП «Еко-Дніпро», яке є авторизованим оператором
сміттєпереробного комплексу «Правобережний», приступає до
будівництва сміттєсортувального заводу із початковою потужністю 100 000
тон/рік, яка збільшиться до 350 000 тон/рік у майбутньому.
• З іншого боку, Дніпровська міська рада виконала ще одне технікоекономічне обґрунтування щодо розробки сміттєпереробного об’єкта за
схемою ДПП. Пусковий комплекс цього проекту ДПП представляє собою
комбінацію сміттєсортувального заводу та системи дигерування, яка
виробляє біогаз для відновлення енергії.
• На основі техніко-економічного обґрунтування Дніпровська міська рада
провела міжнародні торги на вибір приватного інвестора, який буде
реалізовувати проект. У результаті цих торгів було вибрано британську
компанію «Стопфорд Проджектс Лімітед».
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Запланований потік відходів м. Дніпра на 2018 рік

Відповідний план поводження з відходами
Дніпропетровської області

Процес поводження з відходами

• Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року,
затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від 26.09.2014 № 56127/VI.
• Комплексна регіональна програма (стратегія) екологічної безпеки та
збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2026 роки,
затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від 21.10.2015 № 68034/VI (зі змінами).
• Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими
відходами, затверджена рішенням Дніпровської обласної ради від
29.07.2016 № 80-5/VII.

Вироблення

(м.Дніпро: заплановано на 2018)
Проміжна обробка

Збір та перевезення

Цінна вторинна сировина

Остаточне видаленн
я та переробка /
відновлення
Переробка
матеріалів

Комплекс з переробки відходів ''Правобережний''
Стопфорд (ДПП)

Separated Collection
невідомо (???? т/д)

Сортувальний
завод

Вироблення
відходів˜
(960 т/д, 2018)

¾ За цією стратегією область буде поділено на шість блоків, і кожен блок буде
розробляти свій регіональний полігон та інші пов’язані сміттєпереробні об’єкти.
Після переробки сміття 50 % зібраних відходів будуть утилізуватися на полігоні.

завод що
виробляє
біогаз

Остаточне
видалення
(полігон)

Умовні позначення
Відходи транспортуються для проміжного обробленЕнергія
Відходи транспортуються для остаточного видалення

• Також реалізовується проект ДПП зі сміттєспалювальним заводом від
австрійської компанії.

Відновлення матеріалів

Відновлення енергії
(тепло та/або
електроенергія)

Відновлення тепла та енергії
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Попередньо визначені потреби м. Дніпра
1. Розробка плану розподілу відходів шляхом затвердження
плану приватних інвестицій для міста й області.
2. Підготовка плану поводження з твердими побутовими
відходами, оновлення схеми санітарної очистки, зокрема
підготовка плану розвитку майбутніх об’єктів на правому
та лівому берегах.
3. Впровадження роздільного збирання відходів, зокрема
підвищення обізнаності громадськості.
4. Ефективна робота сортувального заводу.

Кінець звіту
Дякуємо за увагу!
Додаток 6
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Додаток 6

Короткий огляд Національної
стратегії поводження з відходами та
стан розробки Національного плану
поводження з відходами

Додаток 6

Додаток 6

Додаток 6

Додаток 6

Додаток 6

Додаток 6

Історичні етапи становлення
системи поводження з твердими
відходами та досвід Японії

Зміст

Етапи становлення
системи поводження з твердими відходами

1 Зміни в законодавстві
2 Епоха закону про збирання відходів
3 Епоха закону про очищення територій і приміщень громадського
користування
4 Епоха закону про поводження з відходами та очищення територій і
приміщень громадського користування
5 На шляху до суспільства з належною культурою циклічності
матеріалів
6 Сміттєспалювальні заводи в Японії
7 Підсистеми, які забезпечують виконання законів

Японський досвід

Червень 2018 року

Пан Хідеакі ФУДЗІЙОШІ
Виконавчий віце-президент
Японський центр з питань оздоровлення навколишнього середовища
1

2

1-1 Зміни в японській системі поводження з твердими побутовими
відходами
річна кількість (тис. тон/рік)

1. Зміни в законодавстві
- Утворення твердих побутових відходів
і закони про поводження з відходами

утворення на душу населення (г/люд.䞉день䠅

㻢㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻠㻜㻜
㻝㻘㻞㻜㻜

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɯɨɞɿɜɧɚ
ɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

㻤㻜㻜

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

Ɋɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɿɞɯɨɞɿɜ

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻜㻜
㻠㻜㻜
㻞㻜㻜
㻜

㻜
㻝㻥㻜㻡

㻝㻥㻝㻡

㻝㻥㻞㻡

㻝㻥㻟㻡

㻝㻥㻠㻡

㻝㻥㻡㻡

㻝㻥㻢㻡

㻝㻥㻣㻡

㻝㻥㻤㻡

Рис. Річна кількість відходів і утворення на душу населення

㻝㻥㻥㻡 㻞㻜㻜㻜

Додаток 6

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

Дані надані доктором Шігеру Мізоірій
3

4

1-3 Коригування закону про поводження з відходами й очищення
територій і приміщень громадського користування та введення в
дію законів щодо переробки відходів

1-2 Зміни в законодавстві про поводження з відходами
Коригування законодавства про поводження з відходами залежно від суспільної
ситуації

Норми контрольованих відходів і зниження кількості відходів в цілому

1877 р.㹼 Спалах серйозної інфекційної хвороби
1900 р.

Закон про збирання відходів

(1945 р.)῍ Різке збільшення кількості відходів внаслідок швидкого
відновлення після Другої світової війни
Закон про очищення територій і приміщень громадського
1954 р.
користування
(1960 р.)῍ Економічне зростання та значне забруднення довкілля
Закон про поводження з відходами та очищення територій і
1970 р.
приміщень громадського користування
5

1-4 Законодавство щодо формування суспільства з належною культурою
циклічності матеріалів
Основний план охорони
Основний закон про охорону навколишнього середовища (1993 р.)

2

навколишнього середовища
(1994 р.)

Забезпечення циклічності матеріалів у суспільстві
Контрольоване використання природних ресурсів
Зменшення навантаження на навколишнє середовище

Закон про поводження з відходами та очищення територій
і приміщень громадського користування (1970 р.)
1.
2.

Закон про контейнери
та упаковки для
відходів, що підлягають
переробленню

Закон про
перероблення
побутової техніки

Закон про
перероблення
харчових відходів

- Постійне збільшення об'ємів відходів, також через зростання кількості
населення в містах

<Пропагування повторного
використання>
Закон про пропагування ефективної утилізації ресурсів
(1993 р.)
1.
2.
3.
4.

річна кількість (тис. тон/рік)

Закон про
перероблення
автомобілів

утворення на душу населення (г/люд.䞉день)
㻝㻘㻠㻜㻜

㻢㻜㻘㻜㻜㻜

Повторне використання ресурсів
Розробка конструкцій і матеріалів, які легко переробляти
Розробка маркування для роздільного збирання відходів
Пропагування ефективного використання побічних продуктів

Закон про повторне
використання для
будівництва

довкілля

㻝㻘㻞㻜㻜

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

Епоха закону про
вивезення відходів

㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻤㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻢㻜㻜

Закон про
перероблення малої
побутової техніки

㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻜
㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻜㻜

㻜
㻝㻥㻜㻡

Закон про закупівлю безпечних для довкілля продуктів і послуг: пропагування закупівлі продукції, що підлягає переробленню, урядом країни
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㻝㻥㻝㻡

㻝㻥㻞㻡

㻝㻥㻟㻡

㻝㻥㻠㻡

㻝㻥㻡㻡

㻝㻥㻢㻡

㻝㻥㻣㻡

㻝㻥㻤㻡

Рис. Річна кількість відходів і утворення на душу населення

㻝㻥㻥㻡 2000

Додаток 6

3.
4.
5.

Контроль кількості утворюваних відходів
Належне оброблення відходів (у тому числі повторне
використання)
Норми щодо будівництва об’єктів поводження з відходами
Норми щодо роботи операторів поводження з відходами
Запровадження стандарту поводження з відходами тощо

- Поширення інфекційних захворювань і потреба дотримання гігієни

࣭ 1930 р. - Коригування закону про збирання відходів

Комплексний план щодо формування суспільства з належною культурою циклічності матеріалів (2003 р.)

<Належне оброблення відходів>

Епоха закону про збирання відходів

࣭ 1900 р. - Введення в дію закону про збирання відходів

Основний закон про формування суспільства з належною культурою циклічності матеріалів (2000р.)
¾
¾
¾

1991 р. - Коригування закону про поводження з відходами
࣭ Норми контрольованих відходів як для промислових, так і для побутових відходів
࣭ Запровадження обов'язкового відновлення територій незаконних звалищ
1993 р. - Введення в дію основного закону про охорону навколишнього середовища
1995 р. - Введення в дію закону про пропагування роздільного збирання відходів і контейнери та
упаковки для відходів, що підлягають переробленню
1997 р. - Коригування закону про поводження з відходами
࣭ Норми оцінки впливу на довкілля внаслідок функціонування полігону для утилізації
відходів
࣭ Комплексна система обліку та звітності щодо всіх видів промислових відходів
1998 р. - Введення в дію закону про види побутової техніки
1999 р. - Введення в дію закону про спеціальні заходи щодо поводження з діоксинами
2000 р. - Введення в дію закону про повторне використання матеріалів для будівельних робіт,
закону про перероблення харчових відходів, основного закону про формування суспільства з
належною культурою циклічності матеріалів
2001 р. - Введення в дію закону про спеціальні заходи щодо поводження з відходами, які містять
ПХБ
2002 р. - Введення в дію закону про перероблення автомобілів після завершення їхнього строку
6
експлуатації

㻜

8

3 Епоха закону про очищення територій і приміщень громадського
користування

2-1 Закон про збирання відходів (1900 р.)
1877 р. - Періодичні спалахи інфекційних захворювань, наприклад холери. У
європейських країнах ситуація була подібна.

1954 р. - Введення в дію закону про очищення територій і приміщень громадського
користування
Ὁ Різке збільшення кількості твердих побутових відходів внаслідок швидкого
відновлення після Другої світової війни
Ὁ Було вжито заходів, які, однак, не дозволили впоратися з проблемою
збільшення кількості твердих побутових відходів

1900 р. - Прийнято закон про збирання відходів.
Цілі: забезпечити дотримання гігієни довкілля
࣭Недостатнє розуміння важливості э Будівництво громадських
туалетів дотримання гігієни
࣭Добування всього цінного з відходів
࣭Запобігання диму та
розмноженню мух

э

э Періодичне збирання відходів
муніципальною владою

Епоха закону про
очищення територій і
приміщень
громадського
користування

Заборона процесів відкритого горіння

річна кількість (тис. тон/рік)

утворення на душу населення (г/люд.䞉день)

㻢㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻠㻜㻜
㻝㻘㻞㻜㻜

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻤㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻢㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻜

Усі жителі були зобов'язані встановити сміттєві баки на
узбіччі дороги перед своїм будинком.

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻜㻜

㻜
㻝㻥㻜㻡

㻝㻥㻝㻡

㻝㻥㻞㻡

㻝㻥㻟㻡

㻝㻥㻠㻡

㻝㻥㻡㻡

㻝㻥㻢㻡

㻝㻥㻣㻡

㻝㻥㻤㻡

㻝㻥㻥㻡

Рис. Річна кількість відходів і утворення на душу населення
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3-1 Закон про очищення територій і приміщень громадського
користування (1954 р.)

2000

㻜
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3-2ձ Проблеми, побутові відходи (1950-ті - 1960-ті роки)

(1950-) Різке збільшення кількості відходів на фоні стрімкого економічного зростання
Економічний розвиток призвів до погіршення умов життя
ὉФінансова та технічна допомога муніципалітетам з боку національного уряду
ὉПідвищення рівня дотримання гігієни
ὉОбов’язки жителів у сфері поводження з відходами зафіксовано в законі

Додаток 6

Більш ефективне механізоване збирання ТПВ розпочалося понад 60 років тому

Сміття, розкидане в парку
11

Джерело: зображення забруднення в Токіо, Міська влада Токіо

12

3-2ղ Проблеми, побутові відходи (1950-ті - 1960-ті роки)

3-3 Проблеми, промислові відходи
Поводження з промисловими відходами було на неналежному рівні.
Часто незаконні звалища знаходили в місцях, де люди не жили. Сміття ховали від очей
жителів.
Через неналежне поводження з промисловими відходами відбувся спалах хвороби
Мінамата.

Ліворуч: сірчана кислота потрапляє в струмок
Посередині: деревина спалюється на відкритому просторі
Праворуч: десятки тисяч гумових шин
Джерело: матеріали, надані Міністерством охорони довкілля Японії

Країна стикнулася зі значними проблемами.

Накопичення великогабаритних відходів на розі вулиці
Джерело: зображення забруднення в Токіо, Міська влада Токіо
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4-1 Закон про поводження з відходами та очищення територій і
приміщень громадського користування (1970 р.)

4 Епоха закону про поводження з відходами та очищення територій і
приміщень громадського користування

Прийнято закони, покликані знизити забруднення довкілля та
відреагувати на збільшення кількості промислових відходів

࣭1970 р. - Введення в дію закону про поводження з відходами та очищення
територій і приміщень громадського користування, а також низки інших
законів про контроль забруднення довкілля
࣭1980 р. - Стрімке економічне зростання відзначається стабільно високими
показниками
࣭1990 р. - Введення в дію законів про повторне використання відходів
Епоха закону про поводження з
відходами та очищення територій
і приміщень громадського
користування

річна кількість (тис. тон/рік)

Введення в дію законів про контроль забруднення довкілля
࣭Закон про контроль забруднення повітря (1968 р.)
࣭Закон про контроль забруднення вод (1970 р.)
Введення в дію закону про поводження з відходами та очищення територій і приміщень
громадського користування (1970 р.)

утворення на душу населення (г/люд.䞉день)

㻢㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻠㻜㻜
㻝㻘㻞㻜㻜

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻤㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜

обов’язки влади префектур,

㻢㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻜

норми та правила

㻞㻜㻜

㻜
㻝㻥㻜㻡

㻝㻥㻝㻡

㻝㻥㻞㻡

㻝㻥㻟㻡

㻝㻥㻠㻡

㻝㻥㻡㻡

㻝㻥㻢㻡

㻝㻥㻣㻡

㻝㻥㻤㻡

㻝㻥㻥㻡

Рис. Річна кількіст ь відходів і ут ворення на душу населення

2000

Додаток 6

࣭Зобов'язання щодо поводження з промисловими відходами; відповідальність
комерційних підприємств,

㻝㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻘㻜㻜㻜
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збирання, транспортування й

㻜

утилізації відходів
15
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4-2ձ

Ролі органу управління 1
- побутові відходи

4-2ղ Ролі органу управління 2
- промислові відходи
Держава: закони, норми та правила, настанови
Збирання інформації, наукові дослідження й розробки, технічна та фінансова
допомога

Держава: закони, норми та правила, настанови
Збирання інформації, наукові дослідження й розробки, технічна та
фінансова допомога

Муніципалітети: місцеві постанови, стандарти оброблення та
укладання угод, безпосередня реалізація

Дозвіл
Реалізація
Інспектування, наказ тощо

Безпосередня реалізація
муніципалітетами
Утворювач побутових відходів,
комерційних відходів

Дозвіл

Префектури: місцеві постанови
Розуміння стану справ стосовно промислових відходів, заходи для
здійснення належного оброблення

Префектури: технічна допомога

Утворювач промислових
відходів

Ліцензований приватний підрядник, який
відповідає за збирання/транспортування та
оброблення побутових відходів

Ліцензований приватний підрядник, який
відповідає за збирання/транспортування
та оброблення промислових відходів

17
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5-1 Від масового споживання й утилізації до концепції «3R»
На шляху до суспільства з належною культурою циклічності матеріалів

5 Ситуація сьогодні
- На шляху до суспільства з належною
культурою циклічності матеріалів
(безвідходна економіка)

Ṟ Зменшення (Reduce)
Продукт, який важко перетворити на
відходи
Запобігання надмірному
використанню пакувальних
матеріалів

Природний
ресурс

Переробка

Утилізація

Ṡ Перероблення
(Recycle)
Ṣ Відповідна
утилізація
(мінімізація)

Належне перероблення утворюваних відходів – це не лише комерційна діяльність, а й
комплексна політика, яка охоплює різноманітні аспекти охорони довкілля і збереження
ресурсів. Це невіддільна складова системи поводження з відходами.

Додаток 6

ṡ Отримання енергії
шляхом рекуперації
відходів

ṟ Повторне
використання (Reuse)

Вивезення
сміття

Виробництво
Продаж

Ṡ Перероблення
(Recycle)
Повторне використання
матеріалів

19

Споживання

20

5-3-1 Альтернативні системи, запроваджені для зменшення та
перероблення відходів

5̺2 Зміни в процесі утворення відходів у районі Токіо 23
10 000

䞉У 2009 році кількість відходів було
зменшено на 38%, порівняно з показниками
1989 року
䞉Кількість відходів на душу населення: 916 г

Введення в дію
закону про
збирання
відходів

1900

Різке
підвищення
цін на нафту

Економіка
нестійкого
буму

Стрімке
економічне
зростання

У переробленні беруть участь усі зацікавлені сторони, громадяни,
муніципалітети та ділова спільнота.

Кількість
утворюваних
ТПВ
зменшилася

Перероблення в масштабах
громади
Громадяни приносять відходи, які
можна переробити, у відповідне
місце в конкретний день.
Отримані кошти надходять
громаді.

Перероблення в масштабах міста
Спочатку вторинну сировину
збирали 3 рази на тиждень, потім
стало зрозуміло, що достатньо 2
разів, зрештою – 1 раз на
тиждень.

Перероблення діловою
спільнотою
У таких місцях, як супермаркети
та магазини біля дому
встановлюються скриньки для
збирання відходів, що
підлягають переробленню.
Покупці повертають вторинну
сировину.

Немає
даних

1920

1940

1960

1980

2000
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5-3-2 Типова інструкція щодо вторинної сировини та інших відходів

22

5-3-3 Типова інструкція щодо вторинної сировини та інших відходів

Додаток 6
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5-4 Оброблення горючих побутових відходів

із забезпеченням контролю викиду забруднюючих речовин на найвищому рівні,
покращення будівельного проектування та отримання енергії шляхом рекуперації
відходів

1990-ті - Спостерігається не лише значне зниження викидів забруднюючих речовин, але й
покращення технології отримання енергії шляхом рекуперації відходів і вдосконалення
методів проектування в будівництві. Крім того, досягнуто порозуміння з мешканцями
прилеглих територій завдяки ефективному інтегруванню споруд у навколишнє середовище.

1999 рік – сміттєспалювальний завод у
районі Тосіма, Токіо

2000 рік – сміттєспалювальний завод
у районі Чюо, Токіо

Ефективне поводження з відходами – це більше, ніж збирання, транспортування та
перероблення відходів та їх захоронення на полігонах.

25

Гігієна

Зменшення об'єму відходів

Отримання енергії шляхом
рекуперації відходів

Зміст

Забруднюючі речовини, що містяться у викидах зі спалювальної установки, контролюються
належним чином, і показники не перевищують норми.
Обладнання для контролю забруднюючих речовин
Піч, яка забезпечує повне згорання

Внаслідок термальної обробки органічні речовини
перетворюються на неорганічні, а бактерії (включно з
патогенними) гинуть.
Вирішено всі проблеми, пов'язані з присутністю запахів,
небезпечних комах і тварин, а також розповсюдженням
вогню.

Температура – 800Υ або вище
час утримання – 2 секунди або довше рукавний фільтр
достатнє теплове збудження

скрубер

Газ

Значно зменшується кількість вантажівок, які обслуговують
полігон.
Ефективніша експлуатація полігону.

Димов
і гази

вежа
охолодження

Електрична енергія отримується внаслідок спалювання
відходів. CO2, який утворюється, вважається вуглецевонейтральним.
На полігоні не утворюється метан.
27

Димов
і гази

Пил
Діоксини
HCl
SOx

патрубок

Аміак

Вапно
Активоване вугілля

Отримується об'єм золи в пропорції 1/20 початкового об'єму,
1/10 сухої речовини.
Буде змога довше використовувати полігон.

каталізатор

Димов
і гази

Димов
і гази

Додаток 6

Ефективне використання
транспортних засобів
Функціонування полігону
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6-2-1 Типовий контроль забруднення повітря в межах
сміттєспалювального заводу

6-1 Умови будівництва сміттєспалювальних заводів у Японії
Аспекти

6 Сміттєспалювальні заводи в Японії

Каустична
сода

HCl
SOx

NOx

Джерело: веб-сайт Асоціації охорони навколишнього
середовища, район Токіо 23
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6-2-2 Стандарти викидів забруднюючих речовин і їх характеристики
Тип забруднюючої
речовини

Причина утворення

Нормативні показники та
засоби видалення
3

Тверді речовини в димових
газах

Від 0,04 до 0,1 г/м N
Видалення твердих речовин за
доопомогою пилоуловлювача
(рукавний фільтр)

0,01 г/м N або
менше

Хлористий водень

Горіння хлору, який міститься
в пилу (пластмаси, солі тощо)

700 г/м N
Видалення хлористого водню
за допомогою лужних хімічних
речовин (люсоване вапно
тощо)

Від 10 до 30 ppm
або менше

Оксид сірки

Горіння сірки, яка міститься в
пилу, і нафтопродуктів

(Показники залежать від
конкретної території)
Те саме, що й у випадку з
хлористим воднем

30 ppm або менше

Оксид азоту

Горіння азоту, який міститься
в пилу
Реакція азоту з киснем в
повітрі

250 ppm
Розкладання на сечовину та
амоній

Від 60 до 80 ppm
(без каталізатора)
50 ppm або менше
(з каталізатором)

Діоксин

Неповне згорання
Хімічна реакція з органічними
речовинами та хлоридом

3
0,1 нг-TEQ/м N
0,1 нг-TEQ/м N або
Управління горінням, абсорбція
менше
та розкладання

Сажа та пил

6-3 Функціонування заводу за згодою громадян

Значення
видалення

Для досягнення кращого порозуміння зміст проекту будівництва та робочий стан заводу
періодично відкрито роз’яснюють громадянам.

3

3

Ліворуч: зустріч щодо управління заводом за участі громадян
Посередині: багато представників громадськості відвідують сміттєспалювальні заводи, вивчають
методологію оброблення відходів і починають усвідомлювати важливість коректної
охорони довкілля.
Праворуч: громадяни спокійно насолоджуються цвітінням сакури на відкритому просторі поряд зі
сміттєспалювальним заводом, тому що усвідомлюють стан речей

3

3

м N: об'єм газу в нормальних умовах (0qC, 1 бар)
ppm: одна мільйонна частка одного грама
нг (нанограм): одна мільярдна частка одного грама («нано» означає «одна мільярдна частка»).
TEQ (токсичний еквівалент): кількість діоксину на одиницю найтоксичнішої речовини, 2,3,7,8-TCDD (тетрахлородибензо-п-діоксин).

6-4-1 Основні фактори, які впливають на ККД вироблення електроенергії

Потужність спалювання

ККД бойлера

Тиск пари на виході турбіни

6-4-2 Потужність спалювання та ККД вироблення електроенергії
Потужність спалювання
(тон/день)

Встановлення системи вироблення електроенергії на
невеликому заводі, що включає установку термічної
утилізації потужністю максимум 80 тон/день, може не
мати практичної доцільності
Крім того, ККД вироблення електроенергії зазвичай
відповідає масштабам заводу.
Електрика виробляється пропорційно об'єму утвореної
пари.
Енергія пари залежить від температури та тиску пари.
Крім того, перегріта пара призводить до значного
падіння температури.
Для визначення діапазону падіння температур
використовується ще один важливий параметр –
протитиск турбіни. Тому, часом встановлюється
конденсатор для охолодження води.
31

30

Необхідний ККД
(%)

100 або менше

12

Понад 100 – 150 або менше

14

Понад 150 – 200 або менше

15,5

Понад 200 – 300 або менше

17

Понад 300 – 450 або менше

18,5

Понад 450 – 600 або менше

20

Понад 600 – 800 або менше

21

Понад 800 – 1 000 або менше

22

Понад 1 000 – 1 400 або менше

23

Понад 1 400 – 1 800 або менше

24

1 800 або більше

25

Умови:
Ὁ Нижча теплотворність
відходів; 8 000 кДж/кг
Ὁ Коефіцієнт повітря для
згорання;
1,4 ῍ 1,5
Ὁ Пара тиском 4МПа,
400Υ

Додаток 6

Температура та тиск пари на
вході турбіни

Джерело: веб-сайт Асоціації охорони навколишнього
середовища, район Токіо 23
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7-1 Різноманітний інструментарій для неухильного дотримання вимог
законів

Міністерство охорони навколишнього середовища запроваджує закони, а також готує
інструментарій для законів, які вводяться в дію зацікавленими сторонами (місцевими урядами,
діловими колами тощо).

7 Підсистеми, які забезпечують виконання
законів

Закони
Накази про виконання
Правила

࣭Докладна інформація та конкретні правила, наприклад
структура та стандарт забезпечення

Примітка

࣭Пояснення відповідних законів

Типові настанови

Настанова щодо розробки Плану
поводження з відходами

33

࣭Відповідні параметри та досліджувана методика для
виконання Плану поводження з відходами

Настанова щодо ефективності

࣭Ефективність спалювання за типами сміттєспалювальних
заводів

Умови для запровадження державного
субсидування

࣭Умови на полігоні для утилізації відходів, які передбачають
державне субсидування

Приклад технічних характеристик

࣭Технічні характеристики, що надаються представникам
органів місцевого самоврядування, які не мають достатнього
досвіду реалізації подібних проектів

Настанова щодо проведення
відповідної тендерної процедури та
укладання угоди
Навчання, семінари

࣭Процедура коректної реалізації проекту
࣭Заходи для зацікавлених сторін з метою роз'яснення
законодавства, постанов, настанов тощо
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7-2 Технології, які використовуються для різних типів відходів
Типові приклади

Як відомо, вкрай важливо вчасно реагувати на зміни в суспільстві та
належним чином вдосконалювати системи поводження з відходами.

Екомістечко – це комплекс споруд, який передбачає ефективне перероблення та
відповідну обробку промислових відходів різних типів.

Додаток 6

Ліворуч: споруда для перероблення змішаного будівельного сміття
Посередині: споруда для переробки харчових відходів на корм для худоби
Праворуч: споруда для обробки інфікованих медичних відходів і пластику
Джерело: веб-сайт екомістечка в Токіо, Бюро охорони довкілля, Міська влада Токіо
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Додаток 6

Представлення схем надання допомоги від
JICA

Збір та перевірка інформації стосовно
поводження з твердими побутовими відходами
в Україні
Семінар
р по поводженню
д
з твердими
рд
побутовими
у
відходами
д д

ᵆɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɫɯɟɦɞɨɩɨɦɨɝɢɜɿɞ
ɞJICA
CAᵇ
1 червня 2018 р.

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами

Дослідницька група JICA

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

ОДР
(офіційна
допомога з
розвитку)

Двостороння
допомога

Багатостороння
допомога

Безповоротна
позика

Фінансовоінвестиційне
співробітництво

JICA
Технічне співробітництво
Безповоротні
позики
Кредити ОДР
Фінансування з
інвестицій приватного сектору

Додаток 6

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами

Японська ОДР (види ОДР)

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html
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Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами

Види допомоги від JICA
JICA використовує ряд схем допомоги з розвитку, щоб задовольняти
найрізноманітніші потреби країн-партнерів.
Технічна співпраця

- Проекти технічного співробітництва
- Прийняття людей на технічне навчання
- Подальше співробітництво

Кредити в рамках офіційної допомоги з розвитку
Безповоротні позики в рамках офіційної допомоги з розвитку
Участь жителів
- Волонтери
- Програма партнерства JICA

Державно-приватне партнерство
Допомога в надзвичайних ситуаціях
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/index.html

6

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

За рахунок технічного співробітництва JICA підтримує розвиток
людських ресурсів, дослідження й розробки, поширення технологій і
розвиток організаційної бази, які є необхідними для розвитку
економіки й суспільства в країнах, що отримують допомогу. У рамках
такого співробітництва JICA відряджає своїх експертів, приймає
людей на навчання та/або надає обладнання.
Відрядження експертів

Японські експерти, яких відправляють у відрядження, передають необхідні технології та
знання державним службовцям та інженерам країн-партнерів (сторони угоди).

Прийняття людей на навчання

JICA запрошує компетентний персонал, на який накладається значна відповідальність у
сфері соціального та економічного розвитку, на навчання до Японії.

Проекти технічного співробітництва
Технічне співробітництво для планування розвитку

Додаток 6

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами

Технічне співробітництво

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/projects/index.html
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Проект технічного співробітництва

Етапи проекту технічного співробітництва

• Проекти технічного співробітництва, у яких оптимально
поєднуються етапи «Відрядження експертів», «Прийняття людей
на навчання» та/або надання обладнання.
• Завдяки систематичній і комплексній розробці й реалізації проекту
(від планування до реалізації й оцінювання) можна отримати ще
надійніші результати.
• Щоб у партнера з’явилося відчуття причетності, у багатьох
проектах застосовується «кооперативний» підхід, коли місцеві
жителі в кожному цільовому районі проекту беруть участь у
плануванні, керуванні діяльністю й оцінюванні.
• JICA також співпрацює з приватними підприємствами,
університетами, неурядовими та іншими організаціями,
використовуючи їхній накопичений досвід, знання та вміння в
проектах, щоб розглядати ще складніші та важливіші питання.

Підбір і формулювання проекту
• У ході збору інформації та обговорення з відповідними представниками
влади країни-партнера.

Запит і затвердження
• На основі запиту від країни-партнера, JICA та інші зацікавлені сторони
обговорюють можливість затвердження проекту. У разі затвердження
сторони обмінюються вербальною нотою.

Вивчення ситуації/попереднє оцінювання
• Для уточнення деталей і очікуваних результатів проекту, а також його
доцільності проводиться попереднє оцінювання.

Реалізація проекту/середньостроковий огляд/заключне оцінювання
• Підписується Документ про обговорення стосовно реалізації проекту.
• На певному етапі від початку проекту проводиться середньостроковий огляд, а за півроку до завершення проекту проводиться заключне оцінювання.

Подальше співробітництво/ретроспективне оцінювання
• У випадку неочікуваних проблем забезпечується подальше співробітництво.
• Через кілька років після завершення проекту проводиться ретроспективне
оцінювання.

9

Технічне співробітництво для планування розвитку

JICA проводить наступні дослідження для підтримки сторін угоди в партнерській
країні під час розробки політик і генеральних планів.
Дослідження на підтримку генеральних планів (ГП) і політик (фінансові реформи,
становлення правових систем тощо) для підтримки вироблення політичних рішень і
планування громадських проектів

10

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

Дослідження підтримки в надзвичайних ситуаціях (відновлення та реконструкція
основних інфраструктур, які було пошкоджено внаслідок стихійних лих, конфліктів
або інших факторів)
Допомога при розробці проектної документації на стадії «Проект» (частково
ТЕО) для проектів, які буде реалізовувати уряд країни, що розвивається, або інший
донор

Ṟ розробка планів розвитку секторів/регіонів або відновлення/реконструкції на
основі результатів,
ṟ реалізація планів (проектів) за рахунок залучення коштів міжнародних та інших
організацій і/або
Ṡ проведення рекомендованих організаційних/інституційних реформ.
11

Додаток 6

Інші дослідження (складання топографічних карт, дослідження підземних вод тощо)

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами

Кредити ОДР

Види кредитів ОДР

• У рамках кредитів ОДР країни-партнери отримують довгострокові пільгові кошти
під низький відсоток на фінансування своїх зусиль, спрямованих на розвиток
економічної та соціальної інфраструктури, на основі «Рекомендацій JICA щодо
екологічних і соціальних факторів».
• Агентство JICA уже підтримало цілу низку країн і регіонів, виділивши 108 кредитів
ОДР.
Шість етапів циклу реалізації кредитів ОДР
1. Підготовка проекту

6. Завершення проекту/ретроспективне
оцінювання та подальше співробітництво

5. Реалізація проекту

Кредити за
типами
проектів

2. Запит на кредит

3. Вивчення ситуації/визначення вартості
та попереднє оцінювання проекту

Непроектні
кредити

4. Обмін нотами та
кредитним договором

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html

• Проектні кредити
• Найбільша частка кредитів ОДР
• На фінансування розвитку інфраструктури
• Кредити на проектно-конструкторські послуги
• На проектно-конструкторські послуги, необхідні для
проведення дослідження та планування етапів проекту.
• Кредити через фінансових посередників (двоетапні
кредити)
• Кошти проходять мінімум через дві фінансові установи,
перш ніж їх отримають кінцеві бенефіціари
• Секторні кредити
• На матеріали й обладнання, послуги та консультації,
необхідні для реалізації планів розвитку в певному секторі,
що складаються з кількох підпроектів.

• Кредити на програми
• Товарні кредити
• Кредити на програми в секторі

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/types.html
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Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

14

Стратегічний документ JICA щодо ПТПВ

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1801.nsf/ff4eb182720efa0f49256bc20018fd2
5/1710a8711dffc41b492579d4002d25af/$FILE/JICA_Strategy%20Paper%20on
%20Solid%20Waste%20Management_2014Edtion(Eng).pdf
Джерело: Стратегічний документ JICA щодо ПТПВ, вер. 2.0 (березень 2015 р.)

Додаток 6

Японська ОДР
Види допомоги від JICA
Технічне співробітництво
Кредит ОДР
Стратегія JICA щодо поводження з
твердими побутовими відходами
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Огляд співробітництва JICA у сфері ПТПВ

Основна політика співробітництва JICA щодо ПТПВ
А) Комплексне ПТПВ для досягнення «3R»

Підтримка залежно
від етапу розвитку

Досягнення сталого розвитку

Всебічна
підтримка

1) Співробітництво, яке закладає основи реалізації ПТПВ
Нарощення потенціалу сфери ПТПВ за рахунок (1) правових та інституційних
удосконалень, (2) організаційних удосконалень, (3) підвищення фінансових показників,
(4) залучення приватного сектору, (5) ініціатив від утворювачів відходів, (6) участі
жителів, а також (7) культурних і соціальних факторів.
2) Допомога із вдосконалення процесу в цілому
Широта поглядів на процес ПТПВ зумовлює розгляд таких моментів, як (1) оптимізація
виробництва та споживання; (2) мінімізація утворення й оптимізація видалення; (3)
вдосконалення процесу збирання та вивезення; (4) заохочення проміжного оброблення,
повторного використання й перероблення; а також (5) удосконалення процесу кінцевої
утилізації.

Формування суспільства з належною
культурою циклічності матеріалів
Зменшення екологічного тягаря
Покращення охорони
здоров’я та санітарії
Комплексне ПТПВ для досягнення «3R»
Використання
місцевих знань і
вмінь

Зв’язки з
приватним
сектором

Б) Підтримка залежно від етапу розвитку

Підтримка побудови
системи та керівних
принципів

Етап I: удосконалення системи охорони здоров’я та санітарії
Етап II: скорочення витрат на охорону навколишнього середовища та контроль
за забрудненням навколишнього середовища
Етап III: використання ініціатив «3R» для формування суспільства з культурою
циклічності матеріалів

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1801.nsf/ff4eb182720efa0f49256bc20018fd25/1710a8711dffc41b492579d4
002d25af/$FILE/JICA_Strategy%20Paper%20on%20Solid%20Waste%20Management_2014Edtion(Eng).pdf
Джерело: Стратегічний документ JICA щодо ПТПВ, вер. 2.0 (березень 2015 р.)
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Модель співробітництва JICA щодо ПТПВ
а) Моделі всебічної допомоги
• Поєднання відповідних схем
• Постійна допомога в межах ГП з метою нарощення потенціалу та
вдосконалення інфраструктури
• Програмний підхід приблизно на 10 років

Кінець презентації

б) Моделі партнерства з органами місцевого самоврядування
• Використання знань і вмінь муніципалітету Японії

Щиро дякуємо за увагу!

г) Моделі допомоги з інституційного будівництва
• Підхід на національному рівні
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/projects/index.html
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Додаток 6

в) Моделі партнерства з приватним сектором
• Доручення операцій приватному сектору
• Просування інвестицій і технологій приватного сектору

Додаток 7

Додаток 7
Попереднє оцінювання впровадження
системи виробництва енергії з
відходів

Додаток 7

Додаток 7.

Попереднє оцінювання впровадження системи виробництва енергії з
відходів
< Back Data>
JICA’s Pre-Check list for Waste to Energy Project (Draft)

Classification

1) Social aspect

2) Public
understanding
aspect

3) Institutional
aspect

4) Administrative
governance aspect

Importance

Item

Content

Most important

(1)

Population of the target city

The target city population is 100,000 or more. (Or
plant capacity is 70 ton/day or more).

Inportant

(2)

Social needs

There are high social needs, such as “The remaining
capacity of final disposal sites is limited.”,
“Sanitary waste treatment is highly required.”

(3)

Development status of
social infrastructure
pertaining to environmental
sanitation

Administrative services of energy, waterworks and
sewerage works are provided in the target city
without problems.

Recommended

(4)

Integration of environmental
and social considerations

Laws with regards to pollution prevention and
environmental impact assessment (environmental
laws etc.) have been developed and enacted in
target countries and target areas.

Most important

(1)

Cooperation of residents in
waste sorting

Cooperation of the residents concerning the sorting
of wastes can be obtained. (Delivery of wastes not
suitable for WtE can be controlled.)

Most important

(2)

Understanding of residents
about waste- to- energy
system

Understanding of the residents about WtE has been
obtained.

Most important

(1)

Development of laws,
enforcement orders and
rules

In addition to laws with regards to solid waste
management, enforcement orders and rules have
been developed.

Important

(2)

Stability of administrative
organization

There is an administrative organization in charge of
the project for construction and operation of WtE
and the organization is stable. Also, there is a
personnel management system enabling long-term
employment (for 3 years or longer) of the core staff.

Important

(3)

Adequacy of the
construction site

Construction site in which WtE can be built is
available.

Most important

(1)

Positioning of waste- toenergy system in upper level
plan

WtE has its position in the upper level plans
(comprehensive plan, regional development
strategy, etc.).

Most important

(2)

Political stance of the head
of local government

The head of local government is positive towards
WtE.

Important

(3)

Performance capability of
the government

Important

(4)

Technical standards and
operation pertaining to
selling electricity

Recommended

The government is able to leverage committees
comprised of external experts and external
specialist organizations, such as consulting firms, to
perform the project appropriately.
By energy department and electric power company,
technical standards and operation pertaining to
selling electricity, and selling price of electricity are
set forth.

Most important

(1)

Securing of financial
resources

Project cost (construction cost and operating cost)
of WtE can be secured. The government is prepared
to bear the cost such as tipping fee (fee for
outsourcing disposal) and reliable investors are
expected to participate in the project.

Important

(2)

Tipping fee

It is possible to set the tipping fee at a stable price
over a long period by contract.

5) Financial aspect
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Classification

Importance

Item

Content

Important

(3)

Revenue by selling
electricity

It is reasonable to assume selling price and the
amount of electricity and recyclable waste.

Recommended

(4)

Project scheme

Project schemes (DB, DBO, BTO, etc.) are being
discussed among stakeholders.

Recommended

(5)

Project risks

Major project risks are confirmed and the difference
of responsibility division points according to project
schemes are understood.

Most important

(1)

Collecting basic data
concerning waste

Basic data and information concerning waste
(amount and composition of waste, waste treatment
process etc.) have been clalified.

Important

(2)

Technical capacity of
manufacturers

Reliable manufacturers (of stoker incinerators) are
expected to participate in the project.

Important

(3)

Proper disposal of
incineration residue
(incineration ash)

Proper disposal of incineration residue (incineration
ash) is possible. (For example, measures for
preventing the outflow of leachate have been taken
at the final disposal site.)

Recommended

(4)

Environmental monitoring
system

Laboratories for analysis of exhaust gas,
wastewater, noise, vibration, odor, etc. exist and
enable perform appropriate monitoring.

Recommended

(5)

Practical experiences of
similar facilities

Similar facilities, such as thermal power plants,
exist and are managed appropriately.

Recommended

(6)

Securing of engineers

It is possible to secure engineers (personnel with
skills equivalent to technical high school graduates).

6) Technical aspect

Evaluation indicators of Importance
Most important: It is considered extremely difficult to introduce WtE if this criterion is not fulfilled.
Important: The criterion should be fulfilled for and is expected to be fulfilled if assistance is provided.
Recommended: This criterion should desirably be fulfilled.

2

Tentative Evaluation Result
【Targeted Area】 Kyiv City

【Date of Evaluation】 26th May 2018
Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)

Classification

Importance

Item

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

The population of Kyiv city is approx. 2900 thousand, in
addition, there are the citizens who are not registrated and
acutual population exceeds 29000 thousand.

Studied by JICA
survey team

No. of citizens is enough

3

4

12

(2)

Social needs

The necessity to reduce waste is recognized as the Waste
Disposal Site No.5 is scheduled to close on Dec. 2018 by the
request of neighboring inhabitants and the city council is also
approve it.

Studied by JICA
survey team

The necessity of waste
processing is really
recognized.

2

4

8

(3)

Development status
of social
infrastructure
pertaining to
environmental
sanitation

Electric supply is stable. Resional sewage treate plant is under
operation. In addition, central heating system is arranged.

Studied by JICA
survey team

Social infrastructure related
to environmental health is
highly arranged.

1

4

4

Recommended

(4)

Integration of
environmental and
social considerations

The law on environmental impact assesment is established. The
facility constructed is expertised on the process of project from
environmetal aspect. Legal system is now being established
seekiing for EU participation.

Studied by JICA
survey team

Environmental and social
considerations are
established.

1

4

4

Most important

(1)

Cooperation of
residents in waste
sorting

Base collection for dry battery is carried out. Environmental
education focusing on school children is seeked.

Studied by JICA
survey team

Removing unsuitable waste is
possible through raising
public awareness

3

3

9

Most important

(2)

Understanding of
residents about
Waste- to- Energy
system

Neighboring inhabitants occasionally complain about odor. But
they hear and understand the explanation by plant staff. And the
plant continues stable operation for a long time.

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

Understanding is achieved.

3

3

9

(1)

Development of
laws, enforcement
orders and rules

The Energia Waste Incineration Plan is operated following to
Ukrainian emission standard. Examination on the Law on
Wastes, Recycling law for container amd packages and the law
for controlling hazardous waste is pushed forward seeking for
EU participatiion.

Investigation at
the Ministry of
Natural Resources
and Environment
and Kyiv Energo.
Co

To reconfirm is desirable
founding the establishment of
laws.

3

3

9

(2)

Stability of
administrative
organization

The organization in charge, Department of Social Infrastructure,
is clear and stable. The staff of State administration and local
government have common recognition to challenges on waste
management.

Studied by JICA
survey team

Organizations are stable and
staff remained in the post
long enough

2

4

8

Inportant

(1)

1)
Social aspect
Recommended

3
Most important
3)
Institutional
aspect
Important

Додаток 7

Population of the
target city

Most important

2)
Public
understanding
aspect

situation in target city

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

Means to identify

Adequacy of the
construction site

There is not actual construction plan of a facility and the site is
not determined het. But the importance of the site selection is
recognized.

Investigation at
the Kyiv city
administaration

Most important

(1)

Positioning of
Waste- to- Energy in
upper level plan

The construction of thermal treatment facility is described in The
National Waste Management Plan and the schedule and number
of facilities are clarified.

National Waste
Management
Strategy

Most important

(2)

Political stance of
the head of local
government

The mayor understands the importance of waste incineration
plant and approved the renovation works of the Energia Waste
Incineration Plant.

Investigation at
the Kyiv city
administaration

Important

(3)

Performance
capability of the
government

Founding the report by a consultant, the renovation works are
scheduled

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

(4)

Technical standards
and operation
pertaining to selling
electricity

The system to sell electricity generated by waste-to-energy plant
is not prepared yet. But it is now examined ny the organization in
charge. Pipeline grid is arranged in urban area and the system to
sell heat energy is already established.

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

Investigation at
Kyiv city
administration and
Kyiv energo. Co.

4

Important

5)
Financial aspect

situation in target city

(3)

Important

4)
Administrative
governance
aspect

Item

Result

Wt

Pt

TS

The importance of site
selection is recognized thogh
the actual construction plan is
not developped.

2

2

4

3

4

12

3

4

12

2

3

6

2

4

8

3

3

9

The number and time to
construct thermal treatment
facility is described in uppre
level plan, the National Waste
Management Strategy.
Significance of the Energia
Incineration Plant and the
Neccesity of thermal
treatment are understood by
the mayor.
There is a result to use
foreign consultant.
Sale system of electricity
including FIT is examined
now. The system to sell heat
energy is already extablished
and implemented.
The expense for operation
and maintenance is covered
by revinue of heat energy and
processing tariff for a long
time. But it is not easy to
secure finance resource to
construct a new facility.

(1)

Securing of financial
resources

Important

(2)

Tipping fee

There is the system that the tariff is determined by the city
council and reviced as is necessary. Waste collection service is
stably provided for a long time. Careful posture is seen in a raise
of tariff.

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

The system to revice tariff but
careful posture to raise is
observed.

2

3

6

Revenue by selling
electricity

As there is not an actual construciton plan of waste-to-energy
facility, it is not possible to directly evaluate. But the experience
to sell heat is utilized.

Investigation at
the Kyiv city
administaration

It is difficult to directly
evaluate now. It is possible to
expect resonable assumption
fouding the result in the
Energia Waste Incineration
Plant.

2

3

6

Important

(3)

Додаток 7

Most important

Almost all expense required for operation and maintenance in the
Energia Waste Incineration Plant are covered with the revenue
from heat sale and waste processing tariff. Financial resource
required for renovation works which are out of resposibility of
private company is prepapered by the city authority. To secure
the finance resources for constructing a new facility is not easy.

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

Recommended

Recommended

Item

(4)

(5)

situation in target city

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

Project scheme

The defference of bisiness scheme is recognizened as the city
authority thinks to apply PPP scheme for constructing a new
facility first and then apply the scheme of construction and
operation by public or construction by public/poperation by
private in case investors are not expected.

Investigation at
the Kyiv city
administaration

The defference of schemes
are understood.

2

3

6

Project risks

The Energia Waste Incineration Plant is managed by DBO
scheme. Risk allocation is clear in the scheme. Reasonable risk
allocation is expected."

Investigation at
Kyiv city
administration and
Kyiv energo. Co.

Possible to expect reasonable
risk allocation.

2

4

8

Studied by JICA
survey team

Processing route is known for
almost all waste and
controlled.

3

4

12

5

Most important

(1)

Collecting basic data
concerning waste

As weighing bridges are installed in the waste disposal site,
almost all waste flow is clear though a part of waste collected by
private companies is not clear. Analyses of waste composition is
not carried out periodicallhy but it is possible to estimate by the
accumulated result of waste analyses occsionallh carry out
before.

Important

(2)

Technical capacity
of manufacturers

There is the result that the Europian branch of a Japanes plant
maker negotiate to sell a facility in past. Participation of reliable
manufacturer is expected if the condintions are reasonable.

Investigation at
Facility provider

Possible to expect reliable
provider if resonable
conditions are prepared.

2

3

6

Important

(3)

Proper disposal of
incineration residue
(incineration ash)

In The Waste Disposal Site No.5, sanitary lanfill method is
applied and the site is equipped with leachate treatment facility.
Incineration residue is now transported into the site.

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

Incineration residue is
acturally accepted in the
disposal site.

2

3

6

Limit Plus LLC
- environmental l
aboratory.http://w
ww.ecolabplus.com.ua/

Environmental monitoring
system is properly
established.

1

4

4

6)
Technical aspect
Recommended

(4)

Environmental
monitoring system

Environmental monitoring system legally established in overall
Ukraine and there are a lot of analysis laboratries. Leachate and
atmosphere are now analized in the disposal site.

Recommended

(5)

Practical experiences
of similar facilities

A waste incineration plant already exists, and Cogeneration
facilities, CHP, are stably operated.

Studied by JICA
survey team

a waste incineration Plant
acctuall exists and properly
managed/.

1

4

4

Recommended

(6)

Securing of
engineers

There is not unease to secure engineers required because there
are a lot of engineers and technicians working in neuclear
generation plant and CHP.

Studied by JICA
survey team

There is not uneasiness for
securing engineers required.

1

4

4

【Total】

yes・nil・defer

176/204

Додаток 7

Business Promotion

Tentative Evaluation Result
【Targeted Area】Kharkiv City

【Date of Evaluation】26th May 2018
Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)

Classification

Importance

Item
Population of the target
city

The population of Kharkiv city is approx. 1400 thousand, and
stable for past 10 years.

(2)

Recommended

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

No. of citizens is enough

3

4

12

Social needs

The waste disposal site Dergachi is almost full in present landfill
area, and a new landfill site is being constructed in neighboring
area now financed by the World Bank. There is not unesiness for
landfill capacity at this moment. Sanitarhy treatment is
considered.

Studied by JICA
survey team

The is not uneasiness in landfill
capacity at this moment, and the
necessity to consrtuct a wasteto-energy facility is not
recognized as an urgent task.

2

2

4

(3)

Development status of
social infrastructure
pertaining to
environmental
sanitation

Electric supply is stable. Resional sewage treate plant is under
operation. In addition, central heating system is arranged.

Studied by JICA
survey team

Social infrastructure related to
environmental health is highly
arranged.

1

4

4

Recommended

(4)

Integration of
environmental and
social considerations

The law on environmental impact assesment is established. The
facility constructed is expertised on the process of project from
environmetal aspect. Legal system is now being established
seekiing for EU participation.

Studied by JICA
survey team

Environmental and social
considerations are established.

1

4

4

Most important

(1)

Cooperation of
residents in waste
sorting

Base collection for dry battery is carried out. Environmental
education focusing on school children is seeked.

Studied by JICA
survey team

Removing unsuitable waste is
possible through raising public
awareness

3

3

9

(2)

Understanding of
residents about Wasteto- Energy system

The waste incineratio plant existed in the past time, it abolished
because of aging and problems of maintenance. Understanding of
residents about waste-to -energy system is not clear. But the city
administration is optimistic to get residents understanding.

Investigation at
Kharkiv city
administration

It is necessary to explain about
the necessity of waste-to-energy
system

3

3

9

Most important

(1)

Development of laws,
enforcement orders
and rules

The Energia Waste Incineration Plan is operated following to
Ukrainian emission standard. Examination on the Law on Wastes,
Recycling law for container amd packages and the law for
controlling hazardous waste is pushed forward seeking for EU
participatiion.

Investigation at
the Ministry of
Natural Resources

To reconfirm is desirable
founding the establishment of
laws.

3

3

9

Important

(2)

Stability of
administrative
organization

The construction works of a new landfill site and a sorting facility,
financed by the World Bank, have been pushed forward over 10
years. Organization in charge is clear and stable.

Studied by JICA
survey team

Organizations are stable and
staff remained in the post long
enough

2

3

6

Inportant

(1)

1)
Social aspect

6
Most important

3)
Institutional
aspect

Додаток 7

Studied by JICA
survey team

Most important

2)
Public
understanding
aspect

situation in target city

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

Item

situation in target city

Result

Wt

Pt

TS

(3)

Adequacy of the
construction site

The necessity of waste processing facility is recognized. But there
is not actual construction plan and construction site is not
determined.

Investigation at
the Kharkiv city
administration

It is desirable to reconfirm when
the construction plan is
developed

2

3

6

Most important

(1)

Positioning of Wasteto- Energy in upper
level plan

The construction of thermal treatment facility is described in The
National Waste Management Plan and the schedule and number of
facilities are clarified.

National Waste
Management
Strategy

The number and time to
construct thermal treatment
facility is described in uppre
level plan, the National Waste
Management Strategy.

3

4

12

Most important

(2)

Political Stancestance
of the head of local
government

Stance is not clear because argument is not started. As there is not
uneasiness in the shortage of landfill capacity, it is thought not
easy to achieve understanding as an urgent issue.

Studied by JICA
survey team

It is not always easy to get
understanding urgent necessity.

3

2

6

Important

(3)

Performance capability
of the government

German consultant and Polish consultant are effectively utilized
and the projects are being pushed forward smoothly.

Studied by JICA
survey team

enough experience

2

4

8

Important

(4)

Technical standards
and operation
pertaining to selling
electricity

The system to sell electricity generated by waste-to-energy plant
is not prepared yet. But it is now examined ny the organization in
charge. Pipeline grid is arranged in urban area and the system to
sell heat energy is already established.

Studied by JICA
survey team

Sale system of electricity
including FIT is examined now.
The system to sell heat energy
is already extablished and
implemented.

2

3

6

Most important

(1)

Securing of financial
resources

The city administration and MKPV have high ability to secure
financial resources by such means to utilize IBRD. It is thought
that the authority seeks for the finance resoures utilizing the World
Bank.

Studied by JICA
survey team

There are results to utilize
donors

3

3

9

Important

(2)

Tipping fee

There is the system that the tariff is determined by the city council
and reviced as is necessary. Waste collection service is stably
provided for a long time. Careful posture is seen in a raise of tariff.

Investigation at
Kharkiv
administration

The system to revice tariff but
careful posture to raise is
observed.

2

3

6

Revenue by selling
electricity

As there is not an actual construciton plan of waste-to-energy
facility, it is not possible to directly evaluate. But the experience
to sell heat is utilized.

Studied by JICA
survey team

It is difficult to directly evaluate
now. It is possible to expect
resonable assumption fouding
the result in the Energia Waste
Incineration Plant.

2

3

6

Important

4)
Administrativ
e governance
aspect

7
5)
Financial
aspect

Important

(3)

Means to identify

Додаток 7

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

Recommended

Recommended

Item

(4)

(5)

situation in target city

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

Project scheme

The projects are pushed forward in DB scheme achieving the
assistance by IBRD and the intention to utilize private finance is
small. Waste management as public service is examined enough.

Studied by JICA
survey team

Schemes are examined

2

4

8

Project risks

As the construction of facility utilizing private finance, it is not
possible to directly evaluate. But the experience to sell heat is
utilized.

Studied by JICA
survey team and
Investigation at
Energia Waste
Incineration Plant

Reasonable risk allocation can
be expected

2

4

8

Studied by JICA
survey team

Almost all are known

3

4

12

8

Most important

(1)

Collecting basic data
concerning waste

As weighing bridges are installed in the waste disposal site, almost
all waste flow is clear though a part of waste collected by private
companies is not clear. Analyses of waste composition is not
carried out periodicallhy but it is possible to estimate by the
accumulated result of waste analyses occsionallh carry out before.

Important

(2)

Technical capacity of
manufacturers

There is the result that the Europian branch of a Japanes plant
maker negotiate to sell a facility in past. Participation of reliable
manufacturer is expected if the condintions are reasonable.

Investigation at
Facility provider

Possible to expect if conditions
are reasonable

2

3

6

Important

(3)

Proper disposal of
incineration residue
(incineration ash)

The Waste Disposl site is equipped with sealing coat and leachate
collection system. Leachate collected is transported to sewage
treatment facility by a tank lorry.

Investigation at
the Energia Waste
Incineration Plant

Possible to accept

2

3

6

Limit Plus LLC
- environmental l
aboratory.
http://www.ecolab
-plus.com.ua/

Environmental monitoring
system is properly established.

1

4

4

5)
Technical
aspect
Recommended

(4)

Environmental
monitoring system

Environmental monitoring system legally established in overall
Ukraine and there are a lot of analysis laboratries. Leachate and
atmosphere are now analized in the disposal site.

Recommended

(5)

Practical experiences
of similar facilities

A waste incineration plant already exists, and Cogeneration
facilities, CHP, are stably operated.

Studied by JICA
survey team

a waste incineration Plant
acctuall exists and properly
managed/.

1

4

4

Securing of engineers

There is not unease to secure engineers required because there are
a lot of engineers and technicians working in neuclear generation
plant and CHP.

Studied by JICA
survey team,
investigation at the
Energia Waste
Incineration Plant

There is not uneasiness for
securing engineers required.

1

4

4

Recommended

(6)

【Total】

yes・nil・defer

168/204

Додаток 7

Business Promotion

Tentative Evaluation Result
【Targeted Area】Dnipro City

【Date of Evaluation】26th May 2018
Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)

Classification

Importance

Item

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

The population of Dnipro city is approx. 1000 thousand, and
stable for past 10 years. A part of waste is carried into Dnipro
city from neighboring area

Studied by JICA
survey team

No. of citizens is enough

3

4

12

(2)

Social needs

The waste disposal site, Right Bank, has large area of 131.5
hecare. The city accepts strong request on the management of the
sisposal site. The city pushes forward to construct waste
processing complex in the Right Bank.

Investigation at
Dnipro city and
Eco Dnipro

Waste-to-energy system is not
excluded.

2

3

6

Recommended

(3)

Development status of
social infrastructure
pertaining to
environmental
sanitation

Electric supply is stable. Resional sewage treate plant is under
operation. In addition, central heating system is arranged.

Studied by JICA
survey team

Social infrastructure related to
environmental health is highly
arranged.

1

4

4

Recommended

(4)

Integration of
environmental and
social considerations

The law on environmental impact assesment is established. The
facility constructed is expertised on the process of project from
environmetal aspect. Legal system is now being established
seekiing for EU participation.

Studied by JICA
survey team

Environmental and social
considerations are established.

1

4

4

Most important

(1)

Cooperation of
residents in waste
sorting

Base collection for dry battery is carried out. Environmental
education focusing on school children is seeked.

Studied by JICA
survey team

Removing unsuitable waste is
possible through raising public
awareness

3

3

9

Most important

(2)

Understanding of
residents about Wasteto- Energy system

The waste incineratio plant existed in the past time, it abolished
because of aging and problems of maintenance. Understanding
of residents about waste-to -energy system is not clear. But the
city administration is optimistic to get residents understanding.

Investigation at
Dnipro city and
Dnipropetrovsk
Oblast

It is possible to achive
understanding through
explanation.

3

3

9

Most important

(1)

Development of laws,
enforcement orders
and rules

The Energia Waste Incineration Plan is operated following to
Ukrainian emission standard. Examination on the Law on
Wastes, Recycling law for container amd packages and the law
for controlling hazardous waste is pushed forward seeking for
EU participatiion.

Investigation at
the Ministry of
Natural Resources
and Environment

To reconfirm is desirable
founding the establishment of
laws.

3

3

9

Important

(2)

Stability of
administrative
organization

The organization in charge, partment of Ecology Policy, is clear
and stable. The staff of city administration and local government
have common recognition to challenges on waste management.

Studied by JICA
survey team

Organizations are stable and
staff remained in the post long
enough

2

2

4

Inportant

(1)

1)
Social aspect

9
3)
Institutional
aspect

Додаток 7

Population of the target
city

Most important

2)
Public
understanding
aspect

situation in target city

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

10
5)
Financial
aspect

situation in target city

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

Adequacy ofthe
construction site

The waste processing complex is planed to costruct. The site is
recognized to suit for the construction site.

Investigation at
Dnipro city

Available in case of the Right
Bank

2

4

8

Most important

(1)

Positioning of Wasteto- Energy in upper
level plan

The construction of thermal treatment facility is described in The
National Waste Management Plan and the schedule and number
of facilities are clarified.

National Waste
Management
Strategy

The number and time to
construct thermal treatment
facility is described in uppre
level plan, the National Waste
Management Strategy.

3

4

12

Most important

(2)

Political Stancestance
of the head of local
government

The mayor is intested in waste-to-energy plant and goes to
foreign countires to study the plant.

Investigation at
Dnipro city

Need to get understanding on
advantages of waste-to-energy
system]

3

3

9

Important

(3)

Performance capability
of the government

The project is being pshed forward making full use of
experienced local engineers.

studied by JICA
survey team

Positively using outer
orgnizations.

2

4

8

Important

(4)

Technical standards
and operation
pertaining to selling
electricity

The system to sell electricity generated by waste-to-energy plant
is not prepared yet. But it is now examined ny the organization in
charge. Pipeline grid is arranged in urban area and the system to
sell heat energy is already established.

studied by JICA
survey team

Sale system of electricity
including FIT is examined now.
The system to sell heat energy
is already extablished and
implemented.

2

3

6

Most important

(1)

Securing of financial
resources

Eco-Dnipro is trying to costruct facilities using private sector,
but it is thought that enough financial resources are prepared for
pivate sector to proceed the business.

Investigation at
Dnipro city and
Kyiv Energo

To secure finance resouces is a
problem.

3

3

9

Important

(2)

Tipping fee

There is the system that the tariff is determined by the city
council and reviced as is necessary. Waste collection service is
stably provided for a long time. Careful posture is seen in a raise
of tariff.

Investigation at
Dnipro city

The system to revice tariff but
careful posture to raise is
observed.

2

3

6

Important

(3)

Revenue by selling
electricity

As there is not an actual construciton plan of waste-to-energy
facility, it is not possible to directly evaluate. But the experience
to sell heat is utilized.

Investigation at
Dnipro

Possible to set reasonably based
on information and accumulated
results

2

3

6

Project scheme

A new waste processing facility is pushed forward to construct
by PPP scheme, BOT or BOO, but the flamework of a facility is
not dertermined by the city administration and mostly entrusted
to the proposals of private companis. It is not thought that
examination is enough.

Investigation at
Dnipro city and
Kyiv Energo

It can be found that there is a
tendency to entrust to
suggestion of private companies

2

2

4

Recommended

(4)

Додаток 7

(3)

Important

4)
Administrativ
e governance
aspect

Item

Legend: Wt (weight, 0 -3), Pt (point, 0-4), TS (Total Score)
Classification

Importance

Recommended

11

5)
Technical
aspect

Item

(5)

situation in target city

Means to identify

Result

Wt

Pt

TS

Project risks

PPP scheme including risk allocations are considered, it is not
thought that risk allocation is understood enough at this moment.

Investigation at
Dnipro city

It's advisable to check actual
cases.

2

2

4

Studied by JICA
survey team

Almost all are known

3

4

12

Investigation at
Facility provider

Possible to expect if conditions
are reasonable

2

3

6

Confirm when the processing
method i.e bio-gasification or
incineration, is determined.

2

3

6

Environmental monitoring
system is properly established.

1

4

4

Most important

(1)

Collecting basic data
concerning waste

As weighing bridges are installed in the waste disposal site,
almost all waste flow is clear though a part of waste collected by
private companies is not clear. Analyses of waste composition is
not carried out periodicallhy but it is possible to estimate by the
accumulated result of waste analyses occsionallh carry out
before.

Important

(2)

Technical capacity of
manufacturers

There is the result that the Europian branch of a Japanes plant
maker negotiate to sell a facility in past. Participation of reliable
manufacturer is expected if the condintions are reasonable.

Important

(3)

Proper disposal of
incineration residue
(incineration ash)

The waste disposal site is equipped with sealing coat．It is
thought that here is experience accept incineration residue in
disposal site because the waste icncineration plant was operated
until 2012.

Recommended

(4)

Environmental
monitoring system

Environmental monitoring system legally established in overall
Ukraine and there are a lot of analysis laboratries. Leachate and
atmosphere are now analized in the disposal site.

Recommended

(5)

Practical experiences
of similar facilities

There is not unease to secure engineers required because there
are a lot of engineers and technicians working in neuclear
generation plant and CHP.

Studied by JICA
survey team

a waste incineration Plant
acctuall exists and properly
managed/.

1

4

4

Securing of engineers

There is not unease to secure engineers required because there
are a lot of engineers and technicians working in neuclear
generation plant and CHP.

Studied by JICA
survey team,
investigation at the
Energia Waste
Incineration Plant

There is not uneasiness for
securing engineers required.

1

4

4

Recommended

(6)

Studied by JICA
survey team,
investigation at the
Energia Waste
Incineration Plant
Studied by JICA
survey team,
investigation at the
Energia Waste
Incineration Plant

Business Promotion

【Total】

yes・nil・defer

165/204
Додаток 7

Додаток 8

Додаток 8
Японський досвід поводження з
твердими відходами

Додаток

8

Додаток 8 Технічна інформація щодо поводження з твердими
відходами
1.

Характерні особливості японської системи

1.1 Огляд
(1)
Утилізація побутових відходів у країнах-членах ОЕСР
Ситуація з утилізацією побутових відходів у країнах-членах ОЕСР зображена на Рис. 1.

Джерело: Коротко про довкілля ПОКАЗНИКИ ОЕСР ЗА 2015 РІК

Рис. 1 Ситуація з обробленням побутових відходів у країнах-членах ОЕСР

Найбільш характерною рисою японської системи поводження з відходами є високий відсоток
спалювання побутових відходів і надзвичайно низький відсоток захоронення. Те саме можна
спостерігати в країнах з невеликою площею, як-от Швейцарія, Бельгія, Нідерланди та Данія. У
цих країнах відсоток повторного використання матеріалів з побутових відходів значно нижче,
ніж в інших країнах-членах ОЕСР.
На рисунку видно, що деякі сміттєспалювальні заводи в Японії не оснащені устаткуванням для
виробництва енергії. Подібна ситуація і в Німеччині. В інших країнах, як-от Швейцарія,
Бельгія, Нідерланди, Швеція та Данія, де спалюється значний відсоток відходів,
сміттєспалювальні заводи в основному оснащені устаткуванням для виробництва енергії.
ОЕСР також відображає утворення побутових відходів на душу населення на рік. Так, у 2010
році цей показник у Японії становив 350 кг, у Швейцарії – 710 кг, у Бельгії – 460 кг, у
Нідерландах – 570 кг, у Швеції – 460 кг, а в Данії – 670 кг. Менший об’єм утворення побутових
відходів на душу населення – ще одна характерна риса японської системи.
(2)
Зміни в утворенні побутових відходів у Японії
Ситуація з побутовими відходами змінювалася паралельно із розвитком міст і економіки. У
ході всіх цих змін неодноразово вдосконалювалися система поводження з відходами та
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технології, що дозволяло вирішувати нові проблеми. Зміни в утворенні побутових відходів
зображені на Рис. 2.
річна кількість (тис. тон/рік)
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Джерело: Міністерство довкілля Японії

Рис. 2 Річна кількість побутових відходів і їх утворення на душу населення

1.2 Зміни в системі поводження з відходами в Японії
Зараз Японія має надійну систему поводження з відходами та їх перероблення. Проте свого
часу Японія зіткнулася з такими проблемами, як здоров’я населення, видалення певної
частини відходів із навколишнього середовища, дефіцит полігонів, нелегальні сміттєзвалища,
захист навколишнього середовища, підвищення обізнаності жителів, ефективне використання
природних ресурсів тощо. Усе це проблеми, які сьогодні стоять перед країнами, що
розвиваються.
Важливо знати про проблеми, з якими Японія стикалася в минулому, а також про заходи, що
розроблялися, і технології, що впроваджувалися для вирішення цих проблем. Рис. 3
відображає утворення відходів у Токіо сьогодні.
(1)
Поліпшення здоров’я населення та Закон про збирання відходів
У Японії на початку модернізації обробленням відходів займалися самі утворювачі відходів
або приватні оператори з оброблення відходів, які збирали сміття та відбирали вторинну
сировину для продажу. Оператори з оброблення відходів часто викидали сміття на узбіччя
доріг або вільні ділянки та складували його в антисанітарних умовах. Крім того, в результаті
посиленого контакту людей із відходами поширювалися різноманітні інфекційні захворювання
і нагальною стала потреба поліпшити здоров’я населення.
У 1900 році з метою поліпшення здоров’я населення було прийнято Закон про збирання
відходів. Цей закон визначив збирання й утилізацію відходів обов’язком муніципалітетів і
перевів операторів з оброблення відходів під контроль державних адміністрацій, щоб
організувати систему управління відходами. В законі зазначалося, що відходи мають
спалюватися, якщо це можливо.
(2)

Модернізація видалення відходів і Закон про очищення місць громадського
користування
Перед Японією постала необхідність справлятися з міськими побутовими відходами, кількість
яких продовжувала стрімко зростати внаслідок економічного розвитку та концентрації
міського населення. Стало складніше справлятися зі швидким зростанням кількості відходів
шляхом ручного збирання. Крім того, транспортування відходів на сміттєспалювальні заводи
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або полігони передбачало перевантаження відходів із візків на автомобілі, а оскільки операції з
перевантаження виконувалися на вулицях, це призводило до проблем зі здоров’ям населення.

Збирання відходів за допомогою візків

Операція з перевантаження на вулиці

Джерело: Поводження
фотографіях

Джерело: Сто років поводження з відходами в Токіо

з

відходами

в

Токіо

у

Рис. 3 Збирання відходів у Токіо в ті часи

Щоб розробити системи розподілу ролей та співпраці між різними організаціями у сфері
поводження з відходами, тобто національними та місцевими органами влади і споживачами, та
ефективно вирішувати проблеми з побутовими відходами, на додачу до звичайної системи
збирання й утилізації відходів, організованої муніципалітетами, уряд Японії в 1954 році
прийняв Закон про очищення місць громадського користування. У цьому законі було визначено
обов’язок національного та префектурного уряду надавати фінансову й технологічну
підтримку муніципалітетам, а також обов’язок мешканців співпрацювати з муніципалітетами в
ході збирання й утилізації відходів.
(3)

Високий економічний ріст, проблеми забруднення і Закон про поводження з
відходами та очищення місць громадського користування
Внаслідок високого економічного росту та збільшення доходів, а також широкого
використання побутової техніки та появи супермаркетів і невеликих магазинів біля дому,
система маркетингу та споживча поведінка змінилися протягом 1960-х і 1970-х років. Завдяки
таким змінам розвинулася економіка, яка базується на масовому виробництві та споживанні,
що призвело до стрімкого збільшення кількості й видів побутових відходів.

Швидка індустріалізація в результаті високого економічного росту стала причиною
забруднення небезпечними відходами із заводів і фабрик, таких як органічна ртуть і кадмій, і
завдала серйозної шкоди здоров’ю мешканців прилеглих районів. Крім того, широко
використовувались і викидались у великій кількості вироби з пластмаси та інших матеріалів.
Пластик не розкладається і не перетворюється в ґрунт, навіть якщо його закопати.
Щоб визначити зони відповідальності та стандарти у сфері поводження з усіма видами
відходів, включно з промисловими відходами, і розробити базові системи поводження з
відходами, уряд вніс велику кількість правок до Закону про очищення місць громадського
користування та в 1970 році прийняв Закон про поводження з відходами. Розрізняючи два види
відходів (промислові та побутові відходи), Закон про поводження з відходами визначив
відповідальність муніципалітетів управляти побутовими відходами, як раніше, і окреслив нову
відповідальність компаній-утворювачів відходів управляти промисловими відходами.
Призначення та категоризація відходів у Законі про очищення місць громадського
користування та Законі про поводження з відходами проілюстровані на Рис. 4.
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Закон про очищення місць
громадського користування
(1954–1970)

Призначення
закону

Поліпшення
здоров’я
населення

Категоризація
відходів
・
Відповідальність

Відходи

Муніципалітети

8

Закон про поводження з відходами
(1970～）

Призначення
закону

Категоризація відходів
・
Відповідальність

Поліпшення
здоров’я
населення

Відходи

＋

Категорія відходів

Захист
навколишнього
середовища

Побутові
відходи

Промислові
відходи

Відповідальність за управління

Муніципалітет

Компаніяутворювач
відходів

Джерело: Історія та нинішня ситуація поводження з відходами в Японії, Міністерство довкілля Японії

Рис. 4 Призначення та категоризація відходів у Законах

(4)

Заходи, яких було вжито для вирішення проблем; пропаганда належного
поводження з відходами
Щоб впоратися зі збільшенням кількості відходів та посприяти належному поводженню з
небезпечними відходами, промисловими відходами, що включають ртуть та кадмій, уряд
прагнув підвищити загальний рівень поводження з відходами шляхом підтримки будівництва
об’єктів поводження з відходами по всій Японії. Щоб запобігти забрудненню, підвищити ККД
спалювання та забезпечити ефективне оброблення й утилізацію відходів, уряд розробив і
затвердив правила сортування відходів у процесі їх збирання.

(5)
Війна проти відходів; війна з відходами в Токіо
У ході стрімкого економічного зростання Японії префектура Токіо зіткнулася з погіршенням
умов життя в районах навколо полігону. Це було пов’язано з тим, що великі обсяги відходів
захоронювали без належного оброблення. Будівництво сміттєспалювальних об’єктів
зустрічало перепони з боку жителів прилеглих районів. Ця ситуація була особливо серйозною
в районі Кото, який приймав основну масу відходів, що утворювалися в столичному районі
Токіо. У районі Кото люди, що мешкали поблизу полігону, потерпали від смороду та навали
мух і комарів з полігонів, а також від сміттєвозів, з яких сміття випадало на дороги.
За цих умов на зборах адміністративного району Кото було прийнято рішення виступити проти
прийняття відходів з інших адміністративних районів. Крім того, враховуючи активний рух
проти будівництва сміттєспалювального заводу в районі Суґінамі, жителі району Кото
призупинили транспортування відходів з району Суґінамі. На Рис. 5 зображено компоненти
війни з відходами в Токіо.
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Переговори з об’єднанням, яке виступило проти
будівництва сміттєспалювального заводу
Джерело: Поводження з відходами в Токіо у
фотографіях

Джерело: Сто років поводження з відходами в Токіо

Рис. 5 Війна з відходами в Токіо

Війна проти відходів підвищила обізнаність громадян про те, що відходи є важливою
проблемою повсякденного життя. Як результат, люди визнали важливість спільної роботи
урядових організацій і мешканців для пропаганди належного поводження з відходами та
просування стратегій, спрямованих на те, щоб посприяти розробці об’єктів поводження з
відходами, які будуть безпечними для довкілля.
(6)
Будівництво екологічно безпечних сміттєспалювальних заводів
На об’єктах поводження з відходами було впроваджено найновіші технології боротьби із
забрудненням, а стан експлуатації цих об’єктів у деталях доступний громадськості у
відповідних районах. Мешканці усвідомили, що забруднюючі речовини, що входять до складу
димових газів і стічних вод, належним чином контролюються, а об’єкти поводження з
відходами є досить безпечними. Тому об’єкти поводження з відходами, зокрема
сміттєспалювальні заводи, поступово почали здобувати довіру місцевих мешканців. Пізніше
сміттєспалювальні заводи вже будувалися поблизу житлових і комерційних об’єктів.
Фотографії, які пропагують екологічно безпечні сміттєспалювальні заводи в Японії,
представлені на Рис. 6, а типовий приклад контролю забруднення димових газів на
сміттєспалювальних заводах представлено в Табл. 1.

Дошка з індикацією стану димових газів на вході

Збори керівництва заводу за участю представників
мешканців
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Завод зі спалювання побутових відходів, збудований у
Мешканці насолоджуються цвітінням сакури в саду на
жилому районі
території сміттєспалювального заводу
Джерело: Фотографії надано Органом поводження з відходами 23 міст Токіо

Рис. 6 Пропаганда екологічно безпечних сміттєспалювальних заводів
Табл. 1 Типовий приклад контролю забруднення димових газів на сміттєспалювальних заводах
Тип
Норма викиду та
Можливий рівень
забруднюючої
Причина утворення
засоби видалення
контролю
речовини
0,01 г/м3N або менше
Сажа та пил
Тверді речовини в димових газах 0,04〜0,1 г/м3N
Видалення за
допомогою
пилоуловлювача
(рукавний фільтр)
Хлористий
Горіння речовин, які містять
700 мг/м3N
10〜30 ppm або менше
водень
хлор (пластмаси, солі тощо)
Видалення за
допомогою
лужних хімічних
речовин, як-от вапно
Оксид сірки
Горіння сірки, яка міститься у
(Показники залежать
30 ppm або менше
відходах і/або нафтопродуктах
від конкретної
території)
Те саме, що й у
випадку з хлористим
воднем
Оксид азоту
Горіння азоту
250 ppm
60〜80 ppm (без
Реакція азоту з киснем у повітрі
Розкладання на
каталізатора)
сечовину та аміак
50 ppm або менше (з
каталізатором)
Діоксин
Неповне згорання
нг-TEQ/м3N
0,1 нг-TEQ/м3N або
Хімічна реакція хлору з
Регулювання процесу
менше
органічними речовинами
горіння, абсорбція
тощо
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Джерело: Дослідницька група JICA

(7)
Епоха формування суспільства з належною культурою циклічності матеріалів
У 1980-х роках відбувся значний прогрес у належному поводженні з відходами. Проте деякі
проблеми залишалися невирішеними, зокрема збільшення кількості відходів і, відповідно,
дефіцит полігонів. Щоб забезпечити комплексне вирішення таких проблем, уряд змістив фокус
своєї політики на скорочення утворення відходів.
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Крім того, щоб відійти від існуючої економічної системи, яка базується на масовому
виробництві, споживанні й утилізації, і посприяти формуванню суспільства з належною
культурою циклічності матеріалів задля забезпечення реалізації концепції "3R" (reduce, reuse,
recycle – зменшення, повторне використання та перероблення) і належного поводження з
відходами, у 2000 році уряд розробив і затвердив Основний закон про формування суспільства
з належною культурою циклічності матеріалів, так званий "Основний закон про
перероблення".
У цьому законі міститься чітке бачення суспільства з належною культурою циклічності
матеріалів, мета якого – зменшити споживання природних ресурсів і негативний вплив на
навколишнє середовище. У ньому також представлені основні принципи формування
суспільства з належною культурою циклічності матеріалів, зокрема визначена послідовність
процесів переробки ресурсів і поводження з відходами: 1. зменшення утворення, 2. повторне
використання, 3. перероблення, 4. отримання енергії шляхом рекуперації відходів і 5. належна
утилізація. Ця ідея проілюстрована наРис. 7.
① Зменшення (Reduce)
Продукт, який важко перетворити на
відходи
Запобігання надмірному
використанню пакувальних
матеріалів

Природний
ресурс

Споживання

② Повторне
використання (Reuse)

Вивезення
сміття

Виробництво
Продаж

③ Перероблення
(Recycle)
Повторне використання
матеріалів

Переробка

④ Отримання енергії
шляхом рекуперації
відходів

Утилізація

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 7 Ідея політики "3R"
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③ Перероблення
(Recycle)
⑤ Відповідна
утилізація
(мінімізація)
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Додаток 9.
1.

Порівняння варіантів оброблення відходів

Вступ

Розглянувши сценарії надання допомоги у сфері поводження з твердими побутовими
відходами (ПТПВ) у трьох цільових містах, Дослідницька група JICA представила загальне
порівняння альтернативних технологій.
Пропонується порівняти переваги та недоліки таких альтернатив, як завод, що виробляє
енергію з відходів, завод для метанового бродіння, завод для компостування, санітарний
полігон і комбінація цих об’єктів (як показано на Рис. 1.1), з екологічної, фінансової та
соціальної точки зору, як показано в Табл. 1.1.
Відповідно до Національної стратегії управління відходами України, затвердженої в листопаді
2017 року, відходи не можна утилізувати на полігонах або спалювати без зменшення обсягу
відходів шляхом повторного використання та переробки. Отже, повторне використання та
відновлення вторинної сировини перед проміжним обробленням і остаточним видаленням є
загальними умовами порівняння.
Розрахунок витрат за проектом і потужностей об’єктів було проведено на основі багатьох
припущень і значень за замовчуванням, отже, їх можна використати для відносного
порівняння.
Варіант А: лише енергія з відходів
Тверді
побутові
відходи

Енергія з
відходів
Вторинна
сировина

Варіант Б: енергія з відходів + метанове бродіння
Тверді
побутові
відходи

Електроенергія
Санітарний
полігон

Органічні

Метанове
бродіння

Неорганічні
Вторинна
сировина

Енергія з
відходів

Рідке добриво
Біогаз
Електроенергія
Санітарний
полігон

Варіант В: енергія з відходів + компостування
Тверді
побутові
відходи

Органічні

Компостуван
ня

Варіант Г: лише метанове бродіння

Компост

Тверді
побутові
відходи

Неорганічні
Вторинна
сировина

Енергія з
відходів

Електроенергія

Тверді
побутові
відходи

Органічні

Компостуван
ня

Неорганічні

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 1.1

Метанове
бродіння

Рідке добриво
Біогаз
Електроенергія
Санітарний
полігон

Варіант Е: лише полігони
Тверді
побутові
відходи

Компост
Санітарний
полігон

Вторинна
сировина

Неорганічні
Вторинна
сировина

Санітарний
полігон

Варіант Д: лише компостування

Органічні

Санітарний
полігон
Вторинна
сировина

Пропоноване порівняння варіантів
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Табл. 1.1
Категорія
Фінансовий
аспект

Пункт
Приблизна
вартість
Викиди
парникових
газів

Екологічний
аспект

Об’єм
остаточного
видалення

Соціальний
аспект

Соціальна
прийнятність

Source: JICA Survey Team

2.

Методи порівняння
Метод

Оцінка капітальних і операційних витрат на основі досвіду Японії.
Оцінка обсягу викидів за допомогою вер. 1 і 2 допоміжного
інструменту JICA для вимірювання кліматичних змін.
Метанове бродіння, компостування: вер. 2.0 (березень 2014 р.)
Виробництво енергії з відходів, полігони: вер. 1.0 (червень 2011 р.)
Об’єм остаточного видалення можна розглядати як параметр
навантаження на навколишнє середовище. Його можна визначити
на основі матеріального потоку.
Якісне оцінювання впровадження розділення в джерелах
утворення, необхідної земельної ділянки, впливу на наявних
збирачів відходів, а також внеску в енергопостачання.

Матеріальний потік і проектна потужність об’єктів у кожному варіанті

Цільовий обсяг відходів для розрахунку
попередньо встановлено на рівні 500 т
представлені нижче:
i) Період експлуатації об’єктів:
ii) Дані про склад відходів:

проектної потужності об’єктів у кожному варіанті
відходів на день. Усі інші умови для розрахунку
15 років
дані дослідження в Києві у 2010 р.

На підставі вищезгаданих методів і умов, матеріальні потоки та проектні потужності
розраховано наступним чином:
Матеріальні потоки представлені від Рис. 2.1 до Рис. 2.6:
Зола
Цільове ПТПВ

Енергія з відходів

500 т/день

500 т/день

75 т/день

Остаточне вид
алення
75 т/день

Вироблена енергія
54,807 кВт г/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.1

Матеріальний потік варіанта А: лише енергія з відходів
Зола

Цільове ПТПВ,
викл. орг. відхо
ди

Енергія з відходів

196 т/день

392 т/день
Метанове броді
ння

Шлам

Вироблена енергія
39,490 кВт г/день

88 т/день

196 т/день
Біогаз
29,445 Нм3/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.2

Остаточне вид
алення
59 т/день

304 т/день
Органічні відхо
ди

59 т/день

Вироблена енергія
43,922 кВт г/день

Матеріальний потік варіанта Б: енергія з відходів + метанове бродіння
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Зола

Цільове ПТПВ,
викл. орг. відхо
ди

Енергія з відходів

57 т/день

304 т/день

378 т/день

Органічні відхо
ди

Остаточне вид
алення

57 т/день

Компостування

196 т/день

Осад

Вироблена енергія
37,429 кВт г/день

74 т/день

196 т/день
Компост
26 т/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.3

Матеріальний потік варіанта В: енергія з відходів + компостування

Цільове ПТПВ,
викл. орг. відхо
ди

Остаточне вид
алення

304 т/день

392

Органічні відхо
ди
196 т/день

Метанове броді
ння
196 т/день

т/день

Шлам
88 т/день
Біогаз
29,445 Нм3/день

Вироблена енергія
43,922 кВт г/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.4

Матеріальний потік варіанта Г: лише метанове бродіння

Цільове ПТПВ,
викл. орг. відхо
ди

Остаточне вид
алення

304 т/день

378

т/день

Осад
Органічні відхо
ди

Компостування

196 т/день

196 т/день

74 т/день
Компост
26 т/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.5

Матеріальний потік варіанта Д: лише компостування

Цільове ПТПВ,
викл. орг. відхо
ди

Остаточне вид
алення

500 т/день

500

т/день

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 2.6

Матеріальний потік варіанта Е: лише полігони

Виходячи з матеріальних потоків, проектні потужності, які встановлюються з урахуванням
коефіцієнту заповненості об’єктів у кожному варіанті, розраховано, як показано в Табл. 2.1.
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Табл. 2.1
Тип об’єкта
Завод, що виробляє
енергію з відходів1
Полігон2
Завод для
метанового
бродіння
Завод для
компостування

Одиниці

Проектні потужності об’єктів

А

Проектна потужність
В
Г

Б

Д

Е

т/день

680

540

520

м2
м /15
років

44 000

35 000

34 000

398 000

381 000

508 000

289 859

227 262

218 850

2 652 587

2 537 335

3 383 103

3

т/день

240

т/день

240
250

250

Примітка: 1) У варіантах Б і В проектні потужності заводів, що виробляють енергію з відходів, включають
залишки від заводу для метанового бродіння та заводу для компостування.
2) Проектна потужність полігону включає об’єм ґрунтового покриву.
Джерело: Дослідницька група JICA

3.

Фінансовий аспект

На підставі розрахованих проектних потужностей, капітальні та операційні витрати, а також
прибуток від продажу виробленої електроенергії розраховано, як показано в Табл. 3.1 і Рис. 3.1.

Табл. 3.1

Варіант

A

B

C

D

Д

Розраховані капітальні та операційні витрати, а також прибуток від продажу
виробленої електроенергії
i.
Капітальні
витрати

ii.
Операційні
витрати1

JPY у
млрд

JPY у
млрд/15
років

Тип об’єкта

Завод,
що
виробляє
енергію з відходів
Полігон
Усього
Завод,
що
виробляє
енергію з відходів
Завод для метанового
бродіння
Полігон
Усього
Завод,
що
виробляє
енергію з відходів
Завод для компостування3
Полігон
Усього
Завод для метанового
бродіння
Полігон
Усього
Завод для компостування3
Полігон
Усього

iii. Прибуток
від продажу
виробленої
електроенергії2
JPY у млрд/15
років

iii. Загальна
вартість (= i +
ii + iii)
JPY у млрд/15
років

22,4

15,3

-5,1

32,6

1,4
23,8
18,9

1,3
16,6
13,9

0,0
-5,1
-3,7

2,7
35,3
29,2

6,7

5,0

-9,4

2,4

1,2
26,8
18,4

1,1
20,1
13,5

0,0
-13,1
-3,5

2,3
33,8
28,4

4,4
1,1
24,0
6,7

3,3
1,0
17,8
5,0

0,0
0,0
-3,5
-9,4

7,7
2,2
38,2
2,4

10,7
17,4
4,4
10,3
14,7

5,1
10,1
3,3
5,0
8,2

0,0
-9,4
0,0
0,0
0,0

15,8
18,1
7,7
15,2
22,9
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Варіант

Е

i.
Капітальні
витрати

ii.
Операційні
витрати1

JPY у
млрд

JPY у
млрд/15
років

Тип об’єкта

13,5

Полігон

iii. Прибуток
від продажу
виробленої
електроенергії2
JPY у млрд/15
років

JPY у млрд/15
років

0,0

19,8

6,2

iii. Загальна
вартість (= i +
ii + iii)

Примітка: 1) Операційні витрати включають витрати на електроенергію, робочу силу та ремонт. Операційні
витрати полігону також включають витрати на очистку фільтрату після закриття полігону.
2) Мінус означає прибуток у цій таблиці. Ставка за одиницю для продажу електроенергії, виробленої на
сміттєспалювальних заводах і заводах для метанового бродіння, встановлюється на рівні 19 JPY/кВт і
39 JPY/кВт відповідно.
3) Було припущено, що продукт компостування не передбачатиме фінансовий збут.
Джерело: Дослідницька група JICA

Розраховані капітальні та
операційні витрати, включно з
прибутком від продажу виробленої
електроенергії（bin JPY/15yrs）

50
40
Landfill

30

Полігон

Composting
Завод для компостування

CH4
Ferment
Завод
для метанового бродіння

20

Завод, що виробляє енергію з відходів
WtE

10
0

A

B

C

D

E

F

Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 3.1

Розраховані капітальні та операційні витрати, включно з прибутком від
продажу виробленої електроенергії

Якщо порівняти А, Г і Д з Е відповідно, результати свідчать про те, що виробництво енергії з
відходів і компостування дорожчі за санітарний полігон, тоді як метанове бродіння дешевше за
санітарний полігон.

4.

Екологічні аспекти

4.1. Викиди парникових газів
Обсяг скорочення викидів парникових газів у всіх варіантах було розраховано за допомогою
інструменту фінансового впливу на клімат від JICA (JICA Climate FIT) для пом’якшення
наслідків1. JICA Climate FIT було розроблено у 2011 році та перероблено у 2014 році, щоб
можна було оцінити скорочення викидів парникових газів, як інструмент для визначення того,
чи варто JICA реалізувати проект.
4.1.1. Метод розрахунку
Схему методу розрахунку наведено нижче.

1

https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/mitigation_j.html
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A) Обсяг скорочення викидів парникових газів за рахунок реалізації проектів
Обсяг скорочення викидів парникових газів за рахунок реалізації проектів розраховується як
різниця між обсягами викидів парникових газів з варіантами проектів і без них. Варіанти з
проектом і без нього представлені нижче:
Табл. 4.1 Визначення базового сценарію та сценарію проекту
Базовий сценарій
Продовжувати роботу поточної системи ПТВ, яка полягає в
(варіант без проекту)
захороненні відходів на полігоні в анаеробних умовах без жодного
проміжного оброблення.
Сценарій проекту
Здійснювати проміжне оброблення, як-от спалювання, метанове
(варіант із проектом)
бродіння та компостування, до остаточного видалення на полігоні, як
показано на Рис. 1.1.
Джерело: Дослідницька група JICA

Формула для розрахунку обсягу скорочення викидів парникових газів має такий вигляд:
ERy = BEy - PEy
Де:
ERy : Обсяг скорочення викидів парникових газів за сценарієм проекту в році "у"
(т-CO2/рік)
BEy : Обсяг викидів парникових газів за базовим сценарієм у році "у" (т-CO2/рік)
PEy
: Обсяг викидів парникових газів за сценарієм проекту в році "у" (т-CO2/рік)
B) Обсяг викидів парникових газів за базовим сценарієм
Обсяг викидів парникових газів за базовим сценарієм розраховується як загальний обсяг
викидів парникових газів, перетворений із метану, утвореного від відходів, що розміщуються
на полігоні.
Формула для розрахунку обсягу викидів парникових газів за базовим сценарієм має такий
вигляд:
BEy = MBy - MDreg,y
Де:
MBy : Обсяг викидів парникових газів, перетворений з обсягу метану, який
утворюється на полігонах, за базовим сценарієм у році "у" (т-CO2/рік)
MDreg,y : Обсяг викидів парникових газів, що скорочується в результаті видобутку метану
при спалюванні, згідно з нормами чи стандартами країни в році "у" (т-CO2/рік)
C) Обсяг викидів парникових газів за сценарієм проекту
Обсяг викидів парникових газів у результаті утворення метану та вуглекислого газу на заводі,
що виробляє енергію з відходів, заводі для метанового бродіння, заводі для компостування та
на санітарних полігонах розраховується за наступною формулою. Можна відрахувати обсяг
викидів парникових газів при виробництві енергії на традиційних електростанціях із таким же
обсягом електроенергії, що виробляється за проектом.
PEy = PEEC,y ＋ PEFC,y ＋ PEi,y ＋ PEa,y ＋ PEc,y ＋ PEl,y ＋ PEw,y - PEEN,y
Де:
PEEC,y : Обсяг викидів парникових газів при споживанні електроенергії за проектом у
році "у" (т-CO2/рік)
PEFC,y : Обсяг викидів парникових газів при споживанні палива за проектом у році "у"
(т-CO2/рік)
PEi,y : Обсяг викидів парникових газів при спалюванні відходів за проектом у році "у"
(т-CO2/рік)
PEa,y : Обсяг викидів парникових газів при метановому бродінні за проектом у році "у"
(т-CO2/рік)
6
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PEc,y
PEl,y
PEw,y
PEEN,y

: Обсяг викидів парникових газів при компостуванні за проектом у році "у"
(т-CO2/рік)
: Обсяг викидів парникових газів при захороненні відходів на полігонах за
проектом у році "у" (т-CO2/рік)
: Обсяг викидів парникових газів при очищенні стічних вод, зокрема фільтрату, за
проектом у році "у" (т-CO2/рік)
: Обсяг викидів парникових газів при виробництві такого ж обсягу
електроенергії, що виробляється за проектом, у році "у" (т-CO2/рік)

4.1.2. Інше
A) Межа проекту
Межа розрахунку викидів парникових газів визначається на ділянці проекту, де буде
здійснюватися проміжне оброблення та захоронення на полігонах.
B) Витік
Витік у розрахунку щодо поводження з відходами – це викиди за рахунок збільшення обсягу
перевезень, викиди від залишків спалювання та викиди кінцевих споживачів виробленого
компосту. Проте обсяги цих викидів вважаються досить малими, тому вони не враховуються
при розрахунку.
4.1.3. Результати розрахунку
Результати розрахунку представлені в Табл. 4.2 і на Рис. 4.1. Результати вказують на те, що
виробництво енергії з відходів, метанове бродіння, компостування та санітарний полігон є
ефективними для скорочення викидів парникових газів, у такому порядку.

Табл. 4.2

№
1

2

3

4

Обсяг скорочення викидів парникових газів у кожному варіанті
Одиниці: т-CO2/рік
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Пункт
А
Б
В
Г
Д
Е
Викиди
парникових газів
73 122
за
базовим
сценарієм
Викиди
парникових газів
2 428
6 300
11 707
18 591
26 073
32 907
за
сценарієм
проекту
Скорочення
викидів
70 694
66 822
61 415
54 531
47 049
40 215
парникових газів
(=1-2)
Відсоток
97%
91%
84%
75%
64%
55%
скорочення

Джерело: Дослідницька група JICA
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Скорочення викидів парникових
газів(tCO2/year)
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Джерело: Дослідницька група JICA

Рис. 4.1

D

E

F

Варіант

Розраховане скорочення викидів парникових газів

A) Обсяги остаточного видалення та площа полігонів
Обсяги остаточного видалення на полігонах та площа полігонів, які є параметрами загального
впливу на довкілля та зміни природного ландшафту, відповідно, у всіх варіантах представлені
в Табл. 4.3.
Що стосується обсягу остаточного видалення, то у варіантах А, Б і В, які передбачають
спалювання відходів, скорочення через проміжне оброблення є значним і становить 10-15%
порівняно з варіантом Е, за яким усі відходи розміщуються на полігонах.
Якщо говорити про площу полігонів, відповідно до обсягу остаточного видалення, у варіантах
А-Д площу полігонів можна зменшити шляхом спалювання та переробки органічних відходів,
що означає слабшу зміну природних ландшафтів.
Табл. 4.3
Пункти
Обсяг
остаточного
видалення
Проектна
потужність
полігону1
Площа
полігону

Одиниц
і

Обсяги остаточного видалення та площа полігонів
Варіант
А

Варіант
Б

Варіант
В

Варіант
Г

Варіант
Д

Варіант
Е

Тонн

75

59

57

392

378

500

м3/15
років

289 859

227 262

218 850

2 652 587

2 537 335

3 383 103

м2/15
років

44 000

35 000

34 000

398 000

381 000

508 000

Примітка: 1) Проектна потужність полігону включає об’єм ґрунтового покриву.
Джерело: Дослідницька група JICA

4.2. Інші екологічні аспекти
Інші екологічні аспекти, крім скорочення викидів парникових газів та обсягу остаточного
видалення, у всіх варіантах було оцінено якісно, і результати оцінювання наведено в Табл. 4.4.
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Табл. 4.4

Результати якісного оцінювання інших екологічних аспектів
Якісне оцінювання
У варіантах А, Б і В скорочення обсягу остаточного видалення призводить до
зменшення кількості фільтрату, який утворюється на полігонах. Крім того,
запобігання захороненню органічних відходів на полігонах призводить до зменшення
забруднюючого впливу на параметри якості води, як-от БСК та сполуки
азоту/фосфору.
У варіантах Г і Д обсяг остаточного видалення можна скоротити шляхом переробки
органічних відходів. Це призводить до зменшення забруднюючого впливу на
параметри якості води, хоча обсяги скорочення значно нижчі, ніж у варіантах А-В.
Неприємний У варіантах А-В неприємний запах і кількість шкідливих комах на території
запах
і полігонів і навколо них можна мінімізувати через процес спалювання.
шкідливі
У варіантах Г-Д неприємний запах і кількість шкідливих комах можна зменшити
комахи
шляхом переробки органічних відходів.
Щоденна пересипка ґрунтом також сприяє зменшенню неприємного запаху та
кількості шкідливих комах, особливо у варіанті Е.
Забруднення У варіантах А-В, коли спалюються всі відходи або їх частина, може посилитися
повітря
забруднення повітря, наприклад діоксинами. Однак, належне обладнання й операції
для очистки газів, як-от пиловловлювачі, спалювання при високій температурі та
газове гасіння, можуть мінімізувати забруднення повітря.
Пункти
Фільтрат

Джерело: Дослідницька група JICA

Табл. 4.5
Вплив на
довкілля

Зведення результатів оцінювання інших екологічних аспектів

Варіант А

Варіант Б

Варіант В

Варіант Г

Варіант Д

Варіант Е

○
○
◎
－
Можна
Можна
Можна
Жодних
змін
Фільтрат
зменшити
зменшити
суттєво
зменшити
○
○
○
Неприємний
◎
◎
◎
Можна
Можна
Можна
запах/
Можна суттєво
Можна суттєво
Можна
зменшити
зменшити
зменшити
шкідливі
зменшити
зменшити
суттєво
комахи
зменшити
Забруднення
△
△
△
－
－
－
повітря
Можна
Можна
Можна
Жодних
Жодних змін
Жодних змін
(викиди
мінімізувати
мінімізувати
мінімізувати
змін
парникових
забруднення
забруднення
забруднення
газів не
повітря через
повітря через
повітря через
враховуютьс
належне
належне
належне
я)
оброблення
оброблення
оброблення
Умовні позначення: ◎/×: Значний позитивний/негативний вплив, ○/△: Позитивний/негативний вплив, -: Впливу
немає
Джерело: Дослідницька група JICA
◎
Можна суттєво
зменшити

5.

◎
Можна суттєво
зменшити

Соціальна прийнятність

Соціальну прийнятність всіх варіантів, як-от доцільність роздільного збирання, вплив на
засоби до існування збирачів відходів, а також внесок у стабільне енергопостачання, було
оцінено якісно.
5.1. Роздільне збирання
Відповідно до нової Національної стратегії управління відходами, побутові відходи не будуть
спалюватися без відновлення вторинної сировини, як зображено на Рис. 1.1. У варіантах Б-Д,
на додачу до відновлення вторинної сировини, відділення органічних відходів, таких як
харчові відходи та зелені відходи, шляхом розділення в джерелах утворення або механічного
сортування є однією з умов для належної роботи об’єктів метанового бродіння та
компостування.
9
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Розділення в джерелах утворення дуже рідко спостерігається в трьох цільових містах, хоча
приватні компанії здійснюють його в деяких житлових комплексах. У Японії лише окремі
міста та села відділяють органічні речовини від побутових відходів у джерелах утворення.
Схоже, відділення органічних побутових відходів у джерелах утворення важко реалізувати у
великих містах із населенням понад мільйон осіб.
З іншого боку, у країнах-членах Європейського союзу (ЄС) розділення в джерелах утворення
здійснюється за трьома категоріями відходів, як-от відходи упаковки, папір та інші відходи,
зокрема органічні відходи, і органічні відходи сортуються та переробляються на об’єктах
механічного та біологічного оброблення.
5.2. Внесок у стабільне енергопостачання
У варіантах А-В заводи, що виробляють енергію з відходів, можуть стати енергоустановками
(установками подачі тепла) з об’єктами виробництва електроенергії (або об’єктами
рекуперації тепла). Хоча виробничі потужності заводів, що виробляють енергію з відходів, не
дуже великі, в Японії є понад 1000 сміттєспалювальних заводів, які виробляють енергію.
Більшість сміттєспалювальних заводів, що мають щоденну потужність понад 100 тонн,
оснащені об’єктами виробництва енергії, використовують вироблену електроенергію для своїх
потреб і продають залишок енергетичним компаніям. Коли ставалися великі землетруси, ці
заводи постачали електроенергію навколишнім районам.
5.3. Виділення землі
Зазвичай досить важко виділити землю під об’єкт ПТВ, оскільки люди вважають об’єкти ПТВ
проблемними. Крім того, на об’єкт остаточного видалення відходів потрібна велика ділянка, і
її нелегко забезпечити.
Заводи, що виробляють енергію з відходів, можуть зменшити обсяг відходів, а також площу
ділянки для остаточного видалення. Як видно з Табл. 5.1, площу об’єктів остаточного
видалення можна зменшити до 10% через процес спалювання.
5.4. Засоби до існування збирачів відходів
На Полігоні №5 у м. Києві, Комплексі "Правобережний" у м. Дніпрі та Дергачівському
полігоні в м. Харкові час від часу зустрічаються збирачі відходів. Найбільше їх у м. Дніпрі –
близько 100 збирачів відходів. Проекти ПТВ часто впливають на спосіб життя збирачів
відходів.
У варіантах А-В встановлення заводів, що виробляють енергію з відходів, вплине на збір
вторинної сировини збирачами відходів, тобто вплине на засоби до існування збирачів
відходів.
Як захід щодо впливу на збирачів відходів, у варіантах Б і В, якщо на заводі для метанового
бродіння та заводі для компостування в якості проміжного оброблення встановити сортувальні
об’єкти, збирачі відходів можуть бути задіяні як оператори сортування. Однак, оскільки
зайнятість буде недостатня, органам місцевої влади доведеться знайти для них інші
можливості працевлаштування.
У варіантах Г-Е, за якими всі відходи або відходи, крім органічних, розміщуються на
полігонах, певна частина вторинної сировини потраплятиме на полігони, тому тут не буде
впливу на засоби до існування збирачів відходів.
Табл. 5.1
Пункти
Відділення
органічних
відходів
Вплив
на
засоби
до
існування
збирачів
відходів

Варіант А
○
Жодних змін
×
Безпосередні
й
вплив.
Необхідна
компенсація

Порівняння соціальної прийнятності всіх варіантів
Варіант Б
×
Потрібне
відділення.
△
Безпосередні
й вплив.
Можлива
часткова

Варіант В
×
Потрібне
відділення.
△
Безпосередні
й
вплив.
Можлива
часткова
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Варіант Г
×
Потрібне
відділення.
○
Жодних змін

Варіант Д
×
Потрібне
відділення.
○
Жодних змін

Варіант Е
○
Жодних змін
○
Жодних змін

Додаток 9

Внесок
у
стабільне
енергопостач
ання

Виділення
землі

у
вигляді
альтернатив
них робочих
місць.
○
Стабільне
виробництво
енергії

зайнятість на
нових заводах,
хоча вплив
буде.
○
Стабільне
виробництво
енергії

зайнятість на
нових заводах,
хоча
вплив
буде.
○
Стабільне
виробництво
енергії

○
Стабільне
виробництво
енергії

×
Немає
виробництва
енергії

×
Немає
виробництва
енергії (як
варіант може
бути
виробництво
енергії зі
звалищного
газу)
×
Необхідна
величезна
ділянка.

△
△
Необхідна
Необхідна
величезна
величезна
ділянка.
ділянка.
(Трохи менша, (Трохи менша,
ніж у варіанті
ніж у варіанті
Е)
Е)
Умовні позначення: ◎/×: Значний позитивний/негативний вплив, ○/△: Позитивний/негативний вплив, -: Впливу
немає
Джерело: Дослідницька група JICA

6.

○
Ділянка буде
значно менша,
ніж у варіанті
Е.

○
Ділянка буде
значно менша,
ніж у варіанті
Е.

○
Ділянка буде
значно менша,
ніж у варіанті
Е.

Результати порівняння варіантів оброблення відходів
Усі зазначені вище результати варіантів оброблення відходів узагальнено в Табл. 6.1.

Табл. 6.1

Соціальні

Екологічні

Фінансові

Пункти
Вартість проекту
(JPY у млрд)
Скорочення
викидів
парникових газів
(т-CO2/рік)
Зміна
природного
ландшафту
Фільтрат
Неприємний
запах/шкідливі
комахи
Забруднення
повітря
Відділення
органічних
відходів
Внесок
у
стабільне
енергопостачанн
я
Виділення землі
Вплив на засоби
до
існування
збирачів відходів

Зведення результатів порівняння варіантів оброблення відходів
Варіант А
40,9

Варіант Б

Варіант В

48,3

40,5

Варіант Г
31,4

Варіант Д
25,6

Варіант Е
23,3

70 694

66 822

61 415

54 531

47 049

40 215

◎

◎

◎

○

○

－

◎
◎

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

－
○

△

△

△

－

－

－

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

×

－

○
×

○
△

○
△

×
△

×
△

－
－
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Умовні позначення: ◎/×: Значний позитивний/негативний вплив, ○/△: Позитивний/негативний вплив, -: Впливу
немає
Джерело: Дослідницька група JICA

Результати оцінювання кожного варіанта оброблення відходів представлено в Табл. 6.2.
Табл. 6.2
Варіант
Варіант А:
лише
енергія
відходів

з

Варіант Б:
енергія з відходів +
метанове бродіння

Варіант В:
енергія з відходів +
компостування

Результати оцінювання кожного варіанта оброблення відходів
Оцінювання
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є другою найвищою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є найбільшим (97%). Обсяг остаточного видалення на полігонах можна
суттєво зменшити з 500 тонн/день до 75 тонн/день.
 Варіант А має безліч переваг, як-от мінімізація неприємного
запаху/кількості шкідливих комах і зміни природного ландшафту.
 Що стосується соціальної прийнятності, варіант А має деякі переваги, як-от
непотрібність відділення органічних відходів, стабільне енергопостачання
та зменшення площі об’єкта остаточного видалення. Проте цей варіант
вплине на засоби до існування збирачів відходів, тому для них буде
необхідна компенсація.
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є найвищою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є другим найбільшим (91%). Обсяг остаточного видалення на
полігонах можна суттєво зменшити з 500 тонн/день до 59 тонн/день.
 Варіант Б має безліч переваг, як-от мінімізація неприємного
запаху/кількості шкідливих комах і зміни природного ландшафту.
 Що стосується соціальної прийнятності, необхідними є відділення
органічних відходів у джерелах утворення та МБТ. У випадку, якщо
розділення у джерелах утворення буде включено в систему ПТВ,
принципово важливою буде співпраця громадян.
 Варіант Б має ще дві переваги у вигляді сталого енергозабезпечення та
зменшення площі об’єкта остаточного видалення.
 Варіант Б вплине на засоби до існування збирачів відходів, тому для них
буде необхідна компенсація. Є можливість працевлаштування збирачів
відходів на об’єктах ПТВ.
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є третьою найвищою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є третім найбільшим (84%). Обсяг остаточного видалення на полігонах
можна максимально зменшити з 500 тонн/день до 57 тонн/день.
 Варіант В має безліч переваг, як-от мінімізація неприємного
запаху/кількості шкідливих комах і зміни природного ландшафту.
 Що стосується соціальної прийнятності, необхідними є відділення
органічних відходів у джерелах утворення та МБТ. У випадку, якщо
розділення у джерелах утворення буде включено в систему ПТВ,
принципово важливою буде співпраця громадян.
 Варіант В має ще дві переваги у вигляді сталого енергозабезпечення та
зменшення площі об’єкта остаточного видалення.
 Варіант В вплине на засоби до існування збирачів відходів, тому для них
буде необхідна компенсація. Є можливість працевлаштування збирачів
відходів на об’єктах ПТВ.

12

Додаток 9

Варіант
Варіант Г:
лише
метанове
бродіння

Варіант Д:
лише компостування

Варіант Е:
лише полігони

Оцінювання
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є третьою найнижчою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є четвертим найбільшим (75%). Це значно менше, ніж у варіантах А-В,
які включають заводи, що виробляють енергію з відходів.
 Обсяг остаточного видалення на полігонах можна зменшити з 500 тонн/день
до 392 тонн/день.
 Варіант Г має ще одну перевагу, що полягає в мінімізації зміни природного
ландшафту, яка є меншою, ніж у варіантах А-В.
 Що стосується соціальної прийнятності, необхідними є відділення
органічних відходів у джерелах утворення та МБТ. У випадку, якщо
розділення у джерелах утворення буде включено в систему ПТВ,
принципово важливою буде співпраця громадян.
 Варіант Г має ще дві переваги у вигляді сталого енергозабезпечення та
зменшення площі об’єкта остаточного видалення, яка є меншою, ніж у
варіантах А-В.
 Варіант Г не вплине на засоби до існування збирачів відходів.
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є другою найнижчою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є п’ятим найбільшим (64%). Це значно менше, ніж у варіантах А-В, які
включають заводи, що виробляють енергію з відходів. Обсяг остаточного
видалення на полігонах можна зменшити з 500 тонн/день до 387 тонн/день.
 Варіант Д має ще одну перевагу, що полягає в мінімізації зміни природного
ландшафту, яка є меншою, ніж у варіантах А-В.
 Що стосується соціальної прийнятності, необхідними є відділення
органічних відходів у джерелах утворення та МБТ. У випадку, якщо
розділення у джерелах утворення буде включено в систему ПТВ,
принципово важливою буде співпраця громадян.
 Варіант Д має ще одну перевагу, що полягає в зменшенні площі об’єкта
остаточного видалення, яка є меншою, ніж у варіантах А-В.
 Варіант Д не вплине на засоби до існування збирачів відходів.
 Загальна вартість проекту, включаючи капітальні та операційні витрати, на
15 років є найнижчою серед шести варіантів.
 Що стосується екологічного аспекту, то скорочення викидів парникових
газів є найменшим (55%). Обсяг остаточного видалення на полігонах не
можна зменшити порівняно з поточним станом.
 Варіант Е має ще одну перевагу, що полягає в мінімізації зміни природного
ландшафту, яка є меншою, ніж у варіантах А-В.
 Що стосується соціальної прийнятності, необхідними є відділення
органічних відходів у джерелах утворення та МБТ. У випадку, якщо
розділення у джерелах утворення буде включено в систему ПТВ,
принципово важливою буде співпраця громадян.
 Площа об’єкта остаточного видалення не може бути зменшена, тому об’єкт
остаточного видалення матиме значні екологічні та соціальні наслідки через
зміну природного ландшафту.
 Що стосується соціальної прийнятності, варіант Е має деякі переваги, як-от
непотрібність відділення органічних відходів.
 Варіант Е не вплине на засоби до існування збирачів відходів.

Джерело: Дослідницька група JICA

Кінець документа
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Додаток 10
Фотографії

Додаток 10

Appendix 10. Photos
First Field Survey

(22 February – 15 April)

Kick-off meeting

Meeting with Kyiv Oblast（23-Feb.）

Meeting with Kyiv City（23-Feb.）

Meeting with Kharkiv Oblast（2-Mar.）

Meeting with Kharkiv City（1-Mar.）

Meeting with Dnipropetrovsk Oblast（27-Feb.）

Meeting with Dnipro City（27-Feb.）

Meeting with MENR (22-Feb.)

Meeting with MRDCHCS (22-Feb.)
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Meeting with MEDT（26-Feb.）

Meeting with GIZ（23-Feb.）

Meeting with EBRD（26-Feb.）
Kyiv

Landfill No.5（8-Mar.）

Landfill No.6（8-Mar.）

Energia Incineration Plant（13-Mar.）

Meeting with Kyiv Communal Service
（14-Mar.）
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Pressed PET Bottles at Eko Stok（12-Apr.）
Kharkiv

Prastic Bags at Eko Stok（12-Apr.）

Bohodukhiv City Landfill（2-Mar.）

Sorting facility of Bohodukhiv City Landfill
(2-Mar.)

Dergachi Landfill（3-Mar.）

Truck scale of Dergachi Landfill (3-Mar.)

Meeting with Kharkiv City（26-Mar.）

Meeting with Kharkiv Oblast（28-Mar.）
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Meeting with KVBO（27-Mar.）

Collection vehicle of KVBO（27-Mar.）

Waste Collection of Kharkiv City（27-Mar.）
Dnipro

Dergachi Landfill（27-Mar.）

Zhovti Vody City Landfill（28-Feb.）

Pravoberezhny Landfill（27-Feb.）
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Meeting with Dnipro City（19-Mar.）

Meeting with Dnipro City（22-Mar.）

Meeting with Dnipro City（23-Mar.）

Meeting with Dnipropetrovsk Oblast (22-Mar.)

Meeting with Eco Dnipro（20-Mar.）
Waste Composition Survey

Right Bank Landfill（20-Mar.）

Pravoberezhny Landfill（23-Mar.）

Dergachi Landfill（29-Mar.）
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Second Field Survey (9 May – 6 June)
Kyiv

Meeting with Kyiv City (10-May.)

Meeting with MRDCHCS (11-May.)

Meeting with Kyiv Oblast (15-May)

Meeting with MENR (16-May)

Landfill No.5 (16-May.)

Energia Incineration Plant（31-May.）
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Kharkiv

Meeting with Kharkiv City (21-May.)
Dnipro

Dergachi Landfill（22-May.）

Meeting with Dnipro City (23-May)

Meeting with EcoDnipro City (24-May)

Meeting with Dnipro City Mayor (25-May)
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Waste Composition Survey

Landfill No.5 (15-May.)

Landfill No.5 (15-May.)

Solid Waste Management Sminar

SWM Seminar (1-Jun.)

SWM Seminar (1-Jun.)
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Third Field Survey

(15 July – 1 August)

Kyiv

Energia Incineration Plant（16-Jul.）

Meeting with Kyiv（16-Jul.）

Meeting with MRDCHCS（17-Jul.）

Meeting with MENR（17-Jul.）

Meeting with Kyiv Oblast（18-Jul.）

Meeting with MEDT（17-Jul.）

Obukhivmiskvtorresursy （25-Jul.）

Trash Can of Kyiv City （29-Jul.）
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Waste Collection of Kyiv City （28-Jul.）
Kharkiv

Dergachi Landfill（23-Jul.）

Meeting with Kharkiv City （23-Jul.）
Dnipro

Meeting with Kharkiv Oblast（24-Jul.）

Meeting with Dnipro City（19-Jul.）

Meeting with Dnipropetrovsk Oblast（19-Jul.）
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Meeting with Dnipro City Mayor（20-Jul.）

Right Bank Landfill （20-Jul.）

Damping Site （20-Jul.）

Closed Waste Incineration Plant （20-Jul.）

Source: Dnipro City Website

Left Bank landfill （21-Jul.）
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