
міністЕрство ЕкологіЇ тА природних рЕсурсів укрАЇни
нАкАз

2. о Z/. 2 с) /9 м. ки'І`в / Z/ с2

Про затвердження Методичних
рекомендацій з розроблення
регіональних планів
управління відходами

Відповідно  до  Національно.і.  стратегі.і.  управління  відходами  в  Укра'і.ііі  ,'іо
2030   року,   схвалено.і.   розпорядженням   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни   від   8
листопада  2017  року  Ng  820,  та  до  пункту  3  Національного  плаі]у  управлііі[ія
відходами   до   2030   року,   схватіеного   розпорядженням   Кабінету   Міністрів
Укра.і.ни  від  20  лютого  2019  року  №   117-р,  з  метою  уніфікаціЇ  підходів    до
розроблення  регіональних планів управліпня вілходами

нАкАзую:

1.  Затвердити  Методичні  рекомендаці.і. з  розроблення  регіонаjіьних  планів
управління відходами (далі -Методич[іі рекомендаці.і.). іііо jіодаю'і ься.

2.  департаменту  екологічно.і.  безпеки  та  дозвільно-ліцснзійіюЇ  діяjіьності
(Лук'янчук    С.І.)    забезпечити    розміщення    Методичних    рекомендаці.і.    на
офіційіюму  веб-сайті  Мінприроди  та  інформування  оргаііів  викоі{авчо.і.  влади
про затвердження.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти  на заступника Міністра
Вакараша В.М.

мі,Іістр -а,ш- Остаті СЕМНРАК
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зАтвЕрщно
Наказ Міністерства екологі.і.
та природних ресурсів УкраЇни

мЕтодичні рЕкомЕцдАщЇ
З РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ IIJIAHIB

УПРАВ.7ІШНЯ ВІдХОдАМИ

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендаці.і. з розроблення регіональних планів уііравління
відходами (дші - Методичні рекомендаці.і) підготовлено з метою вс'іановлення
уніфікованих  методологічних  підходів  до  розроблення  регіональних  планів
упрашінш відрюдами.

2. Мелодичні рекомендаці.і. підотовлено з урахуванням вимог Національно.і.
с'іратегі.і.    укравління    відходами    в    Укра.і.Ні    до    2030    року,    схвалено.і.
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 8 листопада 2017 року №820-р,
Національного   плану   управління   відходами   до   2030   року,   схваленого
розпорядженням Кабіне'іу Міністрів Укра.і.ни від 20 jпотого 2019 року № 117-р,
положень РамковоЇ директиви 2008/98/ЄС про відходи (в частині, що стосується
розроблення планів управління відходами).

П. Визначення термінів

1. У цих Методичних рекомендаціж терміни вживаються у такому значенні:
відновлення  відходів  -  будь-яка  операція,  у  результаті  яко.і.  матеріали,

отримані з віzщодів, можуть використовуватися як вторинна сировина, яка здатна
замінити первинну сировину, необхідну для виробництва новоЇ продукці.і., або
відходи, підготовлені для заміни первішноЇ сировини;

захоронення відходів - розміщення віzщодів на поверхні чи в землі, у спосіб,
що не становить заірози для здоров'я людини та навколишнього природного
середовища і не передбачає Їх подальшого оброблення;

комунальний пункт збкрання відходів - спеціально обладнаний майданчик,
призначений для приймання таких видів відходів: небезпечних відходів у складі
побутових;  великогабаритних  ві{щодів  (меблів,  великих  речей  домашнього
вжитку  тощо);  вторинно.і. сировини;  віzщодів  елекричного  та  електронного
обладнання,  відпрацьованих  батарейок,  батарей  та акумуляторів;  садових та
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паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок тощо); відходів
будівельно-ремонтних робіт.

муніципальні відкоди :
а) побутові віjщоди:
відоди  від  домогосподарс'ів,  вкіпочаючи  папір,  картон,  скло,  ме'іали,

пластик,  біовіzщоди,  деревину,  текстиль,  упаковку,  відходи  елекіричного  та
електронного обладнання, відпращовані батарейки, батаре.і. та акумутіятори, а
також великогабаритні відходи;

віzщоди з  інших джерел,  якщо  ці  відходи  подібні  за своЇм  складом до
ві{щодів з домогосподарс'ів;

б) відходи інфраскруктури населеного пункгу:
відходи об'єктів благоустрою населених пункгів (включаючи відходи від

зелених насаджень) ;
вуличний змет;
оброблення відходів - здійснення операцій з відновлення або видалення

відходів, вкгпочаючи попередню підготовку до них;
регіональний  план  управління  ві{щодами  (далі  - Регіональний  план)  -

комплекс  взаємопов'язаних  завдань  і  закодів,  узгоджених  за  с'іроками  та
ресурсним  забезпеченням  з  усіма  задіяними  виконавіими,  спрямованих  на
забезпечення  с'іалого  управління  відходами  в  регіоні  враховуючи  принцип
співробітниіфа органів місцевого самоврядування, та сформованих, виходячи з
оцінки  поточного  с'іану  сфери управління  відходами  й та вже розроблених
моделей.

рециклінг  -  операція  з  відновлення,  коли  відходи  переробляються  у
продукцію,  матеріали  або  речовіши  (яка віслючає  перероблення  органічного
матеріалу, але не включає відновлення енергі.і. чи перероблеішя у матеріали, що
будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотного заповнення);

управління  відходами  -  збкрання,   перевезення,  оброблення  відходів,
включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об'єктами
видалення відходів.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах УкраЇни: "Про
охорону навколишнього природного середовища"; "Про місцеве самоврядування
в  УкраЇні";  "Про  житлово-комунальні  послуги";  "Про  благоускрій  населених
пунктів",  "Про добровільне об'єднання територіальних громад",  "Про місцеві
державні адміністраці.Г', "Про місцеве самовряzvвання в Укра.і.ні", "Про засади
державно.і. регіональноЇ політики", "Про державне прогнозування та розроблення
проірам   економічного   і   соціального  розвитку  Укра.і.ни"   та  ііших  акгах
законодавства.
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ІП. РОзроблешя Регіонального плану

1. Розробникам Регіонального плану рекомендуєіься включати наступні
розділи у ґшан:

вступ.
Розділ І. Характеристика регіону.

Розділ ІІ. Аналіз поточного стану системи управління відходами в регіоні.
Розділ ІІІ. Планування системи управління відходами в регіоні.
Розділ ІV. Індикатори та моніторинг виконання плану.
Розділ V. Інформація про Стратегічну екологічну оцінку (СЕО);
додатки:
2. Рекомендована структура Регіонального плану наведена у додатку 1 до

цих Методичних рекомендацій.
3 . Під час інформаційного наповнення розділів розробникам Регіонального

плану пропонується враховувати наступне:
3.1.У Розділі tdЗступ»  наводя'іься нормативно-правові акги та програмні

документи  національного  рівня,  зокрема  Національна  стратегія  управління
відходами, на виконання яких розробляє'іься Регіональний план та основна мета
Регіонального плану.

3.2.  У  Розділі  І.  «Характеристика регіону»  відображаються  регіоншьні
особливості,  які  відікрають  важливе  значення  для  визначення  параметрів
системи упрашішія відходами, зокрема:

адмініс'іративно-територіальшій    ус'ірій    регіону    файони,    об'єднані
територіальні іромади, міста, райони у містах, селища міського типу, сільські
населені пун") та карта адмініс'іративно-територіального ус'ірою;

харакгеристика      природно-геокрафічного      стану      з      виділенням
територіальних  особливостей,  що  мають  значення  для  вирішення  питань
управління  відходами  фельєф,  геологічні  особливості,  сейсміко-теіпонічні
харакгеристики,    кліматичні    умови,    ландшафтні    особливості    рельєфу,
хараіперистика      ґрунтів,      гідрологія,      природно-ресурсний      потенціал,
природоохоронні територі.і) ;

динаміка  та  особливості  демографічного  та  соціального  розвитку  за
останні десять років та десятирічний прогноз розвитку (чисельність населення за
типом поселення; доходи населешія загалом та у розрахунку на одну особу);
факгичні  та  прогнозні  дані  щодо  чисельності  населення  регіону  у  вигляді
таблиць,   приклади   яких   наведено   у   додатку   2-3   до   цих   Методичних
рекомендацій; фашичні та прогнозні дані щодо динаміки показників середнього
наявного доходу населення регіону у вигляді mблиці за формою, наведеною у
додаткрr 4 до щх Методичних рекомендацій;
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динаміка та особливості економічного розвитку за останні десять років та
десятирічний прогноз розвитку (коротка характеристика народногосподарського
комплексу), наявна транспортна мережа у вигляді таблиць, графіків, карт, схем з
коротким узагальненням.

3.3. У Розділі П. «Аналіз поточного стану системи управління відходами в
регіоні» надається загальна характеристика системи управління відходами; опис
поточного стану за видами відходів;  SWОТ-аналіз стану системи управління
відходами в регіоні, зокрема:

3.3.1.у частині «Заг`аjіьна харакіеристика системи управління відходами»
предс'іавляються    такі    складові:    обсяги    утворення    відходів    та    наявна
інфрас'ірукіура;  інституційна  структура  управління  відходами;  особливості
регіона7іьного    планування    управлішія    віjщодами;    фінансово-економічне
забезпечення функціонування системи управління віzщодами;

3.3.2.  у частині  «Обсяги утворення відходів та наявна інфраструктура»
подаються   дані,   що   харакгеризують   існуючий   стан   системи   управління
відходами, у тому числі: утворено відходів, отримано зі сторони, утилізовано,
оброблено (перероблено), спалено, передано на сторону, видалено у спеціально
відведені  місця  та  об`єкти,  видалено  у  місця  неорганізованого  зберігання,
накопичено  протягом  експлуатаці.і.,  у  місцях  видалення  відходів,  утворення
відодів за категоріями;

3.3.3.    у    частині    «Інституційна    структура   управління    відходами»
наводиться  інформація  щодо  розподілу  функцій  і  повноважень  учасників
системи  управління  відходами,  особливостей  .і.х  взаємоді.і.;  інструментів,  які
застосовуються для управління системою, аналіз Їх ефективності, можливостей,
обмежень;  аналізу  інституційно.і. спроможності відповідних структур,  у тому
числі опис існуючих національних, регіональних та районних адміністративних
с'ірукіур,  відповідальних  за  управління  відходами;  розподіл  обов'язків  між
різними установами та відомствами регіональноЇ (обласно.і) адмініс'іраці.і. щодо
діяльності  у  сфері  упрашіння  віzщодами;   опис  конкре'іних  обов'язків  та
штатного розкладу адміністрацій, безпосередньо відповідальних за послуги з
управління   відходами;   опис   коіпраісших   відносин   між   адміністрацією,
джерелами           огтворювачами)           відходів           та           комунальними
підприємствами/компаніями  з  управління  відходами;  короткій  опис  діючих
систем реєстраціЇ, надання дозволів та контролю.

Висновки,  одержані  внаслідок  проведеного  аналізу,  є  основою  для
визначення   мо"ивостей   взаємоді.і.  відповідальних  виконавців   із   ішими
зацікавленими  сторонами;  закодів,  необхідних для  підсилення  інституційно.і.
спроможності учасників системи управління відюдами тощо.

3.3.4. у частині «Особливості регіонального планування щодо управлішія
відходами» відображається інформація щодо:
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планування та реалізаці.і. на рівні регіону діяльності у сфері управління
відходами,  яка наводиться за даними  проірамних документів регіонального
рівня (плани, програми, стратегі.і. і3 зазначенням .k назви, терміну ді.і., короткого
опису запланованих закодів, що стосуються сфери управління відходами) "
аналізів про .і.х виконання, звітів щодо виконання заходів у сфері управління
відходами,  інших  доступних  джерел  інформаці.і.  та  оформляється  у  вигляді
таблиці згідно з додатком 5 до цих Мєтодичних рекомендацій;

заходів,  що вжішажаються для попередження потрапляння на полігони
відходів,  придатних  для  рециклініу  та  відновлення,  розширення  пракгики
роздільного збирання побутових відходів тощо;

переліку заходів, не включених у діючі проірами, с'іратегі.і., плани, а саме:
пілотні  проеі",  ініціативи,  кроведені  інформаційно-просвітііицькі  кампані.і.
тощо, разом із стислим аналізом цих заходів.

Висновки,   одержані   внаслідок   проведеного   анmізу,   можуть   бути
використані для визначення сценарію розвитку сис'іеми управління відходами в
регіоні.

3.3.5.  у  частині  «Фінансово-економічне  забезпечення  функціонування
системи   управління   відходами»    наводиться    короткий   опис   та   аналіз
фінансування програм та заходів у сфері управління відходами, і3 зазначенням
джерел фінансування (бюджет, "риф, інвестиці.і), стану фінансування діючих
проірам, закодів, що стосуються управління відходами за осташіі п'я.іь років, а
також коштів для фінансуванш діючих проірам на період до закінчення терміну
Їх  реалізаці.і.  та  інформацію  щодо  "рифів  у  сфері  управління  побутовими
віJщодами.

Висновки, одержані внаслідок проведеного аналізу, можуть бути основою
для  визначення потещіалу  на рівні регіону щодо  фінансового  забезпечення
виконання заходів, передбачених Регіональним планом.

3.3.6.  у  частині  «Опис  поточного  сіану  системи  за  видами  відходів»
відображається детальний аналіз (джерела утворення та обсяги відходів; система
управління   відходами;   інфрас'іруктура  оброблення   відходів;   проблеми  та
загрози, пов'язані з відходами і закоди, що вживаються для .k розв'язання) за
таЕсими видами відходів:

муніщіпальні відходи (окремо побутові відходи; відходи інфраструкгури
населених цунктів) ;

небезпечні віjщоди (окремо відпращовані нафтопродукги;  відходи,  що
містять стійкі органічні забруднювачі);

промислові відходи (окремо відходи видобувно.і. промисловості);
відходи будівницгва m знесення;
відходи сільського господарства;
відходи упаковіш ;
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відходи елекричного та елекіронного обладііання;
відпрацьовані батарейки, батаре.і. та акумугіятори;
медичні відюди;
зняті з експлуатаціЇ транспортні засоби;
осади стічних вод від комунальних очисних споруд;
інші специфічні види відходів.
3.3.7. у частині «джерела утворення та обсяги відходів» наводяться дані у

вигляді таблиць та ірафіків з коротким узагальненням, зокрема:
динаміка  кількісних  показників  управління  відходами  в  регіоні  за  10-

річний період (обсяги утворешія, збирання, вивезення і ввезення фозуміється
рух відходів як за межі регіону  оі межі регіону),  так  і  кра.hи),  оброблення
відходів (за кожною з операцій та видом відходів);

основні джерела утворення відходів, .і.х характеристика, а також проінозна
оцінка утворення відходів у майбутньому, зокрема на період ді.і. Регіонального
плану, яка відображає як загальну кількість різних потоків утворених відходів,
так і очікувані зміни у складі відходів кротягом планового періоду, враковуючи,
що:

прогнози можуть ґрунгуватися на наявних даних про кількіс'іь та сюіад
відходів, зрос'іання населення та очікуваний економічний розвиток регіону;

проінози для міських та сільських районів робляться окремо, а покавники
утворення відходів на душу населення та склад відходів мають відмінності;

прогнози  відображають  різнищо  між  відходами,  що  утворюються  у
домогосподарствак, та відходами комерційного або промислового походження;

прогнози враховують будь-які інші спещіфічні умови на регіональному або
районному рівні.

усереднений морфологічний склад побутових відходів (окремо для сіл,
селіщ;   міст;   обласного   центру).   За   відсутності   даних   за   результатами
проведених   досліджень   рекомендується   використовувати   відповідні   дані,
доступні в інших джерелах (наприклад, дослідження у подібному середовищі,
тиііак поселень тощо);

аналіз  поточного  стану управління  небезпечними відходами  в  цілому,
окремо виділяючи відпрацьовані нафтопродукти та відходи, що містяіь стійкі
органічні забруднювачі.

обґруіпування переліку промислових відходів, що розглядаються де'mльно
та  відносно  яких  в  подальшому  плануються  заходи  з  управління.  Можуть
виділятися  віzщоди окремих галузей промисловості,  багатотоннажні  відходи,
інші  відходи,  харакіерні  для  регіону,  а  також  окремо  виділяються  відходи
видобувно.і. промисловості з аналізом поточного с'іану управління в цілому;

обфунтування     переліку     відходів     сільського     господарства,     що
розглядаються де'іально та відносно яких у подальшому плануються заходи з
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управгііння,  а також  окремо  розглядаються  віzщоди  сільського  господарства
рослинного та тваринного похоjщення.

3.3.8. у час'іині «Система управління відходами» наводиться інформація,
що харакі`еризує збирання, перевезення та оброблення відходів, зокрема:

кількіс.іь підприємств, що надають послуги зі збкрашія побутових відходів
(приватних, комунальних) ;

кількіс'іь  населених  пунктів,  в  яких  впроваджено  роздільне  збирання
побутових  відходів,  обсяги  роздільно  зібраних  ресурсоцінних  комііонентів
відходів (згідно з даними офіційного обліку);

перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють збирання відходів як
вторинно.і. сировини ;

перелік комунальних пункгів збкрання відходів тощо;
опис  системи  збирання  небезпечних  відходів  у  складі  побутових  (чи

наявна  централізована  система  збирання/пілотні  кроеіmі/  пересувні  пункти
збирання/ спеціальні контейнери) ;

опис   системи  вивезення  великогабаритншь   відходів  будівництва  та
знесення від населення;

перелік наявних сміпєперевантажувальних станцій;
аналіз об' єіпів інфраструктури та основних технологій, що впроваджені на

територіЇ регіону для оброблення відходів. При описі об'єіпів інфраструктури:
виділяються наступні групи, зокрема:  об'єкти з оброблення відходів як

вторинно.і. сировини (картонно-паперові фабрики, склозаводи, підприємства, що
використовують   для   виробнищва   щ]одукці.і.   вторинні   полімери   тощо);
сміпєсортувальні   ліні.і.;   об'єкги   з   рещклініу   відходів,   що   біологічно
розкладаються ог тому числі централізованого компостування харчових відходів
та    відходів    зелених    насаджень);    комплекси    з    анаеробного    розкладу;
сміпєспалювальні заводи; піролізні усіановки; установки з газифікаці.і. відходів;
об'єкіи,  що  використовують  відходи  як  альтернативне  паливо;  об'єкги  з
механіко-біологічного оброблення; полігони відходів;

дані предс`іавляються відносно діючих об'єіпів оброблешія відодів та
таких,  що  знаходяться  на  стаді.і.  будівшцтва  та  введення  в  експлуатацію,
законсервованих   та   виведених   з   експлуатаці.і.   (якщо   вони   потребують
подальшого  догляду,  впровадження  заходів  зі  зниження  навантаження  на
дОВКіГL7ІЯ ТОЩО);

для об'єктів інфраструктури оброблення відходів включаються такі дані:
найменування, власшік,  призначення об'єкту; дата введення в експлуатацію,
фактичного  чи  планового  завершення  експлуатаці.і.;  загальна  проекгна  та
факгична по'іужність; інші харакгеристики та додаткові дані у раві Їх наявності,
зумовлені специфікою конкре'іних об'єктів;
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для полігонів відходів також наводяіься переліки об'єктів, що мають бути
закриті, можуть продовжувати функціонування та такі, що мають спочатку бути
приведені у відповідніс'іь до належних вимог.

Інформацію щодо полігонів можливо підготувати на підставі проведено.і.
інвентаризаці.і. полігонів  та смітгєзвалищ з  моменту  прийнятгя  відповіщого
законодавства.  до  прийняпя  законодавства,  яким  визначатиметься  порядок
проведення інвентаризаціЇ та критері.і. віднесення полігонів до категорі.і. тих, що
мають  бути  закриті,  доцільно  скласти  загальний  перелік  наявних  в  області
полігонів та смітгєзвалищ (за виключенням несанкціонованих).

З   момешу   прийняпя   законодавства   із   впровадження   принципу
розширено.і. вішовідальності  виробника в  рамках опису  системи управління
відходами по окремих видах відходів у Регіональному плані  можна надати
інформацію щодо реалізаці.і. цього пршіщпу у регіоні.

Перелік  та  опис  харакгерис.іик  об'єmів   інфрас'іруктури  оброблення
відходів оформrіюmся у вигляді таблищ відповідно до додатків 6-13, а об'єкіи
інфраструкіури, наведені в описі системи збирання, вивезення та оброблення,
що мають регіональне значення, наносяться на карту регіону.

3.3.9. у час'гині «Проблеми та заірози, пов'язані з відходами» на основі
проведеного аналізу за кожним з видів відходів наводигься перелік основних
проблем, які потребую'іь особливо.і. уваги при розроблеші Регіонального плану,
та загроз вишжнення проблем у майбутньому, зокрема:

санітарно-екологічні (пов'язані з впливом конкрешіих об'єктів на довкілля
та людину);

соціально-економічні (пов'язані з виникненням соціально.і. напруги та з
обмеженням діяльності галузей господарства чи окремих суб' єктів тощо);

інституційні (пов'язані з функціонуванням системи управління).
3.3.10.  у  частині  «SWОТ-аналіз  с'іану  системи  управління  відходами  в

регіоні» визначаються внутрішні сильні та слабкі сторони, зовнішні можливості
та  заірози  з  метою  виявлення  найбільш  важливих  внутрішніх  і  зовнішніх
факторів, що маю'іь значення для розвитку тако.і. системи, зокрема:

узагальнюються проблеми та загрози, пов'язані з відходами, зазначені у
попередньому підрозділі; визначаються регіонаjіьні умови, з урахуванням планів
районування в інших сферах розвіпку регіону та процесів розвитку місцевоЇ
промисловості чи інших секторів господарс'іва (що може впливати на обся"
утворення відходів в майбутньому);

наводиіься   інформація   щодо   врахування   обмежень,   пов'язаних   зі
створенням   інфраструктурних   об'єктів,   що   можуть   виникати   внаслідок
неузгодженості з регіональним планом розвитку регіону та інші обмеження,
зумовлені  регіональними  особливостями,  у  тому  числі  об'єктів  природно-
заповідного фонду, національно.і. екологічно.і. мережі з урахувашям перспекгив
•і-і. розвитку.
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Висновки, одержані внаслідок проведеного аналізу поточно.і. ситуаці.і. та
SWОТ-аналізу системи управлішя віZщодами, є основою для опису Розділу ІП
«Планування системи управління відрюдами в регіоні».

3.4. У Розділі ІП. «Планування системи управліЕіня відходами в регіоні»
відображаються цілі та цільові показники, сценарі.і. розвіпку системи управління
ві(щодами,   поділ  регіону  на  «теригоріЇ  охоплення»  -  кластери,  розвигок
інфраструктури,    заходи    з    досягнення    цілей    та    фінансово-економічне
забезпечеЕіня сис'геми, зокрема:

3.4.1. у частині «Цілі та цільові показники» на основі аналізу поточного
стану системи упрашіння відходами та з врахуванням Національно.і. с'іратегі.і.
управління відходами в Укра.і.ні до 2030 року та Національного плану упрашіння
відходами до 2030 визначаються цілі Регіонального плану та цільові показники.

Визначення цілей та вс'іановлення цільових показників здійснює'іься для
кожного виду відходів, при цьому враховуються цільові показники, встановлені
Національною  стратегією  управління  відходами  "  Національним  планом
укравління відходами. Ці цільові покавники представляються у табличній формі
відповідно до додатку  14 до цих Методичних рекомецдацій із вказанням Їх
факгичного значення на момент розроблення Регіонального плану;

3.4.2.  у  частині  «СценаріЇ  розвитку  регіональноЇ  системи  управління»
наводяться  шляхи  розвитку  сфери  управління  відходами  -  це  технічний  та
фінансово-економічний аналіз, у межах якого обірунтовує'іься обраний спосіб
або способи розвитку сфери управління відходами.

Розглядаються як мінімум два типи альтернативних сценарі.і.в щодо:
меж кластерів з управління побутовими відходами;
різних  способів  збирання  ф  тому  числі  роздільного)  та  оброблення

побутових відходів всередині визначених кластерів, які б у сво.й сукупності
дозволяли б досяіти цілей Регіонального плану.

Аналіз альтернатив та визначення на його основі оптимального сценарію
ірунтується на критеріях відбору.

При аналізі можливих альтернатив щодо меж кластерів враховує'іься, що
кластери мають стосуватися побутових відходів, а також медичних відходів у
випадку, якщо передбачено створення регіональних підприємств з оброблення
медични відходів.

Критері.і., які рекомеіідовано використовувати при формуванні кластерів
щодо управління побутовими віZщодами, є наступні:

охоплене    населення    та    обсяги    утворення    відходів    у    кластері:
рекомендоване охоплення населення - не менше  150 тис. осіб (еюівалентно
близько 50 тис. т на рік утворення відходів);

мінімальна потужніс'п  нових регіональних полігонів,  що  визначає'іься
кількістю мешканців, охоплених послугами, та відповідною кількіс'ію утворених
віJщодів;
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максимальні відстані при перевезенні віzщодів, з урахуванням конкре'іних
місцевих умов, таких як транспортна інфраструктура, рельєф територі.і., умови
перевезення взимку тощо;

місцеві     обмеження     на    розтаіпування     полігону     через     погані
геологічні/гідрогеологічні умови, схильні до затоплення райони, близькість до
ПРИРОдООХОРОШІИХ ЗОН  ТОЩО.

Визначення меж кластерів є етапом роботи, підсумки яко.і. переносяться у
Регіональній план.  Приклад  визначення  кластерів  щодо  побутових віjщодів
наведено в додатюr 15 до цих Методичних рекомендацій.

У Регіональному ітлані наводиться короткий опис обраного сценарію, в
якому  розглядаються  та  порівшоються  декілька  варіантів  поділу  регіону  на
кластери.  для  обраного  варіангу  розподілу  регіону  на  кгіастери  наводиться
наступна інформація :

ірафічно позначені на карті межі кластерів;
адмініс'іративні одиниці (перелік районів, окремих територіальних громад,

рад, що увійшли до кожно.і. зони ® форматі таблщі);
чисельніс'іь   населення   та   обсяги   утворення   відходів   на   момент

розроблення іUіану для кожного із кластерів (у форматі таблиці).
Під  час  аналізу  можливих  альтернатив  щодо  способів  збирання  та

оброблення відходів принаймні, доцільно розглядати наступні агіьтернативи:
оброблення відходів здійсіпоється/планується здійснювати максимально

близько до джерел утворення або на них;
оброблення   відходів   здійсшоєгься/планується   здійснювати   в   межах

населеного пункту (об'єднано.і. територіально.і. іромади);
оброблення      відходів      здійсшоється/ітланується      здійсшовати      на

регіональних об'єктах, спеціально визначених у межах одніє.і. зони оптимального
охоплення   як   об'єкти   спільного   користування   незалежно   від   обраного
інституційного рішення ;

оброблення      відходів      здійсшоєіься/планунься      здійснЕовати      на
регіональних об'єіmх, спеціально визначених для кількох (двох та більше) зон
оптимального  охоплешя  як  об'єісги  спільного  користування  незалежно  від
обраного інституційного рішення;

оброблення      відходів      здійснюється/планується      здійснювати      на
підприємствах за межами регіону;

відходи  вивозяться/планується  .і.х  вивезення  для  оброблення  за  межі
укра.,.ни.

Обраний  сценарій  повинен  відповідати  іфархіЇ  управління  відходами,
прищипам  екологічно.і.  політики  УкраЇни  щодо  відходів,  узгоджувався  з
напрямками  розвитку,   визначеними  Національною   стратегією  упрашіння
відходами до 2030 року та Національним планом управління відходами до 2030
року, а також бути технологічно та економічно дос'іупним.
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для   обраного   оптимальною   сценарію   наводиться   його   фінансово-
економічні показники: вартість реалізаці.і. сценарію (загальний обсяг капітальний
інвестицій,  у  розрізі  років  та  операційних  витрат)  з  можливостями  його
фінансового забезпечення (зазначаються щорічне розрахуЕікове фінансування за
окремими джерелами, оцінюється потенційний обсяг фінансових ресурсів, що
можливо залучиіи для реалізаці.і. сценарію), та відшкодуванням витрат.

для    побутових    відходів    окремо    наводиться    порівняльний    аналіз
усередіеного розрахункового тарифу для населення на послуги з управління
побутовими  відходами  та час'іки  плати  за відходи  від  середнього  наявного
річного доходу на душу населешія та одне домогосподарство. Тариф має бути
економічно обірунтованим, а частка плати визначена у урахуванням соціального
аспекіу. Один із пришадів визначення регіональних об'єктів оброблення для
побутових відходів, що може бути використаний, наведено в додатку 16 до цих
Методичних рекомендацій.

Розвиток  інфраструктури  управління  побутовими  відходами  вкгіючає
інформацію  про  модернізацію  існуючих  та  планування  будівншгіва  нових
об'єкгів оброблення відходів за окремими Їх категоріями (об'єкти термічного
оброблення,  об'єкти  з  рециклішу  віjщодів,  полігони  тощо)  для  побутових
відходів у Регіональний плані.

Інформація наводиться в узагаjіьненому вигляді, а також у вигляді таблищ
відповідно  до  додатків  17-18  до  цих  Методичних  рекомендацій.  до  цього
підрозділу додаються кар'ги, на яких доцільно умовно позначити заплановані до
будівницгва об'єкіи інфраструкгури з оброблення ві{щодів та ті об'єкіи, що
функціонують на моменг розроблення Регіональний плану.

Ключовими рекомендованими критеріями для визначення розташування
регіональних об' єктів оброблення відходів для побутових відходів є близькість
розташування  планованого  об'єкту  до  населених  пункгів  з  найбільшими
обсягами   утворення   відходів   та   наявніс'іь   вішовідного   транспор'іного
сполучення.  для  полігонів  відходів  рекомендована  оіпимальна  потужніс'іь
становиіь  від  100 тис.  тон  на рік.  Не рекомендовано  планування  полігонів
віzщодів потужніс'іь менше ніж 50 тис. тон на рік.

Щодо закрипя несанкціоновашх сміттєзвалищ та сміпєзвалищ, що не
відповідають санітарним та екологічним вимогам, то в Регіональному плані
потрібно визначиги необхідні заходи для закрипя існуючих звалиіц та терміни
Їх   реалізаціЇ.   План   може   встановлювати   часові   рамки   для   завершення
інвеіпаризаці.і. існуючих звалищ у регіоні та забезпечіпи основу для прийняті`я
майбутніх  рішень   щодо  визначешя   пріоритетів  рекультиваці.і.  та  пошукрr
необхідшж коштів. Також рекоменщrєіься навести інформацію щодо управління
специфічними потоками відходів.

Після визначення регіональних цілей та показників, яких потрібно досяіти
необхідно  підготувати  план  заходів  з  .k  досягнення.  Цей  план  повішен
зосередитися на пріоритетах та основних інвестиціях в інфраструктуру, а також
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інших заходах, які необхідно реалізувати. Серед комплексу заходів для реалізаці.і.
плацу  необхідно  виділити  короткос'ірокові  (на  період  до  трьох  років)  та
довгострокові (на період до п'яти років). Зміст короткос'ірокових заходів може
стосуватися   найбільш   гострих   проблем   та   недоліків   існуючоЇ   системи
управління відходами та необхідності створення фундаменту для майбутньо.і.
тако.і. системи в регіоні.

для  кожного  і3  запланованих  заходів  необхідно  визначити  індикатори
виконання у вигляді таблиці як наведено у додатку  19 до цих Методичних
рекомендацій.

У  Регіональному  плані  необхідно  надати  інформацію  про  фінансово-
економічне забезпечення системи (інвестиційний план}, в якій розкриваються
питання щодо витрат на впровадження, тарифна політика, зокрема з огляду на
доступність плати, та надається інвестиційний план.

джерела коштів, з яких мають фінансуватись інвестиційні витрати, а також
тарифи, які мають сплачувати користувачі, зокрема доступність цих тарифів є
ключовими фаmорами в процесі планування. Послуги, що будуть надаватись,
повинні   бути   відповідними   з   огляду   на  Їх   обсяг,   масштаб   та   вартість;
інвестиційні та експлуатаційні витрати повинні бути реальними з огляду на .і.х
фінансування.

Систематична оцінка витрат, доходів і доступності є ключовим елементом
при  визначенні  того,  чи  пропозиція є соцішьно  виправданою та фінансово
-єздатною.

3.5.   У   Розділі   ІV.   {dндикатори   та   моніторинг   виконання   плану»
визначаються  індикатори  виконання  заходів,  яіd  повинні  бути  конкрешіі,
вимірювані,  досяжні,  відповідні  для  проірами,  й  обмежені  в  часі,  а  також
періодичність моніториніу та відповідальні за здійснення моніторингу.

3.6.  У РОзділі  V.  Інформація про  Стратегічну екологічну  оцінку (СЕО)
наводиться інформація про здійснену стратегічну екологічну оцінку відповідно
до вимог Закону Укра.і.ни «Про стратегічну екологічну оцінку».

директор департаменту
екологічної безпеки та
дозвіл ьно-ліцензійноЇ діяльності С.І.Лук'янчук
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додаток 1
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних
планів управління відходами

структурА
рЕгіонАльного плАну упрАвлішія відходАми

Перелік умовних позначень, символів, скорочень
Перелік таблиць
Перелік карт
Перелік рисунків

вступ

розділ і. хАрАктЕристшсА рЕгіону
1.1. Адміністративно-територіальний устрій регіону
1.2. Характеристика природно-географічного стану
1.3. демоірафічна та соціальна характеристика
1.4.Економічна характеристика регіону

розділ п. АнАліз поточного стАну систЕми упрАвлішія
відходАми в рЕгіош

2.1. Загальна характеристика системи управління відходами
2.1.1. Обсяги утворення відходів та наявна інфраструктура
2.1.2. Інституційна структура управління відходами
2.1.3 . Програми, стратегі.і., плани дій
2.1.4.    Фінансово-економічне    забезпечення    функціонування    системи

управління відходами
2.2. Опис поточного стану системи за видами відходів
2.2.1 Муніципальні відходи
2.2.1.1. Побутові відходи

джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.1.2. Відходи інфраструктури населених пунктів
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози



15

2.2.2. Небезпечні відходи
2.2.2.1. Небезпечні відходи

джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.2.2. Відпрацьовані нафтопродукти
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.2.3. Відходи, що містять СОЗ
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.3. Промислові відходи
2.2.3 .1. Промислові відходи

джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.3 .2. Відходи видобувно.і. промисловості
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та заірози

2.2.4. Відходи будівництва та знесення
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та заірози

2.2.5. Відходи сільського господарства
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та заірози

2.2.6. Відходи упаковки
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

Продовження додатка 1
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Продовження додатка 1
2.2.7. Відходи електричного та електронного обладнання

джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.8. Відпрацьовані батарейки, батаре.і. та акумулятори
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.9. Медичні відходи
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.10. Зняті з експлуатаці.і. транспортні засоби
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.2.11. Осади стічних вод від комунальних очисних споруд.
джерела утворення та обсяги відходів
Система управління відходами
Інфраструктура оброблення відходів
Проблеми та загрози

2.3. SWОТ-аналіз стану системи управління відходами в регіоні

РОЗдІЛ ІП. ПЛАНУВАШІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІШІЯ ВІдХОдАІ\Ш4 В
рЕгіош

3 .1.Цілі та цільові показники Регіонального плану
3.2.Сценарі.і. регіонального управління відходами
3.2.1.Сценарій   для   створення   зон    оптимального   охоплення    щодо

управління побутовими відходами
3.2.2.Сценарій  щодо  способів  збирання  (у  тому  числі  роздільного)  та

оброблення   побутових   відходів   всередині   визначених   зон   оптимального
охоплення

3.3.  Закритгя  несанкціонованих  сміттєзвалищ  та  смітгєзвалищ,  що  не
відповідають санітарним та екологічним вимогам

3.4. Управління специфічними потоками відходів
3.5. Розвиток інфраструктури управління побутовими відходами
3.6. Регіональний план дій
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Продовження додатка 1

3.7. Фінансово-економічне забезпечення системи (інвестиційний план)
3.7.1 Витрати на впровадження заходів
3 .7.2.Тарифна політика та доступність
3.7.3.Пріоритетний інвестиційний план

розділ іV. індшсАтори тА мошторшп- віжонАшія плАну
4.1.Розробка індикаторів виконання
4.2.Моніторинг Регіонального плану

розділ V. інФормАщя про стрАтЕгічну Екологппіу ощнку
(сЕо)

додАтки
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додаток 2
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
Чисельність населення області

рікНазвапоказн 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всього,  тис. осібутомучислі:

Сільського,  тис.осіб

Міського,  тис. осіб

джерело: дані готіовного управління ста"стики у відповідній області
Наприклад,httD//www.vп.ukгstаt.gоv.uа/іпdех.Dho/Stаtіstісаl-іпfогmаtіоп/5188--1995-2010.html
Щороку  пубтіікуіоться  збірники  державноЇ  статистичноЇ  служби  УкраЇіЇни  з  даними  про  чисельність
наявного  населення УкраЇни  з де'галізацією  по  областям.  дпя  областей  в збірниках наводяться  дані  в
розрізі районів, міст, сеjтищ міського типу з виділенням міського та сільського насетіення. Ці дані можуть
бути використані дjія бі]іьш детального аналізу демографічних процесів.
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додаток 3
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
Прогноз чисельності населення області

рік 2020 2024 2030

Назва показника
Чисельність населення,  тис. осіб
у тому числі:
Сільського,  тис. осіб
Міського,  тис. осіб

джерело: дані офіційних прогнозів (за наявності).
За  відсутності  офіційного  прогнозу  розробник  регіонального  плану  робить  обц>унтовані
власні припущення щодо чисельності населення на майбутній період.
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додаток 4
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблищ
динаміка показників середнього наявного доходу на одну особу та на

одне домогосподарство на рік протягом
2009 -2018 роки

рікназваПоказника 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

середнійнаявнийдохіднаоднуособу а

грн на рік б
грн на місяць в

середнійнаявнийдохіднаоднедомогосподарство г

Ірн на рік д
ц]н на місяць е

джерело: дані Гоjювного управління статистики областінціишад:
За               пос илан ня м :                Структура               сукуп іі ііх               ресурсів               (1999-2 017 р р.)
httD//www.Vп.ukгstаt.е:оv.uа/іпdех.DhD/StаtіStісаl-іпfоmаtіоп/5176--1999-20 l 0.html    наведені    дані    для
домогосподарства.
дані рядка «Сукупні ресурсіі в середньому за місяць у розрахунку на одііе домогосподарство,
грн» наводяться в рядок е таблиці 3).
Рядок д = рядок е *  12 місяців
Рядок б = рядок д / середній розмір домогосподарства (осіб)
Рядок в = рядок е / середній розмір домогосподарства (осіб)
Середііій          розм і р          дом о господа рства          (осіб)          н а веде н іі й          за          посіілан н я м
httр://www.vп.ukгstаt.gоv.uа/іпdех.рhр/stаtіstісаl-іпfЬmаtіоп/5177--1999-2010.html  .
За   даними   таблиці   3   виконується   прогноз   аналогічних   показників   на   майбутнє.   дпя   цього
рекомендуємо добавити таблицю 4. Щ прогнозні дані потрібні для оцін" доступного розміру тарифу
на вивезення ТПВ ( 1-1,5% від середнього наявного доходу на одну особу)
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додаток 5
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
Перелік чинниk обласних стратегій, програм, планів дій та мають взаємозв'язок

із сферою управління відходами

Ng Назва прокрами, термін Короткий опис Проходження Виконання
фішення обласно.і. дії завдань та заходів, документом завдань й

ради, дата, №) програми що стосуються СЕО, так/ні заходів, що
відходів стосуютьсявідходів'

джерело:  за даними  наданими  органами  місцевого  самоврядування,  районно.і. та обласно.і.
адміністраціЇ.

' Зазначається, чи завдання виконуються відповідно до встановлених терміні; не виконані;  виконуються частково

(зазначається, яіtа частина завдань і3 запланованих  виконана)
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додаток 6
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
Смітгєперевантажувальні станці.і.

Проектна Фактична ПРИМ1ТКИрайон2 назва Назва та Адреса
об'єкту адреса фаюичного потужність, потужність,

власникаоб'єкту розташуванняоб'єкту т/рік т/рік

Що функціонують

Що будуються

закриті

джерело: таблиця заповнюється за даними :
- наданими органами місцевого самоврядування, районно.і. та обласноЇ адміністраці.і.;
- з місцевих звітів, планів, програм, містобудівно.і. документаці.і.;
- інших доступних джерел інформаці.і..

2  Плані,  що  розробляється  вперше,    у  цій  ко]юнці  зазначаються  назви  районів  області.  На  етапі  перегляду
затвердженого Пjіану (коли вже сформовані кластери  побутових відходів) у цьому стовпику зазначається назва
кластеру
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додаток 7
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
Об'єкти з перероблення відходів як вторинноЇ сировини

район3 назва Назва та Адреса Потенційна Фаісгичні ПРИМіТки4
об'єкту адреса факгичного мошивість обсяги

власника розташування використання виttористання
об'єку об'єкту відходів як відходів як

вторинно.і. вторинноЇ
сировини, т/рік сировини, т/рік

Кат]тонііо-паперові Фабрикн
Що функціонують

Що будуються

закрит1

СклозаЕюди
Що функціонують

Що будуються

закриті

Підпрі[ємства, що віікористовують для вііробііицтва продукці1. вторні]ні поітімери
Що функціонують

Що будуються

закриті

джереJІо:
Табтіиш заповнюється за даними:
-наданими органами місцевого самоврядування, районно.і. та обласно.і. адміністраці.і.;
- з місцевих звітів, пjіанів, програм, містобудівно.і. документаці.і.;
-наданих відповідними підприємствами;
-реєстру об'єісгів оброблення та утилізаці']. відходів;
-інших доступних джерел інформаці.і..

З У Плані, що розробjіяється вперше,   у цій колонці зазначаюґгься  назви районів області.  На етапі перегjіяду затвердженого
Пjіану (коjіи вже сформовані кластери  побутових відходів) у цьому стовпику зазначасться назва класгеру
4 для   підприємств,  іііо використовують  вторинні  поїіімери дтія  виготовлення  продукuіЇ зазначаюгься  види  полімерів,  що
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (ПЕТ, ПЕ, ПП, ПЕВТ, ПЕНТ ТОЩО)
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додаток 8
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблищ
Сміттєсортувальні лініЇ

джерело: таблиця заповнюється за даними:
- наданими органами місцевого самоврядування, районно.і. та обласно.і. адміністраці.і.;
- з місцевих звітів, планів, прокрам, містобудівно.і. документаціЇ;
-наданих відповідними підприємствами;
-реєстру об'єктів оброблення та утилізаці.і. відходів;
- інших доступних джерел інформаці.і..

5 У  Птіані,  що розробляється  вперше,  у  цій  котіонці  зазначаються  назви  районів  об]іасті.  На етапі  перегтіяду
затвердженого Плану (коли вже сформовані ктіастери  побутових відходів) у цьому стовпиіtу зазначається назва
кJІастеру
6 Зазначається, сортуються змішані, чи розді]іьно зібрані відходи з перерахуванням  відповідних кодів згідно з
Національним Переліком відходів (з моменту  його прийняття).
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додаток 14
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

таблиця
ільові показники

цільові
Фактичнізначення Значення локалізованих Значення цільових

національних цільових показників, прийнятих для
показники показників регіону

2018 2019 -2023 2024 -2030 2019 -2023 2024 -2030

1 2 3 4 5 6
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додаток 15
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

приклАд
визнАчЕння клАстЕрів щодо поБутових відходів

Процедура включає наступні кроки..
jГрок   J..   Характеристика  області   та   орієнтовний   розподіл   області   на

територі.і. охоплення/ кластери.
jГрок J-J. Передбачає збирання наступно.і. інформаці.і.:
кількість  районів,  міст  обласного  та  районного  значення,  об'єднаних

територіальних іромад;
населення кожного району, міста, об ' єднано.і. територіально.і. кромади;
кількість сільських, селищних рад у кожному районі;
кількість утворених побутових відходів (т/рік) та °/о населення охопленого

послугами  з  вивезення  побутових  відходів  в  розрізі  кожного  району,  міст
обласного і районного значення.

JГрок J-2. Розрахунок усередненого обсяіу утворення побутових відходів на
1  особу  на рік  на рівні  області.  цей  показник  буде  застосовуватись  на більш
пізньому  етапі  для  обґрунтування територій  охоплення/  кластерів  побутових
відходів.

для розрахунку середнього обсягу утворення побутових відходів на одну
особу на рік на рівні області може бути застосована наступна формула:

м - ±с , де
А - загальний обсяг утворення побутових відходів в області (інформація за

останній звітний рік), т. Переважно краще використовувати показник утворення
побутових відходів у одиницях ваги (в тонах), але іноді, коли кореляція між мЗ і
тонами   досить   низька   (1:2)   або   досить   висока   (1:9),   що   свідчить   про
недостовірність   інформаці.і.,   можна  здійснити   перерахунок  з   мЗ   у  тони   з
урахуванням середньо.і. щільності змішаних побутових відходів;

В   -  загальна  чисельність  населення  об]іасті  (станом   на   1   січня  року,
наступного за датою наявних даних про утворення побутових відходів);

С - °/о населення, охопленого послугами з вивезення побутових відходів.
Також  можуть  використовуватись  інші  способи  визначення  середнього

обсягу утворення побутових відходів на одну особу на рік на рівні області.
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Продовження додатка 15

jГрок J-j. Первинний поділ області на кластери. для ціє.і. роботи необхідно
мати карту (бажано там, де масштаб не надто великий) з поділом області по
районах. Райони ірупуються у кластери та позначаються на карті (Рис. 1 ).

Рис.1 - Зразок визначення індикативних меж кластерів області (поділ на
кластери на є умовним)

Якщо є два або три варіанти поділу територі.і., всі вони повинні розглядатися
як окремі сценарі.і.. Оптимальний сценарій буде визначено на заключному етапі
після обґрунтування кожного можливого сценарію.

Після наступних кроків територіЇ охоплення/ кластери потенційно можуть
бути   дещо   змінені.   Як   правило,   це   відбувається   після   врахування   стану
дорожньо.і.   мережі   та/або   детальних   розрахунків   відстаней,   населення   та
кількості утворених побутових відходів.

JГрок J-4. Перевірка первинних кластерів. Після первинного індикативного
розмежування кордонів територій охоплення/ кластерів, для кожного з кластерів
необхідно   розрахувати:   кількість   населення,   середній   показник   утворення
побутових  відходів  (на  основі  середнього  показника  утворення  побутових
відходів на особу на рік, розрахованого на етапі  1-2 або наявно.і. інформаці.і. по
кожному  з  районів).  для  кожного  кластера  мінімальний  обсяг  утворених
побутових  відходів  повинен  складати  50  000  т/рік,  а  населення  повинно
становити більше  150 000 осіб, за виключенням окремих випадків. Результати
порівняння  узагальнюються у вигляді таблиці (Табл.1 ).
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Продовження додатка 15
Таблиця 1 -Первинний поділ області на кластери. Порівняння сценарі.і.в

Найменування Кількість Кількість Кількість
населення, осіб населення, осіб населення, осіб

(сценарій  1) (сценарій 2) (сценарій 3)
Кількість кластерів
Кластер  1
Кластер 2
Кластер 3

jГрок 2.. Визначення підкластерів.
jГрок 2-J. детальна інформація про населені пункти та автомобільні шляхи.

для  цього  кроку  повинна  використовуватися  карта  області  з  масштабом  1:
250 000  або  1:200 000  з  високим  рівнем  деталізаці.і.  населених  пунктів  і  доріг
(бажано, якщо на карті буде показана дорожня класифікація: міжнародні дороги,
дороги  державного,  обласного,  місцевого  значення,  дороги  з  покритгям,  без
покритгя, ґрунтові дороги тощо).

jГрок 2-2. Групування населених пунктів в невеликі підкластери. Візуально
населені пункти згруповуються в невеликі підкластери. Основними критеріями
для формування підкластеру є наявність сполучення між населеними пунктами
(рис. 2). до уваги  потрібно брати  вже створені об'єднані територіальні іромади.
Вони можуть формувати підкластер або частину одного з підкластерів.

Рис. 2. Визначені кластери (де  1,2,3. . , п -номери підкластерів, та  А, В, S -
назви  кластерів)  (поділ  на  кластери  та  підкластери  зображені  на  рисунку  є
умовними)
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jЇр: ок 2-3. Розроблення Ехсе1 таблиці для кожного підкластеру, яка буде
використовуватися пізніше для обірунтування регіональних об' єктів
оброблення відходів (РООВ)/полігонів. для кожного кластеру рекомендується
створювати таблицю на окремих сторінках файлу Ехсе1. У таблиці визначається
кожний підкластер.

Кожному   підкластеру   присвоюється   умовна   назва   (наприклад,   С1   =
підкластер  1  «центрального» кластеру). Якщо один підкластер включає кілька
районів, зручніше при формуванні таблиці використовувати окремий колір для
населених пунктів одного і того району (табл. 2).

Таблиця 2 - Приклад формування таблиці вихідноЇ інформаці.і.   населених
пунктів, згрупованих за підкластерами

назвапідкластет]у
Назва населеного пункту К-ть населення, осіб

'S
/ :.,..-.§

2 •„

j

хiа};         х,        .-3;,=                         ,         ,       ,    ,                             х        ,       .        (         і.

Всього для підкластерів 1
72 679S

2S
1 •_     ї!      -

2 •Іш

3
Всього для підкластерів 2

207 904S
' js
2 ; ;і $'jj ''  ''^ї;;Єкр;'БаняіБ6рфів   ``~:,,= :Ї^:,':`{:

-(   23`   `   :    ,:         ; ;`:)'`і  F\,f„h,  : ',`  ;1ї  (  ,!#th--,-'f_:,   ; ,1216

тґ           ;YY             }`_Y.
-                           ~         ,        .           '        -:=~              j      ,           -^--_,-`--<=^_l=^:i^_ії:J,І-^кї...

Всього для підкластеру 3 S 7236
4S

1
...; .

Всього для підкластеру 4 S 25 473
*  При реалізаці.і. наступного кроку ця таблиця буде адаптована для подальшого .і-і. використання

дтія обґрунтування кластерів та місць розташування смітгєперевантажуваjіьних станцій (СПС), РООВ.

jГрок 2J. Коригування територі.і. охоплення (за потреби). На цьому етапі
можуть змінюватись межі первинних кластерів. Зокрема, райони можуть бути
переміщені з початково обраних кластерів.
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Межі кластерів можуть змінюватись і на більш пізніх етапах обґрунтування
розташування РООВ. Саме тому рекомендується розбивку області на кластери
та  визначення   потенційних  місць  розміщення   РООВ   й  .і.х   обґрунтування
виконувати  як  одне  комплексне  завдання,  результати  якого  переносити  у  2
окремих розділи Плану.

Загальний процес є ітеративним, і зміна меж може відбуватись на різних
етапах процесу (цей приклад наведено з урахуванням матеріалу, викладеного у
публікаці.і.   «Посібник   з   налагодження   міжмуніципального   співробітництва
(ММС)  у  сфері  поводження  з  твердими   побутовими  відходами  (ТПВ)  в
україні18»).

І 8 Посібник з налагодження міжмуніципального співробітництва (ММС) у сфері поводження
з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Укра.і.ні»/ЄБРР. -2018. -54с.
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додаток 16
до Методичних рекомендацій
з розроблення регіональних планів
управління відходами

приклАд
визнАчЕння рЕгіонАльних оБ' єктів оБроБлЕння

відходів (роов) для поБутових відходів
Запропонована процедура  включає наступні кроки:
JГрок J.. Первинне визначення можливих місць розташування регіональних

об'єктів   оброблення   побутових   відходів   (РООВ),   зокрема   регіональних
полігонів. дтія цього кроку необхідно зібрати інформацію про:

існуючі об'єкти управління з побутових відходів (тобто кількість полігонів
з     базовою     інформацією:     залишковий     термін     експлуатаці.і.    полігону,
середньорічна  потужність;  кількість  смітгєсортувальних  ліній,  якщо  такі  є  в
межах  області;  та  інші  об'єкти  з  перероблення,  утилізаці.і.  або  оброблення
відходів в межах області);

земельні   ді1іянки,   які    вже   були    відведені   для    майбутніх   проектів
поводження з побутових відходів або земельні ділянки, які були виділені для
збільшення площі існуючих полігонів.

В тих областях, де вже були визначені земельні ділянки, слід враховувати .і.х
як один з можливих варіантів розміщення РООВ.

Оптимально РООВ рекомендовано розташовувати максимально близько до
населеного пункту з найбільшими обсягами утворення побутових відходів.

РООВ  повинен  мати  мінімальну  потужність  понад  50  000  т/рік  (тобто
населення понад 150 000 осіб -залежно від обсягу утворення побутових відходів
на особу на рік), а в ідеалі -понад 100 000 т/рік.

Необхідно   перевірити,   щоб   всі   відповідні   кластери   мали   дорожнє
сполучення з РООВ (або 3 запланованою смітгєперевантажувальною станцією),
а смітгєперевантажувальна станція -з РООВ.

Необхідно  перевірити,  чи  не  знаходиться  потенційне  місце  РООВ  на
територіЇ ПЗФ або екологічно.і. мережі, або чи існують інші обмеження щодо
будівництва об'єкту на цій територі.і..

При розрахунку потужності полігону доцільно передбачити, що частково на
полігон будуть спрямовуватись промислові відходи, що не є небезпечними (або
відходи IV класу небезпеки, що утворюються на промислових підприємствах)
для  кожного  регіону   частка цих  відходів  від загально.і. потужності  полігону
можу бути різною. На такі відходи рекомендовано враховувати не менше 20-30О/о
потужності полігону.
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jГрок         2..         Визначення         можливих         місць         розташування
сміпєперевантажувальних станцій на основі поєднання підкластерів

для   Плану,   який   розробляється   вперше,   рекомендовано   індикативно
визначити  можливі  місця  розташування  смітгєперевантажувально.і.  станці.і.  з
первинним   індикативним   обґрунтуванням.   На   наступних   етапах,   під   час
реалізаці.і. Плану ці розрахунки мають бути уточнені та за необхідності, внесені
зміни  до Плану при його перегляді.

Основне    завдання    смітгєперевантажувально.і.    станці.і.   -    оптимізувати
логістику (тобто знизити загальні транспортні витрати) з урахуванням утворених
побутових  відходів  в  населених  пунктах  та  визначених  місць  розташування
РООВ або регіонального полігону для відповідного кластеру. Відповідно, місця
розташування СПС повинні визначатися після визначення місця розташування
РООВ / регіонального полігону.

При   визначенні   первинного   індикативного   можтіивого   розташування
смітгєперевантажувальноЇ станці.і. слід враховувати наступні фактори :

середні   ві.дстані   (наприклад,   від   смітгєперевантажувально.і.   станці.і.   до
РООВ/регіонального   полігону   та   від   сміттєперевантажувально.і.  станці.і.  до
населених пунктів, з яких здійснюється вивезення побутових відходів);

загальний      обсяг      побутових      відходів,      що      спрямовується      на
смітгєперевантажувально.і. станці.і. з окремих підкластерів.

При подальшому уточнені доцільно проводити більш детальні розрахунки з
економічним   порівнянням   щодо   опці.і.   вивезення   побутових   відходів   зі
смітгєперевантажувально.і. станці.і. та без  не.і. (з  урахуванням  оновлення  парку
спецавтотранспорту та здійснення інших необхідних заходів).

Обґрунтування смітгєперевантажувальних станцій необхідно, як правило,
проводити  на  економічній  основі,  тобто  комбінаці.і.  відстані  перевезення  та
кількості відходів

На  цьому  етапі  буде  достатньо  перевірити  середні  відстані  на  карті  від
відповідних населених пунктів до сміттєперевантажувальноЇ станці.і. і, так само,
як  і  дорожнє  сполучення.   Смітгєперевантажувальна  станція  повинна  бути
розташована  на  шляху  до  РООВ/  регіонального  полігону,  щоб  уникнути
несанкціонованих смітгєзвалищ і оптимізувати логістику.

Якщо для смітгєперевантажувально.і. станці.і. є кілька можливих місць,  всі
вони можуть бути включені до сценарію для подальшо.і. оцінки окремих опцій.

Повне обґрунтування включення сміттєперевантажувальних станцій буде
зроблено на більш пізньому етапі і воно повинно ґрунтуватися на поєднанні двох
основних критері.і.в щодо відстаней між сміттєперевантажувальною станцією та
Р ООВ        та        об сягам и        відход і в,        що        с пря м о вуватимуться        н а
сміттєперевантажувальну станцію з населених пунктів.

до       рекомендован их       правил       з       о бірунтуван ня       р оз м і щення
сміпєперевантажувально.і. станціЇ віднесено наступні (Рис. 1.):
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мінімальна відстань транспортування  побутових  відходів  (тобто відстань
від   смітгєперевантажувально.і.   станціЇ   до   РООВ/   регіонатіьного   полігону)
становить близько 40 км та мінімальна кількість населення, охоплене послугою
з вивезення побутових відходів -близько 50 000 осіб;

мінімальна відстань транспортування побутових відходів становить близько
30 км, а обсяги вивезення побутових відходів -близько 20 000 т/рік;

мінімальна відстань транспортування побутових відходів становить близько
60 км, а обсяги вивезення побутових відходів -близько 10 000 т/рік.

Ці правила не повинні застосовуватися як припис. На більш пізньому етапі
завжди   рекомендується   провести   техніко-економічне   обґрунтування,   щоб
визначити  необхідність/  обґрунтування  смітгєперевантажувально.і.  станці.і.  для
кожного випадку.

Ґог.Фn.ґ1hп оfТ` |Iг®іfіf`d   A

БYд|.ИИЦТ.О СПС Є ОбФY..ТОО.ИИМ

u                       1uJuJ                   rlm                   3СІ)ОО                   4ООЮ                   sОО®
Аnпфі qmгі.і`y of watte Іо Ь® tгзпsрогtеd (t^еаг)   з

ЩОРh"іl ОбСЯГ ВІдХОд|., ЩО бvд€ .ИВО)..Тl.СЬ, Т/Рlk

Рис.1 - Загальнии підхід до ооґрунтування смітгєперевантажувальноЇ
станці.1.

Крок  j..  Обґрунтування  визначених  місць  розташування
об'єктів   з   поводження   з   побутових   відходів/   регіональних
сміті`єперевантажувальних станцій.

Обірунтування   визначених   місць   розташування   РООВ/
полігонів та смітгєперевантажувальноЇ станці.і. може включати в

регіональних
полігонів   та

регіональних
себе декілька

повторень кроку 3-2 і на основі інформаці.і., отримано.і. під час виконання кроку
3-1, переглядаючи за необхідності кроки 1 та 2.

Обґрунтування     визначених    РП    побутових     відходів/    полігонів     і
смітгєперевантажувально.і. станці.і. наведено в кроках 3-1 і 3-2:

jГрок   3-J..   Характеристика   кожного   з   населених   пунктів   (зокрема,
чисельності населення, обсягів утворення побутових відходів, тощо) та збирання
всіє.і. необхідно.і. інформаці.і..
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Щоб обірунтувати місце(я) розташування визначених РООВ/регіональних
полігонів та смітгєперевантажувально.і. станці.і., необхідно заповнити табтіицю 1 .

для   цього   необхідно   зібрати   наступну   інформацію   щодо   кожного
населеного  пункту:  кількість  населення,  осіб;  кількість  утворених  побутових
відходів  на  одну  особу  на  рік.  для  цілей  складання  таблиці  пропонується
застосовувати середній показник утвореного побутових відходів на одну особу в
рік  для  кожного  з  великих  міст  (за  наявності  даних).  для  інших  населених
пунктів може застосовуватись середній показник утворення побутових відходів
на одну особу в рік для району чи області визначених на основі розрахунків,
описаних у Кроці 1-2

Рівень   детатіізаці.і.   завжди   залежить   від   доступності   та   достовірності
інформаці.і..  Іноді, якщо немає детально.і. інформаці.і. на районному рівні  щодо
утворених побутових відходів,  можна використовувати усереднені  показники
для  області  (за  винятком  великих  міст,  для  яких  питомі  обсяги  утворення
відходів повинні визначатися окремо).

jГрок j-2.. Розрахунок відстаней і часу у дорозі  при  вивезенні побутових
відходів на основі кроків 1 та 2.

Використовуючи зібрані дані, слід заповнити таблицю 1.
Підхід до заповнення таблиці в цілому анаjюгічний підходу, викладеному в

Кроці 2 з визначення кластерів. Таблиця заповнюється для кожного сценарію
щодо  поділу  на  кластери  (тобто  для  кожного  сценарію/  варіанту  поділу
створюється   окремий   файл   Ехсе1).   В   рамках  розгляду  кожного  окремого
сценарію  створюється   окрема  таблиця  для   кожного  кластеру  на  окремих
сторінках    Ехсе1    файлу.    На    кожній    сторінці    кластеру    виокремлюються
підкластери  (див. Крок 2  формування  кластерів  відходів),  де  населені  пункти
районів можуть виділятись різними кольорами.

Наприкінці  заповнення  таблиці  для  кожного  підкластеру,  а  потім  і  для
кластеру  потрібно  підсумувати  показники  загального  обсяіу  утворення    та
обсягу вивезення побутових відходів. Після виконання вищезазначених кроків
результати повинні бути узагальнені в таблицях (спочатку дтія кожного кластера
(Табл.  1),  а  потім  зведені до  одніє.і. загально.і. таблиці).для  цілей  майбутнього
планування рекомендується, щоб потужності запланованих РООВ/ регіональних
полігонів розраховувались виходячи з  того, що буде досягнуто  90О/о охоплення
населення  послугами  з  вивезення  побутових  відходів.  Необхідні  обчислення
можна зробити у загальній таблиці.
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Таблиця 2 - Приклад заповнення підсумково.і. зведено.і. інформаці.і. для

кластеру1.

для всього кластеру 1

100% охоплення
90%охогілення

населення населення
послугами з посгіугами з
вивезення вивезення
побутових побутових
відходів відходів

Всього населення, осіб 396  881 357193

Утворення відходів, т/рік 61913 55  722

Кількість сміттєперевантажувальних станцій (СПС) 2

СПС 1, Опція 1
Назва насеjіеного пунісгу, де планується розташування СПС назва 1 Назва 1

Населення, яке отримує послуги з СПС, осіб
Кіjіькість утворених відходів, які можна відправити на СПС,
т/рік
Назва пLдмастеру
Відстань від СС до полігону, км
Орієнтовний час в дорозі
СПС 1, Опція 2
Назва насетіеного пункту, де птіанується розташування СПС Назва 2 Назва 2
Населення, яке отримує послуги з СС, осіб 72679 6541  1

Кількість утворених відходів, які можна відправити на СПС,
11338 10204т/рік

Назва підкластеру 1п 1п
Відстань від СС до поjіігону, км 24 24

Орієнтовний час в дорозі Бj"зько 35хв. Бтіизько 35хв.

СПС 2, Опція 1
Назва населеного пункту, де планується розташування СПС Назва 3 Назва 3
Населення, яке отримує послуги з СС, осіб
Кількість утворених віцходів, які можна відправити на СПС,
т/рік
Назва підшастеру
Відстань від СПС до поjіігону, іtм
Орієнтовний час в дорозі
СПС 2, Опиія 2
Назва населеного пункту, де птіанується розташування СПС Назва 4 Назва 4
Населення, яке отримує постіуги з СПС, осіб 83589 75230
Кількість утворених відходів, які можна відправити на СПС,

13040 11736т/рік
Назва п ідісластеру 5п, 6п 5п, 6п
Відстань від СПС до полігону, км 37 з7
Орієнтовний час в дорозі Близьіtо 55хв. Бііизько 55хв.
Р егіонсиіьний полігон
Назва населеного пункту, де планується розташування СПС Назва 5 Назва 5
Назва підкластеру, який безпосередньо транспортуватиме сво.І
відходи на полігон
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Всі  кроки,  починаючи  з  кроку  2  і  5,  повинні  бути  виконані  для  кожно.і.  зі
сценарі.і.в, визначених для поділу обтіасті на кластери. В результаті, слід вибрати
оптимальний  узгоджений  варіант,  як  в  прикладі  на  рис.  2,  який  разом  3
заповненими таблицями 3 та 4 переносяться до Плану

Рис.  2 -  Приклад оптимального сценарію розміщення кластерів,
РООВ/регіонаjіьних полігонів, сміті`єперевантажувально.і. станці.і. області (поділ

на кластери та розміщення РООВ зображені на рисунку є умовними)

Таблищ 3 -  Обраний на основі обґрунтування варіант поділу області на

Найменування
кластериКількістьнаселення,

Обсяги утворення
осіб побутових відходів, т/рік

Кількістькластерів 3 3

Кластер 1
Кластер 2
Кhастер 3

Якщо  область  володіє  інформацією,  який  тип  об'єкту  з  оброблення
побутових  відходів  планується  побудувати,  має  достатньо  інформаці.і.  про
систему  роздільного   збирання   побутових  відходів,   про   обсяги  утворення
побутових  відходів  протягом  останніх  10  років,  то доцільно  провести  більш
детальні розрахунки  стосовно планування РООВ/ регіонельних полігонів.



44

Продовження додатка 16

Таблиця 4 -  Перелік смітгєперевантажувальних станцій, що плануються до
будівництва у області з урахуванням планових потужностей

Назва населеного пункту, назва Кількість обсяm Відстань,
де потенційно можуть кластеру населення, осіб утворення км
бути розміщені побутових
Смітгєперевантажувальністанці.,. відходів, т/рік

назва 1 1 60 000 1 0 000 43
Назва 2 1 170 000 25 000 38

Назва 3 2 72 000 10 000 24
Назва 4 2 80 000 1 1  000 37
Назва п 3 106 000 14 000 33

Такий  рівень  деталізаці.і. може  включати  розрахунки  на  основі  прогнозу
утворення  відходів  та  матеріального  балансу.  При  розрахунку  потужності
полігону  мають  враховуватись    обсяги  відходів,  що  потраплятимуть  на  такі
РООВ   та   кількості   роздільно   зібраних   та   відсортованих   ресурсоцінних
компонентів побутових відходів. Якщо установки з утилізаці.і. або оброблення
відходів  вже  побудовані  або  пропонується  Їх  будівництво,  слід  враховувати
вплив таких об'єктів на потужність регіонального полігону.



=
ь:
L-

=
=
с1
Е

її
і.ЕFL    сї.   ®
св     св     5:

сr)      а1      Е-

.=9

:ї::iі
J=

ЕL§  .іf

:а!_і
=о_=~

f.g

fgї[і?

Q+
®
г.®
а3

±



=
ь`
Е-

=
=оІ
Е

.=:-
•g  Е  :ї

j.iї
Е+

=.!g

Е!n:^

•:.:і

tЕ(їо=
L-св
оаа

gЕї8

їgi?
=~

ж
Е±5
сL'
а)г
®
со

±



нї!

І.Е
І

.::

сЕ:==оqзЕ.і

Е:Е8.і

*сЕ:=gi

ао% t==

с1
а3 сзсоs

5 =єз
= 1 m

#
гч


