
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми поводження 

з твердими побутовими відходами в 

м. Бровари на 2012-2015 роки 

11 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

14.02.2012 року Н!!74 " Про схвалення Програми поводження з твердими 

побутовими відходами в м. Бровари на 2012-2015 роки", відповідно до Закону 
України "Про відходи", Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 
року N!!2б5 "Про затвердження програми поводження з твердими побутовими 

відходами", керуючись п. 22 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні ", враховуючи рекомендації ПОСТlиної КОМІСll з питань соціально

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної 

комісії з питань комунальної власності і приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську програму поводження з твердими побутовими відходами 
в м. Бровари на 2012-2015 роки (додається). 

2. Фінансування проводити в межах коштів передбачених в бюджеті міста на 

відповідний період. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ПОСТlИну КОМІСІЮ з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації. 

Міський голова І. В. Сапожко 

м. Бровари 

Від'---_____ _ 
Н!! ------



Затверджено 

Рішення 

Броварської міської ради 
________ NQ 

ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В 

М. БРОВАРИ НА 2012-2015 РОКИ 

ВСТУП 

Розроблення "Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. 

Бровари на 2012-2015 роки" (надалі - Програми) виконується на виконання Закону 
·України "Про відходи", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 NQ 265 
"Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами" та 

відповідно до Рекомендацій Міністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального-господарства України щодо підготовки місцевих програм поводження 

з твердими побутовими відходами. 

За період функціонування Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в м. Бровари на 2008-2011 роки були впроваджені такі заходи: 
- придбано 3 сміттєвози для транспортування твердих побутових відходів на суму 
975,5 тис. грн.; 
- виготовлено контейнеРfВ для роздільного збирання ТПВ на суму 87,0 тис. грн.; 
- облаштовано конТейнерні майданчи~ на суму 207,1 тис. грн.; 
- придбано спецтехніки для подрібнення деревини, пластику, скла; прибирання, 

транспортування та інш. на суму 778,99 тис. грн.; 
.- виготовлено контейнерів для збору ТПВ європейського зразка на суму 100,0 тис. 
грн.; 

- розроблено та затверджено норми утворення відходів. 
Поводження 'з ТПВ є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як 

господарської, так і природоохоронної діяльності. Воно включає в себе дії, 

спрямовані на запобігання утворенню відходів, Їх збирання, перевезення, зберігання, 

перероблення, утилізацію і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та 
нагляд за місцями захоронення. Такий широкий спектр проблематики поєднує в собі 
економічні, екологічні та соціальні аспекти. 

Розділ І. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 

збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, а також 

.розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та 

утилізації тв, створення ефективної системи управління у сфері поводження з 

відходами. 

Передбачається розв'язати такі основні завдання: 
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забезпечити мінімальне утворення та зменшити кількість захоронення 

побутових відходів шляхом використання нових сучасних високоефективних 

методів Їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, сортування і утилізації; 

- розширення потужностей із збирання, заготівлі відходів, їх використання як 

вторинної сировини у господарській діяльності; 

- оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, створення та 

облаштування контейнерних майданчиків; 

- впровадження роздільного збирання ТПВ; 

- створення потужностей з перероблення та утилізації ТПВ; 

- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та 

іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ; 

- забезпечення впровадження механізованого сортування побутових відходів з 

вилученням ресурс оцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби. 

Проблеми, які мають місце у сфері поводження з ТПВ, потребують негайного 

.розв'язання та фінансування і повинні вирішуватися комплексно, тобто за рахунок 

усіх можливих джерел фінансування (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, 

установ, організацій та інших фондів фінансування). 

Розділ П. Загальна характеристика м. Бровари та аналіз існуючого стану 

сфери поводження з ТПЕ 

2.1. Аналіз соціально-економічних, демографічних та інших умов, які 

впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу 

поводження з ТПЕ 

2.1.1. Географічне розташування та соціально-економічна значимість 

області 

М. Бровари розташовано у північній частині України, в зоні полісся та лісостепу, 

займає територію З 400 тис. м. кв. Місто індустріальне з широко розгалуженою 

мережею підприємств, має достатньо розгалужену інфраструктуру сфери послуг та 

комунального обслуговування, широку мережу закладів соціально-культурного та 

.побутового призначення, розвинену систему міського та міжміського транспорту на 

базі залізничного транспорту, автобусних маршрутів, маршрутних мікроавтобусів і 

таксі. Магістральні залізничні і шосейні дороги мають вихід до Києва, Борисполя, 

Ніжина, Чернігова, індустріальних центрів України та близького зарубіжжя. 

2.2. Наявний. ЖИТЛОВИЙ фонд, його розподіл за типами житлової забудови та 
рівнем благоустрою 

В місті існує багатоповерхова та приватна забудова. Стара частина міста має 

одноповерхову, приватну забудову. Новозбудовані райони мають багатоповерхову 

забудову. 

Загальна характеристика забудови наведена в таблиці 1.1 та 1.2. 
Таблиця 1.1. 

Розподіл багатоповерхових будинків за кількістю поверхів м. Бровари 

Найменування Загальна У Т.ч. кількість будинків 

районів та міст площа від І-го до 5-ти 9-ти 

області житла, 5-ти поверхів поверхові поверхові і 

тис.м2 
більше 

м. Бровари 1819,179 140 107 149 



Таблиця 1.2 
Чисельність мешканців, що проживають в індивідуальних 

ІВ б б Б агатопов~хових ~инках в м. >Qовари 

Найменування районів Чисельність мешканців Чисельність мешканців 

та міст області індивідуальних будинків, багатоповерхових 

тис чол. будинків, тис чол. 

м. Бровари 

19,185 77,114 
2.3. Система виробничих ПІДприємств І оргаНІзаЦІЙ сфери поводження з 

твердими побутовими відходами та структура управління 

Базовими організаціями житлового господарства в місті є комунальні та 

приватні підприємства, а також об'єднання співвласників багатоповерхових будинків 

(ОСББ), житлові будинкові кооперативи (ЖБК). Вони визначають види та обсяги 

робіт з санітарної очистки міста та прибирання його територій, укладають договори 

на виконання цих робіт, здійснюють фінансування робіт із коштів місцевих бюджетів 

та коштів населення, контролюють вчасність та якість виконання робіт. Території, які 

не є власністю територіальної громади міста, а належать підприємствам та 

.організаціям різних форм власності, утримуються ними за власні кошти. Ці 

підприємства укладають договори на вивіз ТПВ і сплачують роботи із своїх 
бюджетів. . 

Мешканці будинків індивідуальної забудови проводять вивіз сміття за окремими 

договорами, за власний рахунок Виконавець послуг визначається у межах певної 

території на конкурсних засадах. 

Збирання та вивезення побутових відходів на сміттєзвалище ЗДlИснюється 

спеціалізованими підприємствами. Невелику кількість відходів вивозять на полігон 

приватні підприємства. 

Адміністративне управління комунальними підприємствами ЗДlИснюється 

управлінням житлово-комунального господарства Броварської міськради. 

Нагляд і КOfІТРОЛЬ за дотриманням чинного екологічного законодавства та 

санітарно-гігієнічних вимог здійснює спеціальний відділ контролю за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном міста, санепідемстанція. 

2.4. Структура та склад тпв 
ТПВ - це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини (харчові 

відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються в 

жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, 

торговельних та інших закладах. 

За місцем утворення ТПВ поділяються на відходи житлових будинків 

(багатоповерхових та індивідуальної забудови); відходи адміністративних приміщень 

підприємств, організацій та установ, контор, офісів, агенцій; відходи навчальних 

закладів дошкільних та дитячих установ; відходи громадських культурно-побутових 

та інших закладів; відходи лікарень, аптек, санаторіїв, будинків відпочинку; відходи 

підприємств торгівлі (ринків, крамниць, кіосків); відходи вокзалів, тощо. 

За морфологічним складом ТПВ поділяють на: харчові відходи, кістки, папір, 

картон, дерево, текстиль, полімерні матеріали (пластмаса, поліетилен тощо), шкіра, 

гума, кераміка, скло, метали (чорні і кольорові) тощо. 

ТПВ поділяються за фракційним складом - відсотковим вмістом відходів 
.певного розміру. Розрізняються компоненти ТПВ мінерального та органічного 

(природного та штучного) походження. 

Характерною відмінністю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю 
компонентів. Причому змішуються компоненти ТПВ починаючи із стадії їх 
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утворення вже у сміттєзбірному відрі або сміттєзбірному контейнері, далі в 
сміттєвозі потім в місцях захоронення (на полігоні чи звалищі). 

Непередбачуваність складу суміші компонентів ТПВ обумовлює некерованість 
фізичних та біохімічних процесів, які відбуваються в тілі полігону чи звалища, з 

·утворенням шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та 

фунтові води. 

Виходячи з реалій накопичення, збирання, вивезення та захоронешш відходів, 

вважається за доцільне розподіляти відходи на групи, представлені на схемі 1.1. 

Розрахункові обсяги щорічного утворення ТПВ, які розраховані відповідно до 

затверджених Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства норм утворення ТПВ дЛЯ населених пунктів України, складають понад 

630 тис. тонн. 

ТПВ - це тверді за своїм фізичним (агрегатним) станом відходи споживання, які 

утворюються в процесі життєдіяльності людини. 

ця група відходів за своїм фракційним складом поділяється на звичайні 

·(змішані) ТПВ (тобто відходи, що за своїми розмірами вміщуються в стандартні 
контейнери місткістю 0,75 та 1,1 м\ та на великогабаритні відходи. 

Великогабаритні відходи є самостійною підгрупою твердих побутових відходів, 

які за своїми габаритними розмірами не вміщуються в стандартні контейнери. Це 

старі меблі, холодильники, пральні машини, великі сантехнічні вироби, стовбури 

дерев тощо. 

Будівельні відходи можуть розглядатися як самостійна змішана група відходів у 

класі «Відходи будівельних робіт, знесення будівель і споруд ... », код 451. 
Транспортні засоби для їх збирання та вивезення - це у більшості випадків 

автомобілі-самоскиди. На полігоні ці відходи використовуються для ізоляції ТПВ. 

На схемі 1.1 наведено структуру ТПВ, вказані дві великі групи - твердих 

·побутових та будівельних відходів. 

2.5. Існуючі технології та засоби механізації у сфері поводження з ТПВ 

2.5.1. Контейнерне господарство та контейнерні майданчики 

Сміттєзбірні контейнери в місті у переважній більшості знаходяться па балансі 

комунальних підприємств. Переважна більшість контейнерів за рахунок коштів 
міської ради в будинках комунальної власності оновлено. Місткість контейнерів 0,75 
-1,1 м. куб. 

Кількість та стан контейнерів для сміття та сміттєзбиральних майданчиків по 

окремих містах та районах області наведені у табл. 1.3. 
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Тверді побутові відходи 

Звичайні (змішані) ТПВ Великогабаритні відходи 

Будівельні 
відходи 

Відходи 

зеленого 

господарства 

Схема 1.1 Структура твердих побутових відходів 
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Кількість та стан контейнерів для сміття та сміттєзбиральних майданчиків в м. 

Бровари 

Таблиця 1.3. 

Сміттєзбиральні Контейнери для збору сміття 

Найменування 
майданчики 

власників 
загальна вт.ч. місткість кількість, з них потребують 

кількість, облаш- контей- од заміни ре-
житла 

од тованих, нера, монту 

од мз 

Комунальної власності 105 85 0,75-1,1 690 123 -
Відомче житло 43 23 0,75-1,1 167 97 21 
ЖБКтаОСББ 33 33 0,75-1,1 92 - -
Приватна забудова 5 2 0,75 14 6 2 
Бюджетні організації, 47 13 0,75-1,1 94 24 13 
установи 

Всього 233 156 1057 250 36 

2.5.2. Обсяги збирання та норми утворення ТПВ. 
Обсяги збирання та вивезення ТПВ за 2011 рік склали 29509,29 тон, в тому числі 

комунальним підприємством "Служба замовника" 24531,69 тон, приватними 

'підприємствами - 4977,6 тон. 
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 22.03.2010 N2 75 "Про затвердження Рекомендованих норм надання 
послуг з вивезення побутових відходів" та наказу Міністерства з питань житлово

комунального господарства України від 30.07.2010 N2 259 "Про затвердження Правил 
визначення норм' надання послуг з вивезення побутових відходів", рішенням 

виконавчого комітету Броварської міської ради від 14.12.2010 N2 705 затверджено 
норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Бровари з розрахунку на 

одну фізичну особу. 

Обсяги збирання ТПВ за 2011 рік ІІО м. Бровари наведені в табл. 1.4. 

Обсяги збирання ТПВ 
Табл. 1.4. 

Найменування Обсяги збирання 

підприємств та вивезення ТПВ, 

Найменування підприємств тон 

КП "Служба замовника 24531,69 
ТОВ "Еколайн-Бровари" 1 183,1 
ФОП Мірошниченко А.О. 1288,25 
ТОВ "Екотех-плюс" 33,25 

ТОВ "Селтік" 2 233,0 
Інші перевізники 250,0 
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2.5.3. Захоронення ТПВ на полігоні 
Тверді побутові відходи з міста Бровари вивозяться на територію полігону ТОВ 

"Десна-2", розташованому в адміністративних межах с. Рожівка Броварського 

району. Проектна потужність полігону приблизно 680 тис. тон ТПВ. Станом на 
01.01.2012 р. на полігоні розміщено 404 128 тон ТПВ. На полігоні розміщують тверді 
побутові відходи три групи споживачів, середньомісячний обсяг відходів складає 

5 ООО ТОН, в т. Ч.: . 

І група - сільські ради Броварського району; установи і підприємства м. Бровари 

,та Броварського району, які вивозять ТПВ від житлового фонду; населення м. 

Бровари і Броварського району; 

ІІ група - бюджетні установи і організації, які фінансуються за рахунок бюджету 

м. Бровари і Броварського району; 

ІІІ група - госпрозрахункові установи і підприємства м. Бровари, Броварського 

району і м. Києва. 

Полігон заповнений на 60 %. Об'єм ТПВ, які можна розмістити на полігоні 
складає 270 тис. тон. Тобто, розпочинаючи з 2015 року, в Броварському районі 
необхідно відкрити об'єкт поводження з відходами (полігон, сміттєпереробний завод 

тощо). 

Розділ ІІІ. Обrpунтування напрямів розвитку сфери поводження з ТПВ та 

основних заходів Програми 

Запровадження роздільного збору відходів на етапі ЇХ утворення є головною 
метою цієї Програми, які передбачається здійснити за допомогою двох методів. 

Перший - на сортувальне підприємство надходить невідокремлений потік сухих 

'муніципальних відходів, які зібрані перевізниками на прибудинкових сортувальних 
майданчиках, в результаті чого отримуємо матеріали, які утилізують ся на власних 

потужностях або реалізуються іншим споживачам, а також частка відходів, що 

потрапляють на звалище. 

Другий - населення самостійно сортує відходи за видами (скло, папір, метал, 

пластмаса і т.п.), доводячи Їх частину до ринкової кондиції (миють пляшки, знімають 

кришки з ПЕТ пляшок і т.п.) після чого здійснюють їх розміщення в спец-контейнери 

на прибудинкових сортувальних майданчиках. Ці відходи спрямовуються на 

переробку і утилізацію, минаючи сортувальну лінію. 

у першому варіанті передбачається сортування відходів населенням 

безпосередньо вдома за допомогою сміттєвих мішків двох кольорів (чорний та білий). 

Білий мішок призначений для сухих вторинних ресурсів (папір, картон, скло, ПЕТФ

пляшки, пластик; метал, деревина текстиль, тощо), який населення отримує 

безкоштовно або за мінімальну вартість. Відповідно чорний мішок передбачається 

·для харчових (без небезпечних) відходів, коштуватиме він за ціною реальної вартості. 

Відтак, різниця у вартості пакетів передбачена для заохочення громадськості до 

роздільного збирання ТПВ. 

у другому варіанті передбачається роздільний збір за участю населення на 

прибудинкових майданчиках, для чого потрібно приділити значну увагу 

інформаційно-роз'яснювальній роботі з роздільного збирання відходів. У зв'язку з 

цим Програмою передбачено створення майданчиків для роздільного збирання та. 

зберігання ТПВ, які будуть облаштовані контейнерами з відмітками про види 

відходів (папір, картон, скло, ПЕТФ-пляшки, пластик, метал, деревина, текстиль, 

харчові, небезпечні тощо). 



Роздільний збір відходів на стадії їх утворення із залученням виробників 

відходів є більш придатним для отримання вторинної сировини, ніж технічне 

розділення, враховуючи наступні причини: 

- завдяки роздільному збиранню населенням маємо менше сумарних витрат, частина 
яких покладається на громадськість; 

- мають місце також менші витрати, тому що відсутня потреба в значних витратах на 
закупівлю та експлуатацію технологічних сортувальних ліній; 

- у вирішенні проблеми використання ТПВ беруть участь безпосередньо ті, хто 

·продукує відходи - що є морально правильним та є стимулом дю! зменшення 

кількості відходів. 

Таким чином, в ідеальному випадку, відходи повинні розділятися, чи, точніше, 

не змішуватись населенням або обслуговуючими організаціями, що є виробниками 

відходів. 

Умови м. Бровари, як об'єкта санітарного очищення, є такими: 

1. Організаційні умови: 
збирання та вивезення ТПВ в місті ЗДІИснюється спеціалізованими 

автотранспортними підприємствами зі значним досвідом роботи; 
- організацію робіт з санітарної очистки та благоустрою в місті здійснюють 

комунальні підприємства; 

- сфері санітарної очистки та прибирання міста приділяється належна увага з 

боку органів місцевого самоврядування; 

- НИЗЬКИй платоспроможний рівень населення та відсутність механізму примусу 
.сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що частина 

мешканців сектору індивідуальної забудови міста не має договорів на вивезення ТПВ 

і не бере участі в оплаті цих послуг. 

2. Технологічні умови: 
єдиною технологією поводження з ТПВ в м. Бровари є їх збирання та вивезення 

ТПВ на санкціоноване сміттєзвалище в с. Рожівка. 

З. Технічне забезпечення: 
- місто має значну кількість контейнерів для збирання ТПВ дЛЯ будинків 

комунальної власності, але контейнери відомчого житла низької якості, а утримання 

не відповідає сучасним санітарно - гігієнічним вимогам; 

- місто має недостатню кількість сміттєвозів, при цьому більша частина їх 

потребує заміни, КП "Служба замовника" не спроможно виконати весь обсяг 

перевезень ШВ. 
Склад ТПВ: 

- в складі ТПВ є значна кількість (близько 60% за масою) цінних компонентів 
'вторинної сировини, яка значною мірою відбирається на стадії утворення відходів 

тимчасово вільними безробітними мешканцями. 

- в складі ТПВ є значний вміст паперу, полімерів, скла та інших, які є цінною 

вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення в достатній кількості, 
а вивозяться та захоронюються на сміттєзвалищах і є небезпечними забруднювачами 

навколишнього природного середовища; 

- в складі ТПВ є значна кількість органічних компонентів, здатних до 

біологічного розкладання (50.,,60 %), які є причиною утворення фільтрату, що 

забруднює rpунтові води, та біогазу, який забруднює атмосферне повітря. 
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Розділ УІ. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- коштів міського бюджету, що затверджені при прийнятті міського бюджету на 
відповідний рік; 

- коштів обласного та державного бюджету; 

- залучення коштів інвесторів та приватного капіталу 

Міський голова І.В.Сапожко 


