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ІСНУЮЧИЙ СТАН 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

приватні компанії не 

можуть забезпечити 

комплексне 

управління твердими 

побутовими 

відходами 

Відсутність 

комплексного 

управління 

Місцева 

влада

відсутня базова 

інформація, 

моніторинг та 

контроль про стан 

поводження з ТПВ. 

Міська влада не 

приймає прямої 

участі у системі 

поводження з ТПВ

не вирішуються

екологічні та

соціальні проблеми,

пов’язані з

вивезенням ТПВ

Екологічна 

безпека

відсутній

роздільний збір ТПВ

Культура 

суспільства



Щорічно

в Україні 

утворюється 

близько

52 млн. м3

побутових відходів

близько 5 % ТПВ 

надходить до 

сміттєпереробних 

підприємств

92 % ТПВ                         

вивозиться на полігони                           

без подальшої переробки,  

що заборонено 

законодавством

Повторне 

використання
Захоронення

3 % ТПВ 

використовується 

для виробництва 

теплової енергії

Спалювання

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
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ОСББ/ЖБК  

та інші суб'єкти 

господарювання 

самостійно обирають 

сміттєвивізні компанії

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

 Закон України «Про відходи»

Правила надання послуг                     

з вивезення побутових відходів 
(постанова КМУ від 10.12.2008 №1070)

Порядок проведення конкурсу 

на надання послуг 

з вивезення побутових відходів
(постанова КМУ від 16.11.2011 №1173)
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Законодавство Фактичний стан



НЕДОСКОНАЛІСТЬ 

СИСТЕМИ ОПЛАТИ

- грн/м3

- грн/міс на людину

(з урахуванням норм 

накопичення)

Встановлені тарифи 

на послуги зі збирання 

та вивезення побутових 

відходів

Фактична сплата 

ОСББ/ЖБК 

та суб'єктів господарювання 

за спорожнення 

контейнера (грн/м3)
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Литва
Польща Болгарія

 48% відходів 

перероблюється

 місцевий збір 

• 34% відходів 

перероблюється

• місцевий податок 

 35% відходів 

перероблюється

• податок на збір, 

вивезення, утилізацію 

відходів 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ВИСНОВКИ

Запровадження

системи

адміністрування

поводження з

відходами на

місцевому рівні

Розширення

повноважень

органів місцевого

самоврядування на

законодавчому

рівні.

Внесення змін до

законодавства

Створення умов

для залучення

інвестицій у сферу

утилізації відходів

Розвиток сфери 

вторинної 

переробки відходів 

та їх утилізації
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Нерухомість 
створює сміття

Поводження з ТПВ 
не комунальна 

послуга, а місцевий 
податок 

Місто створює 
Центр управління 

відходами

Приватні компанії 
приймають участь, 
але не керують ТПВ

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ОСНОВНІ 

ЗАСАДИ 

БАЗОВОЇ 

МОДЕЛІ
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Збір за відходи 
(місцевий податок на кв.м):

- приватний сектор

- багатоквартирні будинки

- готелі, ресторани, інші

- бюджетні установи

Сміттєвивізні компанії

Сміттєвивізні компанії 

інших міст

Ринок 

вторинної сировини

Орган 

місцевого 

самоврядування

Засновник 
функції планування і контролю

Центр управління відходами

Сховище ТПВ

Сміттєпереробний 

комплекс

Відсортовані ТПВ

Оплата послуг 

за тарифами (грн/т)

Відсортовані ТПВ

Конкурс 

на вивезення ТПВ

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
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ПРОЕКТ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ОРГАНИ 

МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ

 Розрахунок місцевого податку на ТПВ

 Забезпечення функціонування Центру управління відходами

(ЦУВ)

 Здійснення стратегічного управління, планування

та контролю за ЦУВ. Визначення політики поводження з ТПВ

всіма учасниками. Залучення до участі сусідніх громад

 Визначення стратегії

 Визначення джерела фінансування проектів спільно з ЦУВ

 Виступає гарантом

 Організація роздільного збору сміття 

 Організація приймання та сортування 

 Продаж вторинного сміття 

 Організація зберігання ТПВ 

 Організація вивезення ТПВ 

 Управління проектом будівництва сміттєпереробного 

(сортувального) заводу та сховища ТПВ 

 Інше

На конкурсній основі та за плату від ЦУВ здійснюють:

 роздільний збір ТПВ

 вивезення на сховище ТПВ

ФУНКЦІЇ

СМІТТЄВИВІЗНІ 

КОМПАНІЇ

ЦЕНТР 

УПРАВЛІННЯ 

ВІДХОДАМИ
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прийняття стратегії поводження з ТПВ 

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ОРГАНИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

ОСНОВНІ КРОКИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ

МОДЕЛІ 

прийняття концепції

прийняття плану дій поводження з ТПВ 

розробка та впровадження 

проектів
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ПРОЕКТ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ  

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

НА ПРИКЛАДІ М.ОДЕСИ

Доходи 

252,1
млн.грн

Витрати

155,0
млн.грн

Відшкодування витрат 

сміттєвивізним компаніям 

за вивезення ТПВ

Місцевий податок

1 грн/м2 - багатоквартирні будинки

1 грн/м2 - гуртожитки, тощо

1,5 грн/м2 - приватний сектор

1,2 грн/м2 - торгова мережа підприємств 

роздрібної торгівлі

1,2 грн/м2 - готелі, апартаменти, хостели, тощо

12 євро/т
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НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ 

 Визначення земельної ділянки 

 Внесення змін до законодавства 
(впровадження місцевого податку на ТПВ):
 Закон України «Про відходи»

 Закон України «Про житлово-комунальні послуги» 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Податковий кодекс України
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 Прийняття стратегії поводження з ТПВ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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email: depeconomy@omr.gov.ua

(048) 705-46-20, (048) 722-22-70


