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Обсяги збирання ТПВ у Вінницькій області 

щорічно у Вінницькій області збирається та захоронюється на полігонах 

(сміттєзвалищах) понад 1,2-1,4  млн. м³ відходів. 

СТАН СПРАВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З 

ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 
 

Відповідно до звітних даних  2016 року найбільший річний обсяг  захоронених 

відходів  припадає на м. Вінницю  та становить 674 тис. м³, середній річний 

показник по районах області становить 17-20 тис. м³ 



Карта-схема розташування місць видалення 
відходів 

Загальна кількість діючих полігонів (сміттєзвалищ) 784, які в 

більшості не відповідають нормативним вимогам 

СТАН СПРАВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З 

ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  



Переважна більшість діючих сміттєзвалищ це 

сільські сміттєзвалища, обладнані без проектів, 

потребують поновлення обваловки, захисних 

лісонасаджень, під’їзних шляхів, тощо. 

Утримання сміттєзвалищ здійснюється з 

порушенням технології  захоронення відходів та 

вимог екологічної та пожежної безпеки. Не 

проводяться роботи із ущільнення та пересипки 

відходів ізолювальним шаром ґрунту, що спричиняє 

випадки загорань на сміттєзвалищах. 

У 2016 році зафіксовано 35 таких випадків пожеж 

та загорань, у поточному році _______ 

СТАН СПРАВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  



За  останній період роботи з рекультивації  

діючих сміттєзвалищ проведено на: 

- Вінницькому міському полігоні; 

- Козятинському міському полігоні; 

- Тульчинському міському полігоні; 

- Погребищенському міському полігоні. 

СТАН СПРАВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  



ЗАКОН УКРАЇНИ  

“ПРО ВІДХОДИ” (витяг) 

      Стаття 32. Заходи щодо обмеження та 

запобігання негативному впливу відходів  

     

       З метою обмеження та запобігання 

негативному впливу відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини 

забороняється:  

       з 1 січня 2018 року захоронення 

неперероблених (необроблених) побутових 

відходів. 



Роздільний 

збір/ 

сортування 

ТПВ 

СТАН СПРАВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З 
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

Частково впроваджено роздільний збір/сортування ТПВ в 28 

населених пунктах, що складає 2 %  

  

Роздільний збір здійснюється за місцем утворення: 
- в місті Вінниці 2 фракції («суха» «волога»). 
- в інших населених пунктах частково  проводиться  
відбір скла, паперу, пляшок 

Наявність діючої сміттєсортувальної станції в 

місті Вінниці 

Незавершене будівництво сміттєсортувальних  станцій 
в містах Бар та Калинівка 

Завершене будівництво сміттєсортувального комплексу на 
новозбудованому полігоні смт. Муровані Курилівці 

Початок реалізації проектів з облаштування сміттєсортувальних 
 ліній в містах  Хмільник,  Козятин та Іллінці 

 
Облаштування приватним інвестором сміттєсортувальної 
лінії в м. Гнівань Тиврівського району 



ВТОРИННА 

ПЕРЕРОБКА: 

• пластик; 

•сталь/алюміній; 

•папір; 

•скло 

ДЖЕРЕЛО 

ВІДХОДІВ 

ЗБЕРІГАННЯ - 

ЗБІР 
ПЕРЕРОБКА 1 ПЕРЕРОБКА 2 ВИДАЛЕННЯ 

ТВЕРДІ 

ПОБУТОВІ 

ВІДХОДИ 

ЗМІШАНІ 

РОЗДІЛЬНИЙ 

ЗБІР НА МІСЦІ 

УТВОРЕННЯ  

ЗМІШАНІ: 

•пластик; 

•картон; 

•папір; 

•скло 

ДІЛЯНКИ ЗБОРУ 

ВТОРСТРОВИНИ 

БЕЗ 

ПЕРЕРОБКИ 

ОТРИМАННЯ 

ЕНЕРГІЇ 

НА МІСЦІ УТВОРЕННЯ 

ДВІ ФРАКЦІЇ 

Волога  

Суха 

 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР  

УТИЛІЗАЦІЇ 

Механіко – 

біологічна 

переробка 

СМІТТЄ 

СОРТУВАННЯ 

КОМПОСТУВАННЯ

/АНАЕРОБНЕ 

РОЗКЛАДАННЯ 

СПАЛЮВАННЯ 

(цементні печі, 

тощо) 

ПОЛІГОН 

СПОЖИВАЧІ 

ЕЛ.ЕНЕРГІЇ/ 

ТЕПЛА 

СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

ВИРОБ-

НИЦТВО 

НОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 



Стратегічні 

напрями  

ОПТИМІЗОВАНА СИСТЕМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Реалізація проекту з будівництва комплексу з 

переробки побутових відходів в с. Людавка 

Впровадження системи  роздільного збору  

твердих побутових відходів за місцем утворення 

Організація пунктів прийому вторинної 

сировини 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної та 

навчальної роботи спрямованої на підвищення 

рівня свідомості громадян в питанні  

поводження з ТПВ 

Проведення упорядкування та благоустрою 

території полігонів (сміттєзвалищ) 

Видобуток біогазу зі звалищ ТПВ, а також з 

органічних решток отриманих в результаті 

сортування; виробництво електроенергії 

Облаштування на одному найкрупнішому 

полігоні (сміттєзвалищі) району сортувальних 

комплексів 



БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ 

З ТПВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

2. Сортування за місцем утворення здійснюється на дві фракції – вологу та 

суху, з подальшим поділом на більшу кількість фракцій. 

3.Рекомендовано населеним пунктам, які знаходяться на відстані 20-25 км від 

діючих ССК, використовувати зазначені ССК сусідніх громад або районів на 

договірних засадах міжмуніципального співробітництва. 

1. Кожен районний сміттєсортувальний комплекс (ССК) створюється на базі: 

критих ангарів на території найкрупніших полігонів (сміттєзвалищ) районів.     

Сортування та вивезення сухої фракції ТПВ здійснюється на районний (ССК) 

до  реалізації концепції децентралізації зі створенням окремих територіальних 

громад та їх власних ССК. 

5.Формування нових економічно-обґрунтованих  тарифів.   

6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної та навчальної роботи 

спрямованої на підвищення рівня свідомості громадян в питанні  поводження з 

твердими побутовими відходами. 



- потужність - 100 м³/год; 

- кількість робочих місць – 15 (одна зміна); 

- зменшення навантаження на полігон – 20-30%; 

- мобільна, існує можливість передислокації на інше місце. 

СМІТТЄСОРТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ М. ВІННИЦІ 

РОЗТАШОВАНА В С.СТАДНИЦЯ  



БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ З ПЕРЕРОБКИ 
ЗНЕШКОДЖЕННЮ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ЛЮДАВКА) 

 В рамках «Програми поводження з побутовими відходами у м. 

Вінниця на період 2013-2020 рр.» пріоритетним завданням є будівництво 

комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської 

сільської ради Жмеринського району Вінницької області), що сприятиме в 

цілому покращенню переробки побутових відходів не тільки обласного 

центру, але й навколо розташованих населених пунктів і дасть можливість 

вирішити питання недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ у 

лісових масивах та навколо населених пунктів. 

Зона 

обслуговування  

Місто Вінниця та Вінницький район 

Місто Жмеринка та Жмеринський район 

Місто Літин  та Літинський район 



МОДЕЛЬ СМІТТЄСОРТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИП 

РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ МСЛ-1 

 



ПРИКЛАДИ АНГАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА 

СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРНИХ ЛІНІЙ 



СМІТТЄСОРТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СМТ. 
МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ 

Будівництво сміттєсортвального комплексу на новозбудованому 

полігоні ТПВ для смт. Муровані Курилівці.  



СМІТТЄСОРТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС  
СМТ. МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ 



ПІДСУМОК: першочергові завдання 

Придбання сортувальних ліній для Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади та м.  Хмільник та Хмільницького району. 

Проведення на сміттєзвалищах (полігонах) твердих побутових відходів районних центрів 

та міст обласного значення рекультиваційних робіт (ущільнення, пересипка)  

Облаштування сміттєсортувального комплексу для м. Козятин та Козятинського 

районі. 

Розробка проектів з облаштування сміттєсортувальних ліній на інших полігонах 

районних центрів. 

Продовження практики впровадження роздільного збору ТПВ за місцем 

утворення. 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної та навчальної роботи спрямованої 

на підвищення рівня свідомості громадян в питанні  поводження з ТПВ. 

Завершення будівництва сміттєсортувальних  станцій в містах Бар та Калинівка 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


