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ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 
ВІДХОДАМИ В МІСП БРОВАРИ НА 2008-2011 РОКИ 

ВСТУП 

РозробnеВНJI "Програми поводження з твердими побyrовими відходами в 
м. Бровари на 2008-2011 роки" (надалі - Проrpами) ВИКОНУЄТЬСJl на виконанНJI 
Закону України "Про відходи", Постанови Кабінету Міністрів України від 
04.03.2004 Н!! .265 "П~? затвер:фкеН~JI проrpами поводженНJI з твердими 
пoбyroВlfМИ ВІДХодами та ВІДПОВІДНО до Рекомендацій Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального-господарства України щодо 
підготоВКИ місцевих програм поводженНJI з твердими побyrовими відходами. 

ПротJIГОМ останнього деСJlтиріччя в Украіні ПРОДОВЖУЄТЬСJl відбуваТИСJl 
проrpесуюче накопиченНJI відходів JlК у промисловому, так і В побyrовому 
секторах, не є ВИКJIЮченНJIМ і м. Бровари. Розрив між прогресУІОЧИМ 
накопичеННJIМ відходів і заходами, спрямованими на запобіraвНJI їх yтвopeHНJI, 
розmиpеННJI утилізації, знешкоджеННJI та видалеННJI, загрожує не тільки 
ПОГJlИблеННJIМ екологічної кризи, а й загостреННJIМ соціально-економічної 
ситуації в цілому. Звідси - необхідність подальшого удосконалеВНJI та розвитку 
3 урахуванням вітчизНJIНОГО та світового досвіду всієї правової, нормативно
методичної та економічної системи поводженНJI з відходами. 

Практичний досвід поводжеННJI з ПІВ у різних країнах свідчить, що не 
існує універсального методу, JIКИЙ би задовольняв сучасні вимоги екології, 
економіки та ресурсозбереженНJI. цим вимогам, тeвдeНЦЇJIМ розв~ світової 
DpIImпcи наіібільшою мірою відповідає впроваджеННJI коммеКСНОI системи 
3бирllНИJl та перероблеННJI ТПВ, па забезпечує викориCТ8НВJI відходів як 
А1Серела вторинної сировини. . оо 

Якщо під час складУВaRНJI на полігонах та звалищах морфолопчнии склад 
11ІВ Ие Впливає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні 
ПО_IDUcи, але при цьому негативно впливає на екологічний став довКЇЛШІ, то 
Dpи ПРомисповому переробленні він має дуже важливе значеlПD!' ~оловними 
по_1ІІІІсами пості відходів стають іх вологість, склад та СП1ВВ1ДНо~еННJI opl'.!llb:" • вІД' бу.:паСJl значна ЗМІна в 'IІІЦЧИих І неорганІЧНИХ речовин. В OCTaвm роки .' 
МDpФопогічиому складі ТПВ: збілЬШИЛИСJl кількі~ ПОЛІМеРІВ, картону та 
3ИаЧНо меише стало харчових відходів. у цьому зв юку постає ПИТ8ВНJI про 
-еобvї-.· • нентів ТІІВ як HaceneННJIМ, 

:~ICТЬ РОЗДІЛЬного збирання окремих КОМПО. • 
taJC І суб'.............. ..~CI' Зар.";Ьквиіі досвІД засвlДЧ)'є, що в тих 
Ісра" -.Luml'l господарювAПQAО 7>.1 пе е облеННJI ТІІВ 
пр Ulвх, де працює система роздільного збирання, заводи з Р Р 

IЦtoIOТь ефективніше. 
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РозділІ. Загальна xapaICТepllCТllKa 1\1. БроваРl1 та аllолі:l іСll)'lОЧОГО 
СТ8IIУ сфеРl1 ПОВоджеllllR :І ТПВ 

1.1.. Аllаліз ПРII~ОДIIОКJJім.аПIЧIIIIХ, ГідрогеоnогіЧIIІІХ, соціолы�о
fl\"OIIOI\IIIJIIIIX, демографlЧllllХ та IllmllX умов, які ВПnllВВIОТЬ ІІа callїТDplle 
ОЧІІЩСІІ11Я і ПРl1611раllllR міста та сферу ПО80джеllllR :І тпв 

1.1.1. ГеографіЧllе розтаmyваИllR та соціаnы�о-екоIIоl\lічllаa 
ЗllаЧllмість міста 

М. Бровари розташоввно у північній частині України, в зоні полісся тв лісостепу, 
за1Ьtає тepllТopilO 3400 тис. м. кв. Місто індустріальне, з ШIIРОКО розrвnужеНОIО 
мережею підприємств. Очікувана реалізвція в 2008 році проr.fИCnОВОЇ продукціі у 
aiдnycКНIIX цінах підприємств в розмірі 482,9 млн. грн. Обсяг роздрібного 
товарообороту по офіційно зареєстрованих підприємствах усіх форr.r власності тв 
rocподаРlоваИНJJ досягне у 2008 році 290,5 млн. грн. Місто має ДОСТВПІьо розnшyжену 
інфраструктуру сфери послуг та комунального обcnyrовування, ШlfрОКУ r.fережу 
3111C1JВДЇВ соціanьно-культурного та побyrового призначення, розвинену СlІстему 
міського та міжміського транспорту на базі залізничного транспорту, автобусних 
маршрyriв, маршрутних мікроавтобусів і таксі. 

Місто має розгалужену мережу автомобільних доріг. Державне значення r.fВlOТЬ 
aвroмагістралі Киів-Одеса -Санп-Петербург, Киів-Прилуки. 

Крім того, через місто проходить міжнародна залізнична мережа Киів - Москва 

1.1.%. Прuродиокліматочні умови 

Місто розташовано в кnіматичній зоні лісостепу Украіни. Клімат "Ііств 
DОМіРНОконтинеНТ8JJЬниЯ з холодними малосніжними зимar.fИ та спеКOПIDI 
DОcyJпnивим пітом. Ландшафт - лісостеповий. 

РіЧНИй перебіг середньоміCJIЧНИX температур, іх мініr.ryr.fИ 1'!1 ltlвксиltsyr.IИ в 
2005 р. (за ДаНИМИ метеостанціі) наведені в табл. 1.1. 



РіЧІІІІіІ перебіг середIIЬОJ\lіСR'IIIIIХ температур Табл. 1.1. 

-МіСЯЦЬ СередньоміСJlчна та АБСОЛlотниА AliHir.ryr.f, АБСOJIlО'ПІllА . 
РI'lНа, за ЦenьсієаІ 

заЦenьсієм 
araкClfMYt.I, 

за UenLcier.r 
СічеJIЬ -0,7 12 -20 
JlJanІЙ -5,5 6 ·29 
Березень -2,0 ІЗ -20 
КвїТСIIЬ 9,8 22 -6 
Травень 16 ЗЗ О 
Червень 17 29 4 
ЛJШень 20,7 З7 7 
Серпень 19,7 З6 7 
Вересень 15,2 зо ·1 
Жовтень 8,5 25 -9 
Лпcroпад 1,9 13 -9 
Грудень ·1,0 10 -14 
Рік 8,З З7 ·29 

СоерСДНЬОМіCJlЧНа температура сіЧНJI 2005 року становила· 0,7 Ос, ЛІIПНJI -

+20,7 с. 
Веrcmщiйний період, в середньому, 208 днів. Опади спостеріraютьCJI прarJlror.s 

lCЬoro року. Розподіл опадів за місJЩIМИ року (за 2005 р.) в мм наведениіі в табл. 1.2. 

Табл. 1.2. 
РозподїJJ опадів З8 иіCSQRМD року 

~ МicJIЦЇ Кількість 

І n m IV V VI vп VII ІХ Х ХІІ ХІІ опадів за 
рік 

~ 

JS 52 З8 64 S4 94 ЗS 114 10 S4 40 71 669 

дОбовий махсимум атмосферних опадів ДOCJII'ВВ 78 Mltl (8 серПНJI), а аlіCJIIUПIЙ 114 
&1&1. На ТСПJlJdi період роху припадає 6З% річних опадів і на xonодниіі • 37 'К. 
~ сходу снігу - 31 берсзНJI. • • 
ОрІЄНТоВНИЙ розподїn висоти свїroвоro покрИВУ за ltllCJЩJJltlИ зими наведеНІ в 

1'абп.l.3. 
Табл. 1.3. 

Розподln 8ВСОШ свіГО80ГО ООКрВ8У 38 J\liCSQRJ\ID ЗDJ\ІD, саl 

~ Березень rs-I 
Грудень Січень J1Iотий 

П m І п m І п m І п m 

-.....;.:.._ о 5 О О 2 13 18 22 19 29 10 1 

).{arccнмвnьиа швидкості руху повіtpЯ 24 міс. 
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ПеревВЖНИМИ ~апр~мками вітру в холодну пору є південно-східниЯ та 
P1f'J пору року захІДНИМ. 

~lІбllН8 промерзання rpyнтy: середня - 11 СМ і максимальна - 53 см. 

1.1. В8ВВІІІІЙ ЖІІТЛОВІІЙ фОIIД, ЙОГО РО3ПОДіл 38 ТІІП81\111 ЖllТловоі 
,в6УДОВII та ріВllем блаГОУСТРОIО 

В місті існує багатоповерхова та приватна забудова. Стара частина міста має 
одноповерхову, приватну забудову. Новозбудовані райони мають 
бaraтоповерхову забудову. 

Зanшьиа характеристика забудови наведена в таблицях 1.4, 1.5, 1.6. 



І НdмeuyвВIIIIJI З81"8JIЬ-
районів та міст ва всьоro xarrло- івдиві-

області ПJlоща, ва дy8JIЬ-Ba 

ТИС.ra бaraто- (садиб-
аар- ва)забу-
тирва дова 

забу-
дова 

1 2 3 4 5 
І м. В2ова1!!! 3,4000 І 1,7610 І 0,13497 І 02416591 

Характер заБУДОВ0 по 

II.ІІроваро 

Забудована територїJl, тис. ra 
ПРОМИС- raраж- авто-

лова ві підпри-
забу- коопе- ємства 

дова рати- та 

ви підпри-
ємства 

зв'язку 

6 7 8 

ПРОМИС- водоп-

лові ровідві 
підпри- підприє 
ємства r-Icтвa 

, 9 , 10 , 

"'raGn.\.4 

ТабmlWl 1.4 

Зеr.ші Зеr.ші 
інші icтopllКO- ЗІІПШЬ-

підп- культур- ного 

PIIDIC- Horo KOPIIC-
тва, прlIЗ- 1)'ВIUI11JI 

уста- вачеВВJI (ВУЛІА-
ВОВІІ та во-

oprnвi- дороЖJIJI 

зації "Іережв, 

рекреа-

ціііві 
тepllТOpiї 
ТОЩО) 

11 , 12 13 
0,750621 0,032875 І 0,287791 0,41635 І 0.01358 І 0.45881 0_2';11 І 



ро:sподіn БDr&топовеРХОВIIХ БУДІІІІків раОо •• Табл. 1.5. 
Б ІІУ :lВ КШЬКlmо поверхів по I1 

pOBapl1 • 

.-HallMCНYBaHНJI 3аranьна . у Т.Ч. кількість БУДІІнкіа 
рallонів та міст моща вІД І-го дО 5-ПI 

області житлІ, 5-ти поверхів 
9-ТlI 

тис. м2 
поверхові поверховіі 

більше -)І. БроваРl1 1459,18 97 104 123 

Чи ел •• Табл. 1.6. 
е ЬПІСТЬ мешкаНЦІВ, що прохшваlОТЬ В іllДllвідуалЬПllХ 

і в 6araTonoBepxoBIIX БУДІІнках по окреМllХ Ilіетах та paOOllax області 

НalhICНYВВННJI районів Чисельність мешканців Чисельність мешканців 
'n міст області індивідуальних будинків, багатоповерхових 

тис чол. будинків, ПIС чол. 

м.~овари 15,915 73,844 

1.3. Система виробничих підприємств і opraHbaQiO ефери поводжеВll1І :І 
1JеРДПI\IО побутовими відходами та структура управnівВІІ 

пр Базов~ організаціями жиrлового господарства в МІС'П Є комунальні та 
мі ПВltнс П1ДПрИЄМСТ80. ВОНИ визначають види та оБCJIГИ робіт з санітарної ОЧИСТКІІ 
3Дjr:: та ПРИб~8ННJI його територій, укладають договори на виконання Ц11Х робіт. 
ао СНІОють фlНансув8НIIJI робіт із кошriв місцевих бюджетів та коштів населення, 
~~lOТЬ вчасність та якість виконання робіт. Території. які не є вnaCHimo 
_u!'I~HOi громади міста а належать підприємствам та організацWI різних фораl 

І ііа ~Cn, УТРимуються ними за власні кошrи. Ці підприємства УКЛIlДllIOТЬ договори 
ВUВ~ ПІВ і СlШачують роботи із своіх бюджетів. 

3аІіМ ВІДомчі будинки об'єднані у житлові будинкові ко,?пераТlIВИ _ (ЖБК). як! 
~ ~~ організацієrо робіт із санітарної очистки на СВОІІ терИТОрІІ. МешканцІ 
3а:ЮВ ІНДИвідуальної забудови проводить вивіз cМЇТDI за окреr.IDIИ ми договорar.lи, 

ІСІІИА PlIXyНoк. 
~36~PIUlllJl та вивезеlllUl побутових відхОДів на смітrєзвanище здШсlDO~CJI 
IIPJ 1UJ130В.аними підприємствами. Невелику кількість відходів ВIIВ03IПЬ на ПОЛІГОНИ 

lJanre .П~дnриємство.. • 
Ynp~IIІІСТративне упрaвnіННJI КОltІ)'Н8JlЬНDІИ підПРИ~I~ar.IИ 3Д1йсlDOЄТЬCJI 

8 lJUUrМ житлово-комунального господарства БроваРСЬКОlltllСЬКРади· 
catt. arnид і KOН'1'ponь за дотримаННJIМ чинного екологічного законодавства та 
~РIІО-riгієніЧНих вимог здійснює спеціальний відділ по котролю за станом 

'СТрою Міста, санепідемстанція та відділ екологіі. 



1.4. CТPYJCТypa, еклад та обеППI тов 

тов - це відхОДИ, ЩО yrвОРIОIОТЬСЯ. в пр~цесі житrєдінnьності ЛIОДlIНII (харчові 
JЇl&XOДII, мвкулatypа, cкno, метали, ПОJIIмеРНI матеріаЛlI тощо) і накоПlIЧ)'JОТЬСЯ в 
.,rn'lХ БУД1IН~ закnвдах соцкульmобyry, гром8ДСЬких, навчалЬНІІХ, лікувалЬНIІХ, 
1opfoвcnы�lІх та ІНШИХ закnвдах. 

За місцем yrв~peH~ ТПВ .. поділЯIОТЬСЯ на відходи ЖlIТЛОВIIХ БУДІІНків 
(6an11OповеРХОВlfX ~ I~ИВlдуалЬНОI забудови); відходи ВДt.fіністра'ПIВНIIХ ПРllміщеllЬ 
JJiдпРIIDIСТВ, органІзаЦІЙ та установ, контор, офісів, агснцій; віДХОДІ! навчалЬНl1Х 
JIXIIадів дошкіп~Н~ та ДИТЯ~ИХ установ; відходи ГРОМВДСЬКlIХ культурно-побyroВl1Х 
11 iНW11X ЗDКJIDДІВ; ВІДХОДИ ЛІкарень, anтeк, санаторіїв, будинків відПОЧI!НКУ; віДХОДIІ 
пiдnpllDfСТВ торгівлі (ринків, крамниць, кіосків); відходи вокзалу, тощо. 

За r.IОРфОЛОгічним CКnВДOM nm подіЛНIОТЬ на: харчові відходи, кіСТЮI, папір, 
D)JIOH, дерево, текстиль, полімерні матеріали (пластмас0, поліenшен тощо), шкір0, 
1)'Мв. керамік&, cкno, метали (чорні і кольорові) тощо. 

ПІВ подimпОТЬСЯ за фракційним складом - відсarковим вмістом відходів 
певного розміру. РозрізНJllOТЬСЯ компоненти ПІВ мінерального та орraнічного 
(npnpодного та шryчного) походжеННR. 

Харaкreрною вїдмінніC'ПQ ПІВ є те, ЩО вони є змішаними, тобто сумішШlО 
roмпонекriв. Причому змішуються компоненти ПІВ починаючи із стадії їх 
)'IВOpeНIUI вже у сміттєзбірному відрі або смітrєзбірному копreйнері, далі - в 
смi'rrєвозі і потім - в місцях захоронення (на полігоні ЧІ! звалищі). 
Непередбачуваність cкnaдy суміші компонентів ПІВ обумовтоє некерованість 
ФЬUЧНИX та біохімічних процесів, які відбуваються в тілі полігону чи зв~,!ща, з 
)'IВOpCIlllJlМ шкідливих хімічних сполук, що забрудшоlOТЬ атмосферне ПОВІТРЯ та 
I]IyJrroBi води. 

ВихоДJIЧИ з реалій накопичеННR, збирання, вивезення та з~ороне~ відходів, 
O_єrьcн за доцільне розподinяти відходи на групи, пре~ставлеНI на ~xe~II І. ~. 

Розрахункові обсяrи щорічного yrвopeННJI 11ІВ, ЯКІ розраховВНІ ВlДПовlДНО до 
затверджених Міністерством будівництв&' архітепури та ЖJrrлово-комунальноro 
rocnoдapcтвa норм yтвopCННJI ТІІВ Д1DJ насcnених пунпів Украіни, складають понад 
630 ТИс. тонн. 

На схемі 1.1 наведено струпуру ПІВ, вказані дві вcnикі групи - твердих 
Пo6yroвих та будівCJJЬНИХ відходів. • • 

ТПВ - це тверді за своїм фізичним (агреraтним) C'l'8Нor.1 ВІДХоди СПОЖИВIIННJI, JlКI 
YtIoproIOТЬCJI в процесі ЖИ'lТєдiJrльності людини. • ай • 

. цк rpупа відходів за своїм фракціАвим C~8ДOM по~єrьск на звич H~ 
(3ftliJuaнi) тnв (тобто відходи, що за своїми розt.flРВМІI. В~JІЩУЮТЬСК В стандаРТНІ 
kOllteliнери місткіспо о 75 та 1 1 ,;) та на вenикоraбарИ'ПІ1 ВІДХоди. 

В "'. 11.. ; n""упою твердих побyroвих . CJlикоraбаРИ'ПІі відходи є самОСТ1nnОЮ п __ r • • 

ВJдxo.цiв, які за своіми raбаритниМИ розr.rірами не ВМІЩУЮТЬСК ~ cтaндa~ 
kOlltell D1Iьні МDШlIНИ, ВCnИКІ саитеХВІЧНІ 
8J нери. Це старі меблі, ХОЛОДИJIьники, пр 
IрОби, стовб • 

ВУдівель Ури.дерев тощо. :пядатиск ЯК cвr.locтїiiНa зr.rішана група відхОДІВ У 
lОІасі «В. ВІ BIДXO~ можyrь роз~ ННR будівель і споруд ... )), код 451. 
1'Ранс ~оди БУДІВельних роБІТ, знесе ННR _ це у більшості випадків 
l8то ПО~І засоби ДJUI іх збира~ та вивезе в ск ДJUI ізОJUlЦ1Ї ТПВ. 

~ОБUlI"Самоскиди. На полігоні ці віДХоди викориСТО )'ють 



Лікарняні 
відХОДИ 

Тверді побутові відходи 

Звичайні (змішані) ТПВ ВеликоГабаритні відходи 

Відходи 
ветлікарень 

Відходи 
перукарень 

Схема 1.1 С'rpупура тверДl1Х побyrОВl1Х відходів 

І Будівenьні 1 
відходи "r---

Відходи 
зеленого 

господарства 



І.5. ІСllУIО'lі теХllОnОПЇ та :Jaco611 I\lexalli:JaQii у сфері поводжеllllИ :J тпв 

1.5.1. J(OllТelilleplle господарство та K011ТeR11ep111 I\lаГlДаllЧПКl1 

смiтrЄ3бllрanьні КОJПeйнери в місті у переважніR більшості знаходпьса ІІа 
бanaJlсі КО.lУнanьних підприємств. Переважна більшість контеАнерів, за рахунок 
1Оurdв .Ііськоі ради в будинках КОмунмьноі впасності OHoвneHO. Місткість 
JOIпсnНерів 1,0 - 1, 2м. куб 

Кількість та стан контейнерів дла сміТПІ та смітrЄЗБИРМЬН11Х мвRдВНЧllків ПО .1. 
іроваРllllвведені У табл. 1.7. 

Кіnькість та стан контеііllсрів ДnИ смі1ТИ 
Табл. 1.7. 

та саliтrа6ирanЬНІІХ маііданчиків по окреМllХ містах та раііОllllХ області 

Смітrєзбирanьні КонтеАнери ДJUI збору cltliтrJl 

НdмeJI)'II8JПIJI мвRдвнчики 

311ПU1Ьна ВТ.'!. місткість кількість, 3 ІІІІХ потреБYlОТЬ . 
ВПІСНИІОВ 

кількість, обnam- контеіі- од заміНl1 ре-житла 
од таваних, H~a, МОІП'У 

од r.? 
1 2 3 4 5 6 7 ,,-

ноі впасиості 85 34 0.75-1.1 691 170 
Ві.цомче ЖИТJlО 43 2з 0,75-1.1 197 62 35 
I6КтаQСББ 33 15 0.75- 1,1 92 32 29 
lJнurвазабудова 1 1 0,75 6 - -
Ba.oro 162 73 986 264 64 

1.5.2. 36оранни та виваеиии ТDВ, парк смітrЄВО:JВП машив 
3 t n~___ б ПІВ за 2007 рік смми 182 660 nlCo .1 , В тому 

UV\iJIПI з НРIПIВJI та вивезенвв __ 3 підпрИЄМС'1'ВDftПI _ 
• 1utcni КОМУНam.вими підприємствами 171 509 тис.м-, приватиими 

11151 тис ,; 
06 . о Ф \ . .,. вивезеШIJI і ЗDXоровеНВR по .1. Бровари CRrи збнрlПlВJl 11ІВ та тари и ва АА 

lfIвeдellRi в табл 1 8 о 
3 .0 • 22 СЧlтrєвОЗDIИ в ТО.ІУ бар тпв· сті забезпечуєтьсв.. , 

'lllcJti IIIВJI та вивезеllНJl в МІ . св 20 С.lітrєвозї8, приватних 
. На балансі КОМУВD1IЬВИХ підприємств вamчуєть о бп 1 9 
hiдnP11tldcтв - 2 ОДlUlиці. Скпад парку смітrєвозів ваведеВН1 в та .. . . 
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Табл .• 1.8 

Об 6 Cllrll 3 l~allllR тпв та таРI!ф11 ІІа іх ВDвезСllllR 
r-- НайменуванWJ Обсяги Тарифи на Тарифи на 

підприємств збиранНJI та вивезенНJI, 38XOpOHeHНJI, . 
rpH.I~ Наі'lмеиувВННJI ПІДприємств вивезення ТПВ, rpHJM3 

м3 
3ІІдВ :lnДO 

r- КП"Спужбазамовника 101934 
г ВУКГ 63515 

ФОПКозnова 11 151 
ВСЬОГО У тому числі 182660 
по ~aм споживачів 
Житловий фонд 124603 16,40 5,00 
П~иватний сеКТ0]!. 11241 16,40 5,00 
Бюджетні ~станови 18913 17,15 5,00 

Го~зv"~ові ~ганізаціі 21 737 26,26 8,75 
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Табл .• 1.9 

Скпад парку СI\IЇ1ТЄВ03 ІІІІХ I\lаШllП по 1\1. БроваРl1 

ifaIbIcll)'llUl!1I НаАмеНУВШIІІ ~apKaCMiT- Базове КО11струкці Ют.- BDJ1- % 
рІОІІЇI18 ~IICТ Я тєвозної шасі Я звванта- кість. ТDЖO- ЗІІО-

o6n8СТІ підпРllЄМСТВ МВШНIIII жеlIНЯ· од під- су 

ПОftl-

ність. 
ft~ - t 2 3 4 5 6 7 8 

- КОМУНВJIЬие КО413 ~АЗ3307 БоковнП 1 3.5 67 
підприємство захват 

м.іраварП "Спужба КО 413 АЗ 3307 Боковнl 1 3.5 68 
замовника" захват 

(кп "СЗ") КО 413 r-АЗ 3307 Боковнl 1 3.5 68 
захват 

КО 431 ЗИЛ Боковd І 4.7 68 
43362 захват 

КО 431 ЗИЛ 130 Боковнl 1 4.58 35 
захват 

КО435М ЗИЛ Боковнl І 5.1 51 
43362 захват 

КО435М ЗИЛ Боковd 1 5.1 51 
43362 захват 

КО435М ЗИЛ Боковнl 1 5.1 67 
43362 захват 

КО435М ЗИЛ Боковd 1 5.1 65 

43362 захват 

КО 435-01 МАЗ Боковd 1 8.0 3 
захват 

КО 435-01 МАЗ Боковd 1 8.0 10 
захват 

КО 435-01 МАЗ Боковий 1 8.0 7 

захват 
5.] 63.0 

Виробниче КО435М ЗШ130 Боковm1 1 

упрaвnilПUl захват 
4.7 58.] 

ЗШ130 -ІІ- І 
ЖllТJIОВО- КО 435 
KOМYНВJIЬHOГ 

ЗШ130 .". 1 4.7 68.5 
о КО 435 
roсподарства 

ЗШ130 .11- І 4.58 36.6 
(ВУКГ) КО 431 

ЗШl30 
_Н_ І 4.58 92.5 

КО 431 

ГАЗ 53 11 І 3.2 78.9 
КО 413 -- 3.2 89.5 

ГАЗ 53 
11 І 

КО 413 -- 3.2 48.6 1 
K044D-I ГАЗ ЗВДВЯ 

3307 зDПJузка 
5.0 10.0 

БоковUn 2 
ФОП КО 431 зш-

Кошова 433362 захват 

А.ІО. 
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J.5J.3alopOlleIIIIR тпв ІІа nonirollax і зваnllщах та cтall ЦІІХ об'єктів 

захОРОllеllНJI 'П1В здіАСНIОIОТЬСJl на санкціонованому смі1ТЄЗввnищі 
білЯ сепа Рожівка. Відповідно до рішенНJI кв 287 ХУІІІ сесії ІУ CКnlfКDllНJI 

J'oJЇBCЬKOi СinьСЬ~і р~и Броварського району Київсь~ої області від 27 квіпur 200S 
fJr.y •• БCJ права ЗМІНИ ЦI~ЬOBOГO ?р~значен~ земель~а Д1ЛJlНКD nnощеlО S,I S32 га була 
ncpeдвн8 в оренду !ОВ Дe~Ha-2 шд РОЗМlщеННJI сr.'I1ТЄЗВВnИща, терміном на S років. 
npoel\11I8 ПОТУЖНІСТЬ ПОЛІГОНУ складає 386 тис. тон nш. ПроекnшП термін 
CltМ)'aтaцii полігону на наданій діЛJlнці - S років. 

РіЧНlln об'єм 111в за 2007 рік складає - 78000 тон, із них розміщують: 
• 37800 тон - підприємства міста Бровари; 
• 8400 - тон підприємства Броварського району; 
• 31800 тон - підприємства міста Києва. 

CraнOM на 01.01.2008 року на полігоні розміщено - 16S400 тон ТПВ, щО cКJIaдaє 
43% від npoеImlоі потужності полігону і уже через 3 роlOl полігон буде ЗВnОВllеНIfЙ на 
100%. 

Спід також враховувати те, що ПРOТJlгом останніх S років Jlк В Україні та і в місті 
Бровар" продовжуєтьCJI відбуваТИСJl прогресуюче накопиченНJI відходів в об'D'НlfX 
ПОКD3IU1К8X. ПРОТJlГОМ останніх 3-х років в м. Бровари темп зростанНJI в рік cкnoдaє 
20-25%. 

РоцШ п. Мета та основні завданни Проrрамп 

. Мстою розроблеННJI та реалізації Програми є впроваджеННJI нових та розширеННJI 
IМОДернізація дЬочих потужностей із збирВННJI, перероблеННJI ~ захоронеННJI ТПВ, 
CIВopeНIUI сфепивноі системи упрввлінНJI у сфері поводжеННJI з В1ДХОДВIIІ. 

Основні зВ8дaННJ1: 
ВПроваджеННJI роздільного збирaННJI ТІІВ; _ 
Р03П1ИрсННJI потужностей із збирВННJI і заготівлі відходів. як ВТО~ИШlОI CIIpOB: 
ОНО8ЛСВНJI контейнерного господарства та парку CM1ТlЄВ0318, облaшryв 

IОRreliнсрних Майданчиків. 
CТВopcнНJI потужностеА з перероблеННJI та yrилізаціі~; . 

. l4~ДериЬaцiJl. розmиpеННJI та cтвopeННJI нових пOJltrOН1В ДJIJI захОРОНСННJI 
ВІДХоДіВ· 

v ' • ВЦ1·йного інфорr.lвціііиОro та . IДОСКОИвnеННJI нормативно-методичноro, органа , 
-01'0 забезпечсННJI сфери поводжеННJIЗ ТПВ. 



IS 

РDJдїл1П. ~бtРУlrryВВIIІІВ IIВПРВl\lів pO:lBnТКY ефеРl1 ПОводжеllllR :І тпв та 
orJIOlnllS ,ВХОДІВ ПроrРВ1\111 

3.1. порівllвJJы�llil ВІІвпЬ І\ІОЖJJІІВ~ІХ BBpialnїB ВllрішеllllR про6nеl\ІІІ 
,D.оджеIIIIJl :І ТПВ та o6rpYIIТYBBIIIIR IІай61nЬШ оптІII\IDJlы�огоo Bapianтy 

розгJUlдlllОЧ11 накопичениЯ у СВІТІ досвід щодо ОХОРОНІІ ДОВКiлmr та 
рсс>'JIC03бсреженНJI, ДnJl ~рактич~.ого ви~~ристаННJI пропонуєrьСJl ТРІІ підхОДІI, що 
JЇIIIIOBiдIIIOТЬ принципам IІlТсrpаЦІІ еКОnОП. та еконоr.fіки. 

1. ТрDДJщіАниЯ підхід, згідно з Jlким основна увага ПРlrдimrєгься борarьбі з 
JЇJIXOДВМII, насамперед UШJIхом встановленНJI очисних споруд і устаНОВОК із 

вc\hpвnізВЦtї та обробnенНJI відходів з метою зменшенНJI іх небезпечності, а також 
JДijlcucННl заходів з утилізації та видалення відходів. 

ЦсП підхід хараперизуєrься такими основними принципar.fИ: 
ynшізвцїи або видаленНJI відходів у межах іх yrвopeHНJI, нагромоджеННJI і 

"iraнниі 
IОН'lpОЛЬ якості навколишнього природного середовища (води, повітря, (руІПів) 

6emoccpeдвьo ва техногенних системах; 

моніторинг джерел і місць накопиченНJI і зберіГ8ННJI відходів. 
2. Системний розгляд, за яким запобігаиJU забруднеННlО навКОЛІIШНЬОro 

upnpoДIIoro середовища виконується ва основі системного розгпвду, ВСЬОro 
IІІрО6Н1lЧоro ЦИКJI)' і запровадженНJI засобів борarьби із відходами на всіх етапах 
imoго виникнеННJI, тобто на всіх етапах іх «жИ'П'євого)) циклу відходів. Цей підхід 
Ia1КOВJDOє чітку послідовність пріоритетів у цій сфері, що ВКJIЮчає: 

Зlllобіraння утворенню відходів; 
ynшiзацію відходів, що передбачає комплекс заходів ЩОДО іх збирання, 

J/icpiraнви, перероблеННJI, транспортування, утилізації т~що; .. . 
остаточне видanеННJI та захороненНJI лише тих ВІДХОДІВ, ЯКІ на даному eтam 

PllDIrПcy техніки і технології не можуть бути перероблені іншим ШJIJIXом.. • • 
3. Третій підхід носить більш системний харапер, при ньому розгJIJIД І обпІК ВСІХ 

-. та ПlКоди природі і здоров'ю людини ПРОВОДПЬСЯ Bi~ ~Ї ВlfДоБУ1'К?' і 
lICpв~oro перероблеННJI всіх видів природної сиров.нии І ДІЛ"._ на CТDД~ 
~oro та Ш'ІП" бництва, а також в процеСІ експпуаТDЦII вироблеНО1 . .-'АЦевоro виро )' • 
-ої ПРОдукЦії і аж до утилізації або знешкодженJU (Видan.eннR ВІДХОДІВ. та 
8JJpo6iB, икї відсmnvvnи свій термін. Тут Йдеться вже не СКІЛЬКИ ... пр~ ЗDflНУ 
'ltxкon'" • ,-.J .... _. ,nVtl'I'V та ідеалОПI ЗД1йснеННJI 

. оп ... СКІЛЬки про зміну xapaкrepy самого про,"" ••• " ниR • 
CJcnbn.1Ioro виробництва в цілому. Цей підхід рОЗГJUJдаєrься • як !lерспеJmIВ І 
Ila6l1рає сипи' - ах світу Його рeaJIlЗВЦUI неминучІ, але 
Іона.. У. иaitбшьш розвинених краІН • инкової економіки в напрямі n O~a ТІЛьки в умовах державного регулювання Р 
eroлОnзаці" 

Засто 1. • 'в ВИltIагає створенм дієвої системи 
~СУВанни одного 3 вищенаведеНИХ mдxoДl жавноrо регулювВННJI у цій 
tфcp~ ПОВоджеННJI 3 відходами. перш за все ~ep бази а також здїйснеННR 
ao~ створенни відповідної нормативно-правОВО1 БCJП'ЇВ' звлучеННJI відходів У 
IЬс:IІ ексу Звходів, спрямованих на збільшеНJU о 

оAl1рсысиА б' • 
Вр о ІГ. ідходів європейськиR ДОСВІД 

8Itphue ВXo~:m специфіку твердих. по~вИ:о в чої б~И. ЦИКJI "СІІровина -
11po~ ЦI~ проблеми, а також ДUOЧО1 зак~~ідхОДИ повинні l\SaкCIВ18JlЬHO 

.. ВІДХоди" повинен замикатися. то 
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.-11І111CJ1 У ВllроБНIІЧltй ЦlIКn і ТЇnЬЮ! npl! неМОЖЛIІВОсті іх D!'-'I';;;n' BIIДВnCHIIIO. застосування 

aiJIIII •• •• 
ТaКl1" 'ІІОІОМ. ДJIJI ВIlРlшення ЦI~I проблеМIІ ВIIНI!ICaЄ необхідність заСТОСУВDlllUI 

Jlll\бiJJьШ. ПРО!рССIІВНОГО третього ПlДХОДУ, але в умовах УкраіНl1 з елСМСIП'Dr.111 
JIYfOro піДХоду. 

3.2. 06rpУІІтуваlШЯ IlаПРЯl'Іів PO:JBlmcy теХllологііі і технікн ПРІ. yrвo • • 6. реПІІІ. 
J6враПIII, перевe:sеIШI, переро леlllll, :JaxopOlleHlli (Вllдалеllllі) тпв 

В світовій практиці поводження з відходами застосовується більшс 20 
.,подів зиеm~оджсння та ~илізації rn~, кожний метод має 5 ... 10 (oкper.li - до 
50) рі3110ВІІДІВ теХНОЛОГІЙ, технолопчних схем, mniB споруд. МетоДl1 
шешкоджсиНJI й перероблення ТПВ за кінцеВОIО метОIО подіЛЯIОТЬСЯ на 
JiDідDціltиі (виріШУIОТЬ в основному санітарно-гігієнічні завдання) та 
)wі3Dціltиі (виріШУIОТЬ і завдання економіки - використання BTOPIIHHIIX 
ресурсів). За технологічним принципом методи подіЛЯIОТЬСЯ на біологічні, 
прмічні, хімічні, механічні, змішані. 

Нвltбільшого поширення набули такі методи: 
складування на полігонах (ліквідаційний біомеханічний); 
спanювання (ліквідаційний термічний); 
КО'lПостуваННJI (утилізаційний біологічний). 

у табл. 3.1. наведено дані про загальний стан знешкодження відходів у 
3Іру6іхсних країнах і В Україні. 

В Украіні на даний час застосовуються два перші з цих методів, а car.le -
СlllадуВаиня на полігонах та спалювання, і в окремих, не багатьох випадках 
IІСрсроблсиня з метою BiдcOpToBYBaHНJI відходів, які є вторииною СIIpОВИНОIО. 

ПРОТС вони мають своі вади. . 
під звалища та полігони вилучаються із сфери ефеJmlВНОГО .еконоr.IIЧНО~ 

lІХористання значні земельні площі, нещадно забруднюЄ1'ЬСЯ довКІЛЛЯ. ІСНУЮЧІ 
Daппщa не відповідають екологічним вимогам з бaraтьох причии, серед я~ -
lIOpyJпеиня правил експnvатаціі безКОll1Pольне, нерегульоване попадання на ПОЛІГОНИ 
lIdi --~, • • ф. 'I'V ЯКldi yrворюЄ1'ЬСЯ 

l:3Dечних промислових відходів, велика КІЛЬКІСТЬ 1ЛЬ1Р~." ~ _ 
l1Іаспідок ПРОникнення В тіло звалища атмосФерних опадІВ І води З прилеГЛОІ 
tqlИ1Оріі. 

Таблицв 3.1. 

Загальниіі стан знешкоджеННR відходів у розвинених краіна 
(у %помасі) 

r--- Захоронення на 
КРВЇllа вторинне cnamo-

полігонах --- використання вання 4 
~ 1 2 3 

11 !YIёJiцa • 47 ф. ІЯ 42 66 
~ 30 4 67 ~~ 4 

~ 
29 

42 
зо 

28 
55 

20 
25 

11 
70 

24 
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~ 24 IS 61 
_ііії 19 47 З4 
1IГмC1JlllfllD 18 З6 46 
lfoPBeriJI 14 18 68 
'фnaнuiJr 8 33 S9 
~llкa БJJJrrDllїJI 6 9 8S 
inОllїЯ S 74 21 
~ . 3 S4 &enы1l 43 
Украіна· - S 95 

в цілому ЗDranьно~риАнв:е cкnaдyBв,нНJI П1В на полігонах створює цілу НJJЗКУ 
ороБІІеА', серед JJКИХ наАIСТO'ПfIШИМИ є таКІ: 

ШВllДКе надмірне переповнеННJJ існуючих полігонів через недосташє ущільнеШIJI 
lїAXодів - eepeдНJJ щільність ПІВ у тілі полігона рідко перевищує 0,45 - 0,5 T/r.~ ; 

неnrrивні фактори впливу на довкілля - забрудненНJI підзе1t.них вод фільтрато .. , 
_еННІ неприємного запаху, самозайманНJI відходів, забруднеННJI ПРJшеглих 
1СрlПOрій легкими фракцiJJми (папір, поліeтиnен тощо), cтвopeННJI СПРИJJТЛJlВОГО 
ССРСДОВІІЩІ ДJU1 розплоджеННJI комах, гризунів, бродRЧИХ тварин; 

Відсутність площ придатних ДJIJI вnaurryвaHНJJ полігонів на ОlПИr.lвnьніП відстані 

IЇAJJeIUIКИX міст. 
неможливість дійового контролю за впливом полігонів на ДOBКЇJJJUI, особnJ180 

Dicпa їх закритrJJ. 

Смітrєспamoвanьні заводи знайшли широке застосуванНJI в країнах з 
ІlJCOкою густотою населеННJJ (ФРН, ЯпоніJI, ШвейцарiJI, БельriJI та ін.). Проте 
СIС~уатація цих заводів у поріВНJJнні зі сміттєпереробними Підп?иєr.lства'IИ і 
п~roИDIИ потребує значно більших капітальних. та експпуатаЦIАНJ~ B~aT. 
КРІМ тoro, складними є процеси очищенНJI газІВ, а також YТИnIЗ~ЦIJI та 
3JlCJDxoдxceННJI токсичної золи та шлаку, вкі утворюються при спалюваННІ тпв у 
JJtaIf1liІі кількості (до 30 % від сухої маси відходів). . • 

На емітrєспanювanьних заводах можна приймати, крl'l mв, BIДXO~ 
~eДJIInmX закладів. Практично всі діючі в країНах снд заВОДl1 оснащеНІ 
IІІпDpтним обладиаиНJJМ. ..оо 

ТеРМічний метод знешкодженНJI відходів, вк показує ДОСВІД експпуаТDЦl1 В 
Уtrnа-ІИ· • . бути джерелоr.1 забрудненНJI 
-І' І СМlтrєспanювальних заВОДІВ також може 

_.,;".... ' . му спanювDННJJ в атмосферу 
_иІІІ. при недотриманні технолопчного режи " 

AlIIIyn naтp • Одкак до кедавньОГО часу цеп "IСТОд ..... апити ТОКСИЧНІ речовини. ·ст У аїки 
уВСI !4вйже безальтернативним і для промислових м.:аоді~виробкицтва фірr.m 

t1nrn ~~~a має досвід експлуатації смітrєспanювanьних з Севастополі. Проеraна 
-" "'Ц·~IUI ) • • Дніпропетровську, 
~ 11») в КиЄВІ, ХаРКОВІ, . атації заводів ВПJlВИВ багато 
aeдon •• c:n. одного котла - 1 S т/год. ДОСВІД е~сплу ах була ка рівні 60-70 " від 
~~ ФDIaИчнa потужність на вітчизНJIКИХ B~:aB ВnBCЬ, заводи ке мапи 
," теплова eHepriJI ефективно не викор ан: технологічного рехав!)' 
~ ... _ oro блоку газоочистки. Внаслідок ~едcnpиr.иниl зола смітrєcпвmoвanьного 
-~QD~ ксИЧКІ речов . • 
38в0ду в атмосферу потрВПJJJUIИ то безпеЮI і пcnpсбує спеЦlВJIЬНИХ 
Iretoдia є ТОКСИЧНою реЧОВИНОJО першо~ lCJIасу :хаджеВИJI ка заводах Украіни 
~o 3RеlllКоджеННJI. Вартість теРМІЧНОГО зк 

ВJrrr.пон8Д SO rpH. за 1 Т ПІВ. 
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&inЬUlіс:.ь вказаНІІХ.. неД~Лікі~ Biдcyrнi на смітrєспDJIIовDJlыIJх звва 
... 11.1 ЯПО.ІІІ. КанадІІ та краІН ЗахlДНОI ЄВРОПlI. В ЦИХ kpa-ІНах ВІІ' • ADX 
'-"""'" • '-' Рlшеlll Пlrraння 
glllPI1CI11Ul raзlВ. а також УТИЛІ~аЦIІ І знеШКоджеНlU1 ТОКСІІЧНОЇ ЗОЛІІ та шпаку . 
.-..оЮТЬCl Прll СПDJIюваННI тв у значній кількості (до 30 OL' _ • ЯКІ 
)lllVr': 70 ВІД СУХОІ маСl1 
_одав). • б" • 

ПpaкtllЧНО ВСІ зару .ІЖНІ СМlтrЄСП~IОВDJlьні заводи МDlОТЬ оБЛОДllання для 
'1IflI;J8ЦIЇ тсма. На ВСІХ заводах ВlдБИРDlОТЬ брухт чорного Mf!'mnV П 
І. • ••• - ---J. pcrre 
ClCJlllYaтaЦUI ЦlIХ заВОДІВ у. ПОРІВНЯНН! ЗІ смітrєпереРОБНIfМl1 піДПРllємстваМl1 і 
_roИDIII пcnpебує значно БІЛЬШИХ каПІТальних тв ексмуатвціЙНl1Х Вlпрат. 

ВарІість знешкодження 1 т тв становить від SS дО 1 ОО дол.USА. 
ОПnIМDJlЬНlfМИ дпя будівництва смітrєспалювальних заводів З ynшізвціЄlО 

КПnОВОі енерІіі можугь бyrи такі умови: 
спід розташувати заводи у межах міської забудови (в ПРОА'Jlсловій зоні) на 

iдmнi ДО 0.5 км від врізки в теплопровід; 
завод ~Iaє бyrи забезпечений гарантованими цілодобовими та цілоріЧНIІМIf 

CDОЖІI8ВЧами теnловоі енергії; теплова енергія має подаватись у комплексі з ТЕЦ ЧІ' 
IDtCIILHeIO. щоб не було збоїв; 

DU1вковїДВал чи споживач шлаку JlК вторинної сировини має бyrи розміщеНllЙ не 
aani ніж за 10 км від заводу; 

ЧlICCJlЬність населення, що обслуговуєrься заводом, має становити не менше 2S0 
mс.чon. 

у багатьох європейських країнах (Фракції, Італії, Німеччині, НідерлаКдDX та ін.). 
IТВImIC У великих містах СНД (С.-Петербурзі. Нижньому Новгороді. Мінську. 
ТIIDКeIПЇ, Тбілісі. Баку. Алма-Аті, Тольитri та ін.) еКСІШУатуються смітrєпереробні 
~ що використовують технологію аеробного біarepмічиого компостування. За 
~ teXНOJlОПЄЮ nm ВКJПOчаюТЬСJl в кругообіг речовин у природі. знешкоджуються 
'перетвОРЮЮТЬСJl в компост - цінне органічне добриво. яке використовується • 
ВPDUiPOM. ДlUI міського озеленеНИJI та як біопаливо ДJIЯ тсrшиць. У процесі 
~МПOCtyвання відходів складаютьСJl умови. зryбні ДJIЯ б~Ь~Ості хвороботворшlХ 
IІІІрООРrввiзмів, ЯЄЦЬ гельмінтів личиноК мух. ТеХНОЛОПЧНl заходи дозвOJIJIЮТЬ 
ВОрмaniзувати вміст у компості мі~оелемеитів. У тому числі с~ей важких А.cmшів: 

ці заводи оснащаюТЬСJl спеціальним обладнанням ДJIЯ ПОДРlб~еккя та роз~oдu!Y 
1tIВ за фракціями сепараторами чорного та кольорового А.cmшlв, СКЛІ, ПОЛlмер~в 
~o. ПовНИй ко..:шеп .як ОСНОВНОГО. так і допоміжнОГО о.~лодкання таких завОДІВ 
CCpiluо ВиnyскаєrьСJl машинобудівними підприємствами PO~II. 

~ Росіі та інших країнах колишнього СРСР роз~~е збllp.аккя 'ПІВ не 
~~08aнe. тому на сміпєпереробний завод у ВeJUlКlЙ КlЛЬК~ потр~ 
;:'lІІІерні матеріали скло гальванічні елементи. що cyтrЄBO попршує JlКlC'lЬ 
""Мnocty. •• 

!Іра ~АІПОСТ У більшості міст Росіі використовують ~~p~~::a:.КJI=:::~ 
Cl'acyєr::YCТpOi зелених зон прибудинкових ТСР~:~ськогосподаРСЬКlIХ КУЛЬТУР. 
toВОн Використання компосту при вирощуваннІ с 

D06межене • 
Ііа' • • - Європи де зВВДJl1CИ рOЗДlЛЬНО"SY 

360Palцa Qtlttєпереробних заводах краін З~~ОI. оди. ~ИРОБJIJDOТЬ КОАШОСТ і ДІІЯ 
cinьcьxa о на заводи НОДХОДИТЬ тілЬКИ орган~ЧК1 В~роБНОГО заводу за технологією 
6icrreP"1i ro roсподарства. Дnя створення С~lттєпер~anьниr.1И РІОВUІИ є такі: 

.... ЧІІ~ro компостувDНИJI ДJIJI міст УкраІНИ 0rrr;:: raнiчиого доБРlfВа чи біОП8JIИВа) 
'РlJбус' ІІіСТЬ raрантованих споживачів компоСТУ р 

120 ••• 50 КМ; 
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IIIIccnы1ic:rь HaCCJIeH~ понад 1 ОО 11IС. чол . 
.. 11:" DPpOBDдlml роздшьне збиранНJI mв з BllдineHНJI~I оргаlll·ЧНО. 
"' • .,.. ..' ." б І чаСТІIIIII. 
В УІСРВІІІІ не освоєне сеРlnне виро НlflПВО обладнаНIUI ДIIJI C&lin-єc: 

1І00iтrЄPерероБJІИХ заводі~. . . пamоввJlы�l1х 
Досвід робom в УкраІНІ СВІДчить пр~ те, що діІочі потужності з перероблешUl 

1РВ DIIKOPIICТOBYI~CJI.. не. ЗОВСI~f ефеrmrвно, 1'І1К, зокрема, у 
IL Кllєві діє ТСХІlonопчна ЛlНIЯ .. фIРМlf ~аспа (Франція) потужніспо 200 ТlIС. ТОІІН на 
pir1l в .1. Харцизьку ДOHeЦЬK~l облаСТІ - технологічна лінія фіР&IИ Pressona (Швеція) 
ВOJYICНiC:nO 1 ОО тис. тонн на рlк, при цьому у м. Києві відбір вторинної· СIІРОВIIНII Ilе 
acpcвsuцyє S %. а в м. Харцизьку. переви~є 20%, таку CyrrєBY ріЗНlЩIО можна 
DOICИlml ТlI~I. . що те~олопчне РlшенНJI, Jlке було ПР'fItНJlТO у 
IL КJlєвi. не враховує специфІКИ mB, ЩО yrворююп.СJI в Украіні. Для підВlfщеrlНJI 
cфexI1IDllоm використання вітчизНJIНИХ потужностей виникає необхідність З&lіНII 
anyaцtї щодо збирання та транспортування ШВ на іх переробленНJI. 

як прикnвд тенденцій у справі знешкодженНJI ТІІВ можиа навеСПI ДlIНВІіку 
JI03IIПКY санітарної очистки в США. 

За ocraннє ДCCJIТИJIітrя у поводженні з відходами в США відБУЛИСJI значні зміНІI. 
ПDВIOpНС використання та компостуванНJI стають повноправними коr.rпонеlПDfll 

свcroпl управління відходами. У 1989 році в 41 пrraті понад 80 % ПІВ напрaвтrnось 
• пOJJiroни і тільки 9 % - на спanюванНJI. У 1998 році частка утилізованих відходів, 
IIIDOЧВlOЧИ компостув8НВJI зеленої маси, становила 30 %. Динаміка зr.fіНII ПIПО~IОЇ 
IIIU різних методів знешкодження відходів у США наведена в табл. 3.2. 

Зaraльmdt стан знешкодження відходів у Сполучених Штатах відображений в 
тa6n. 3.3. (дані наведено по 5 штатах з макСИМВJIЬним та по S з мінімВJlЬНИМ 
IІІОШIЧСНllRМ відходів за станом на 1998 р.). Як видно з табл. 3.3. відсмок ПІВ, щО 
RI11paвmnoтьCJI на полігони, має стійку тенденцію до зниженНJI. В 11 шraтax на 
-ин ВИВОЗИТЬСЯ менше половини відходів, в 4 - не більше 25 %. Незначні зr.lіЮI 
аідбупиCJI в емітrєспamoванні частка якого в цілому по країні становить бпизько 1 О 
%.~inьше відходів спamo~ у Коннектикуті (60 ~) та ~крузі ~OJIY'lбія (92 %). 
. Кinькїcть полігонів у США упродовж 1 О останнІХ рОК1в поспАно зr.lеншуєrься, 

1IIIr.1І1 за останній рік закрито 577 полігонів. ПіCЛJI Пі!,>" дo~гo в 1992 р., 
-eнmyєrьCJl кількість смітrєспanювanьних заводів - за ЦІ роки ІХ ~сло З&fеНШІШОСR 
~~, хоча слід відзначити, що більшість зупивених mдпpИDfСТВ були 

Табшщв 3.2. 

r--- в1qходіву " 
Кількість 111В. 

Знешко~ено методами, 

утилізаціі сПDJПOвlUIНJI складу-вання 
Рік тис. т/рік на полігонах 

г'--- 8 84 
r--l99Q 269000 8 

11,5 77 
r---1!91 293613 11,5 

10 76 
~2 280675 14 

11 72 
r--J!93 291 742 17 

10 71 
1994 306866 19 

Динаміка зміни ввтомоі ваrп рЬппх а.етодів звешкодженвв 
США 



20 

..-J99S 322879 23 
~ 1996 326709 

10 
27 

67 

~ 1997 327460 28 
10 63 

і""'" 1998 340466 
10 

30 
62 

9 61 -
3агаnЬІIJIЙ СТВІІ ЗІІСШ 

ТаБЛIІІUl 3 3, , 
К" . ~оджеllllR відходів у США 1998 ШЬКІСТЬ КІЛЬКІСТЬ В р. 

Штат ПІВ, 
перевантаж ~~ешкоджено методаМll, % 
увалЬНИХ заці~- ~пamо-ванНJI СКnDДy:вання 

тие. т/рік станцій на ПОЛІГОНах 

К8ІІіфорнїJI 45 ооо 279 30 О 70 
Ньto-~OPK 28800 500 39 12 49 
фJlорjдa 23617 106 40 17 43 

І ДІкоj)джiJI 14645 127 33 1 66 
Мічiraн 13500 53 25 10 65 
BвDoMiнr 530 9 5 О 95 
Швиічвад8Кота 510 44 21 О 79 
Півдевна-Дакота 510 14 42 О 58 
РодААпенд 477 14 23 О 77 
~КOJМIбїJI 246 5 8 92 О 

Усьогопо 340466 3382 30 9 61 
США 

Bamo заруб' ф' 3OIJIeмв, р 1ЖНИХ ~PM виготовnяю:rь, так звані, cMiтrєcoptyВanЬHi коftuшекси, 
(НімC1JЧИВ )~eЦUl), ImаЬе lbеш (Іспанія), Sacria (Франція), Lidennann 

а , енаб (pocїJI, Москва), Гідр(Росія, ЛИпецьк). 

3а ТСХНо ' tJIЇrroоз' попlJННМ процесом ці компnекси однотипні, тпв вивантажуються з 
~a, 18 У приймальний бункер; звідки транспортероft., розміщенml на днищі 
IiдAinСННи ПО~:JI на віброrpохот, або в барабанний !рОХОТ з ОТВDpDl\Ш ДIIJI 
Doдaєrьca ДрlБН01 фракції (відеіву). Основний потік ПІВ із барабDИНОГО !рОХата 
~ ва Сортувanьний стрічковий транспортер, на JlKOftty сортувanЬНИJOI вручну 
1'ощо), Двn' з nm вторсировину (картон, папір, noniMepll, скло, теКC'1'ИJlЬ, дерево 
kDJu.oPOB' ІЗ ПІВ за допомогою enеtapомarніТНИХ сепараторів відбираІОТЬСЯ1Jорні та 

lM--- ...... 8Иh~-' "."'.1'1, а звnишок подаєтьСЯ в прес непереРВНОl ДІІ І пресуєrься в 'Поо, що 
-vцп.свва ' . ці по~он Д1IJIзвхороненlUI, ~ 'I'eXвoзюro та . оІШlIДII8I1IIJI lIJIII3II&"C" дu nep~ 111В. ПоnepOДJlJoO 

~cran. них на СТ8Д1Ї розділЬНОГО збиранни, а також сухих зftl1ШВНИХ 11ІВ, що не 
~ lICDНКOi кiJп,КDCТi орraвiЧНИХ ~ >ДaТJIIIX до біonori'lllOl'll 
~ Досвід 'р , ТПВ' =~(O"" , )'ЧНоro eopтyвDННJI в країнОХ снд зftl1ШВНИХ вІД житлового 
'I'h..: rl, аа пр И ... __ ,~ , '.11І Не ' ОпцuШ через cMiТТЄnPOBїд, коктсйиер та сftllТТЄВОЗ, Є неraтивНИftI .. ~ВIQ 
,-~.. JIY'IIIOМY copryввsвю. JIри JJ1>OМY робота ССІРІУІІ8ІІЬІІІ • 
3а6руAllе он? 1 не продупивноЮ, а відібрана вторсировина. особливо макуЛanypв, є 

lIIn.Ut 1 непридатними, 
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До 101'0 Ж робота COPТYBВnЬHJIICЇB є небезпечною ВI.аcn· • . ІДОК ВllСОКОro 
J! • ..mJіDJIы�оІ'о та renьr.ШlТолопчного забрудненНJI відходів і роБОЧl1Х . 
ІІІІ'.... • • б У &ІІСЦЬ. 

'1іСХІIОЛОI1J! РОЗДIJIЬНОro з иранНJI в країні практично не засто Х • . " COBYєrьcв. оча в 
.-Оllі 2-3 POКlI заГОТІвелЬНІ оргаНІзаЦІЙ "Укрвторма" та "Укрекок " 
11І'...... • о омреСУРСl1 , а 
__ прlllDТIIІ ПІДприємства рОЗWИрlШИ збираНIІЯ ВТOpllHHl1X &Іатеріanів на об'єктах 
torП8ІІі, IPO&IDдCЬKOГO харчуванНJI, малих піДПРllє&rСТ8 і l' ін. До таюlХ ВТОРІІННІІХ 
.-рі8JIіl D~ОСИТЬСJl макулатура, СКJIобій, полімерні віДХОДIІ, ІУмові відхОДIІ, у тому 
.еві 3110шеВІ ШlIНИ, тощо. 

ЧlIIIIIIIМ нормативним документом щодо СОр1)'вання відходів в Україні є 

'CIВJПВРllЬ1е правила по сбору, хранеНИIО, транспортировке и пеРВllЧНОЙ обработке 
IIOPll'IНOro сwрья", затверджені МОЗ СРСР 22.01.1982 Р. N!! 2524-82. П.6 ЦlIХ 
'ІІр8ВIШ" Bcтaнoвmoє: "Разреwается заготавливать вторичное смрье, IDвлеченное ІО 
&поIОI'О мусора на механизироваННЬІХ мусороперерабатr.rвВJОЩИХ заводах 11 
а6с1Вреженное в соответствии с настоящими правилами". onкe створення 

CJlimcOp1)'В8JlLHOro КОМПJlексу не є порушенням діючих нор&rативів. 

у &1. Дніпропетровську на території смітrєспanювanьного заводу була 
JбyAОІВНВ в 1999 році смі1Тєсортувальна установка з використвнням обладнання фірr.r 
Нідерландів та на кошти уряду Нідерландів. Через конструктивні недоробки та 
вmвершеність технолоriчного ЦИКJIY (несортовDНИЙ залишок ПІВ з уствновки до 
пpпJIмшноro бункера заводу необхідно достввляти автотранспорто&r), уствновка в 

ClCJlJl)'атаційиому режимі не працювanа. 
Роботи щодо створення cMiтrєcoPТYBanЬHoro обладнання та заводів різних 

'lCXИonогічних схем та ПРОдуІСТИВності проводиться В Івано-Франківську заводоr.r ВАТ 
'Aвronивмаш" разом 3 компанією "Укрекокомресурси". 

Вибір методу та типу споруд смі1ТЄСОРТУВального комплексу У конкретному 
місті чи periOHi цілком залежить від місцевих умов і здійснюється на ОСІІові 
техніко.економічних та еколого-riгієнічних чинників, чисельності населення, 
~aдy ТІІВ, потреби у вторинній сировині тощо. Враховується також r.rОЖЛJІвість 
ВlДВсдення земельних ділянок під об'єкти санітарної очистки. 
• ОднИм з головних завдань при створенні цілісної систе,.rи зне~кодження 
ВІДХодів є ЗвиженНJI ризику ДJUI здоров'я людей та заб~уд~~ння ДОВКlJШJI. Tor.ry 
!ірИ ВИборі способv видаленНJI перероблення, УТИЛI3ІЦIІ та знешкодження 
ві... • ,J , • • СЛІД' ки ДJIJI здоров'я 
-о.цаВ мають бути визначені МОЖЛИВІ негаТИВНІ на • 

l18ceпelUUJ та впливу на стан довкілля. Пріоритетними r.1~ОДar.~и. ~ TDКI, ЩО 
~oдrrr. lІегативні наслідки нанівець чи хоча б дозво~ють .ІХ МІНIr.ll3увати. У 
"iAb-lКоa.v • И поводжеННІ з ВІДХОДВІІІ ПОВІІННО 
ra -OJ разІ знижеННJI ризику пр . ові них гігієнічних 
раВТуватиCJI ВИКОНDННJlм санітарних правил та ВІдп Д 

'ОРмаТНВів • • 
1і .' б . етоду знешкодження ВІДХОДІВ 

IIR.. а ПIДГОТОвчому етапі досліджень при ви Орl ~ • Утилізація й 
~l'uBoAlrrь " .оо • ди та Іх властивоСТІ. 
ncpcPQ6 ся. аН~IЗ ІНформацll. про ВІДХО. ивих еЧОВJIН та важких MeтaJJiB 
CfaBUn ка ВІДХОДІВ за наявносТІ в них ~КlДJI с:;.огій обладнання, машин, 
38безn РІД питань щодо гіriєнічноі ОЦІНКИ теХНпливу ~одаткових шкідnивих ФаICro ~ЧСІІІІІ безпечних умов праці, обмеження в 

РІВ ІІа ДОвIdЛЛJl. 
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3.3. 06tpУIП'УВВIIIIR :Івходів :І DllрішеПllR про6nеl\І ПОDоджеllllR :І тов 

CьoroДlIЇ D більшості кpa~H у поводже~ні з тпв набllрає популярності перехід від 
cqraтeni cКnOДYВ~НJI на ПОЛІГОНах та СМI1ТЄСПOJIlованНІ до OJIьтернаПfВНl1Х рішеlfЬ 
nidnpoбnСМII, ЯКІ мак~имально знижуlOТЬ негаТИВНllR ВПЛІІВ відходів на довкілля. 

ПраJa1IЧНldI досвІД :lнеwкодженНJI тв у різних країнах свіДЧIПЬ, ЩО не існує 
)1iвepcanLHOro методу, який би ЗDДОВОЛЬНlВ сучасні виr.rОПl екології, eKOHOAIiКlI, 
pccw.c:озбереже.ння та .рин~. Цим вимогаr.., тенденціяr.. розвитку світової праmfКlf 
..n6inьшою МIРОІО ВІДПОВІДає впровадженНІ комплексної системи збllранНJI та 
)'ІІІІІїзацїі ПІВ, яка забезпечує використаННІ відходів як джерела ВТOPlfHHOЇ 
.811811. • • 

.якщо ПІД час складування на ПОЛІгонах та звалищах морфологіЧНlfR склад 111в 

вс ВlШlшає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні ПОКВЗIIИКlI та 
CIDIIОnЧШIЙ стан довкinnя, то при промисловому перероблені він має дуже ВQЖJшве 
3JII1ICННJI. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та 
саіввідношеННJI органічних і неорганічних речовин. В останні роки відбулася знаЧffа 
• в ltlОРФологічному складі П1В: збільшилася кількість полімерів, картону та 
.'lНО менше стало харчових відходів. У цьому зв'JlЗКУ постає ПИТDIІНJI про 
всо6хідвість роздільНОГО збирання окремих компонентів ПІВ як НQселенНJlМ, так і 
IICВCIIJJКIВІИ торговельними підприємствами, наприклад ринками. Ці підПРJfЄltfства за 
умови матерівпьноro заохочеННJI можyrь збирати залишки тари та упаковки, харчові 
відхоДІ!, а також скло та ресурсноцінні фракції полімерів. Зарубiжmlli досвід 
3ІСВідчує, що в тих країнах, де працює система роздільного збираННJI, смітrєnереробні 
-І працюють ефепивніше. 

На cLoroднi в Украіні особливо гостро постає проблема поводжеННJI з 1118, а 
tallkpeтнo - із звnyчеННJIМ цих відходів у вторинне викориCТВННJI. 

Умови м. Бровари, JП( об'єпа санітарного очищеННJI, є Т8КИr.m: 
1.0praвbaцiAнi умови: 
3биравви та вивезеННJI ТІІВ в місті здіЙСIDОЄ1'ЬСЯ спеціалізов8НИltfJI 

lВIotpавспоpt'ВИМИ підприємствами зі значним досвідом робarи; . . 
ОРraнiзацію робіт з санітарної очистки та блaroУС1'рою в r.IICТD ЗД1АсIDOЄ 

JI03вииeва СТР)'lQ'Ypа комунальних та приваТНИХ підприємств; б 
сфері санітарної очистки та npибирВННJI міста придiлlЄ1'ЬСЯ належна увага з оку 

lIPI1НjВ • 
МІсцевого самоврядування; . • сть механізr.1)' прlВI)'СУ 

_ький ІШатоспромо>ІСНИЙ рівень населенНІІ та B1ДcyтR1 
ClUtI11I вартості послуг за вивезеННІІ побyroвих відходів є причин?ю того, що ча~ 
~~ сеІаОру індивідуальної забудови міста не має договорш на ВJlВезсННJI 
IIIe б2ерс УЧасті в оматі цих послуг. • ТСХНQJI • • оnчm умови: Б а и є іх збирвнНІІ та вивезеННJI 
тов -010 ТСХНологіЄlО поводжеННІІ з тnв ~ М. ров Р 

ІІа саиІЩіоноване смітrєзвалище в с. РОЖlвка. 
3~ . 
..і Ічне забезпечеННJI: • збирВННІІ 1118, білі буДИНК1В 

"'~ "має ДОСТВ11DО кількість ~окreйиеРIВ д;:ера, ВПС частина KOнтe~epiв 
8Що~ 01 масності встановлеННІ євро !'oкre в'язку з незвдовільним тexJDЧВИМ 
1'аC8lfi 01'0 XGrrла, ЖБК та ОСББ пcnpебує замІНИ в з 

:raрним ставом коиreйнерів; 



2з 

.11'- має дocтaтmo кількість смітrєвозів за ф' оо 
,. "lV • З ,lllallCOBOI ПЇД1рISМIОI 

J!iCЬXOIV бюДЖCnY зв ~cтaHHI POКlI було ПРllдбаllО 7 смітrєоозів. Комунonьні 
_IIOlma СПРОМОЖНІ виконати весь обсяг перевезень тв. 

cкnадТПВ: 
І cкnвдi ТІ1В Є значна кількість (більше 50% за MaCOIO) ціНН11Х КОМПОllеln1в 

1IDPlltdloi С~IpОВlmи, яка з~ачною мірою відбирається на стадії yrвореНIІЯ відходів 
1IUfl8CODO ВШЬ~МІІ безробlПlИМИ меш~анЦRМИ, діиnы�ість ЯIOIХ є неПРllваБЛllВОIО і не 
JI9OдYК'DI8HO!O І може скорочува~сь з ПlДвищенНRМ ЖlnТєвого рівни HacenellНR. 

І скпадІ 111в є значниА B~ICТ паперу, полімерів, cxna та іНШl1X, які Є ціННОIО 
IІОРIDlНОJO СIIРОВИНОIО, але не ВlДбир~ся на ~iї yтвopeHНR в ДОCТDПІіА кількості, 
аlJlВ03lТЬCJI та :шхороmоlOТЬСЯ на СМlтrєзвanищах І є небезпеЧНIlr.щ заБРУдКІовачОАШ 
.-шIIШНЬОro природного середовища; 

8 смвді 1ТІВ є значна кількість орrauічних компонеmiв, здaтmlХ до 
ionоriЧJIОro РОЗКJIвданНJI (50 ... 60 %), які є причиною yrворекни фіпь11'D'l'Y, що 
Jaбруднює ІРунтові води, та біогазу, який забруднює атмосферне пові11'Я. 

Пoniroни ДJIJI звхороненни ПІВ. 
Сuтyація з смітrєзвanищами є вкрай не благополучною: 
існуюча nPaJC'11П(8 звхороненНR на смітrєзвanищах в cxnaдi ПІВ органіЧНl1Х 

IDМIIOHeнтiB, здатних до біологічного розкладаннн, призводить до ДОВroctpOКОВl1Х (на 
20 років і більше) виділеННJI фільтрату та біогазу; 

переповненни смітrєзвanищ вище проектних відміток призвело дО CТЇКDННR 
фinьtpaty з надземної частини тіл смітrєзвanищ за межі водmpивкоro шару по BCLOr.!)' 
lICpIWeтpy та призводить до забрудненни підземних водоносних шарів водозабору 
IІІІПІоro водопостачаННJI, розташованих поблизу; 

ва смітєзвanищвх повсюдно відсутні системи керованого вїдведенни біогазу і 
lICUaЄ верхнього укритr.и, що призводить до самовiJIЬНО~ виходу ігорінни. • 

Aнвniз стану поводженни з 111в ВИRВИ8 наивНl~ . бaraтьох ж.ч'о~еr.l, ЯІа 
1ІОІреб)'ІОТЬ невідкладного вирішенни. Враховуючи еКQЛОПЧНl та еконоr.llЧНI фaкroри, 
lIaЖaєrьca за доцільне впровадити У місті комплексну систему, ЯКВ базуа:'СЯ ~a 
lIpraJdзаціі роздільного збиранни ТІІВ з подальшим іх COpтyвaнНRr.1 на спец~ьН1~ 
7Qиonогічній лінії (cMiтrєcopтyвanЬHoмy комплексі), компоcтyвamш.1 opraнl~ol 
'Iacnппr. та cКnaдy8aнНJIМ зап"""'"' що не утилізуєrьси в брикетованому ВИГmrд1, на 
Q • ---~, 

eцiВnЬHOМY полігоні. 
ЦІ СИстема ВКJПOчає такі етапи робіт: 
ОРraвiзвцЬо роздільного збиранн.и відходів У місЦІlX іх yrвopeHНН та постачанни 

ііа COpryвanьнy • • • 
ОРraвізвцЬ mвuo" б . arariвni відходів як вторинної CIIPOB~; 

О пymmв З ирВННR 1 З . тnв та розпоДІЛ зanиmку 
ВlІПученни на сортувanьній лінії корисних компонеlfПВ 

ііа 'І~IIfR, що ХОМПОстуІOnCJI і не компо~~; 
IlIJU'oтoвкy вторинної сировини дnи yrитзlЩll; 
rrип' . IЗВЦ1Ю СICJI8Дових ПІВ; . аціі ВenllКоraбарИТВІІХ та 

~raнiзВЦіи збирання, перероблeННR оо та .YТИn1З . 
ыulx ВідхОдів, використаної побyrОВОI ТСХН1Ю1 тощо, брикетованому С'1'ВНЇ на 

~=oHeННR несортованоro інертнОГО зanИDIКY в 
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3.4. НаОРИ!'111 та :saXOAII реаnЬаціі Програ!'111 

ВlтіІІІСНl1І проблеми поводження з mв переn'бачає б 'r ., ~ розро ~eHIIJI та 
IDJIII'-CH.11I • ВІДПОВІДННХ п~оrpаt.fНlfX заходів, які ПОВІІнні забезпеЧlml 
1ОІІІ1с:Н1РІЦІ1О фlllансо~их peC~CIB дер~ави, області та суб'єктів господаРIОВВНlIJI, а 
__ еПОll)'КВТИ ДО Зб~ьшенНJI Iн~естиЦlЙ у шо сферу. 

УзlII'DJIЬНСННJI ДОСВІДУ ~равл~нНІ ПОВОд?,К~ННІ з відходlUШ в РОЗВllнеНl1Х країнах 
11 досвідУ ВIIКОРИ~ННJI ВІДХОДІВ В УкраІНІ Дозволяє ВllЗнаЧlml РОЗШllpеНIIJI їх 
JIIIOPII~IIIJI Ік ПРІОРИТет перш~го порядку. Але це Лllше заranы�аa орієнтація і 
аратс:ПІ,: ~ пр~ктичному ~a~l, врахОВYlОЧИ. е~onого-еКОllо,..ічну ефепивність 
J1ШIbaцtl ВІДХОДІВ, обмежеНІ фІнансово-еКОНОМІЧНІ МОЖЛllВОcri Аlіста та суб' єктів 
IUCJIОДОРІОВВНИJI, ВDЖJIивого значенНІ набуває розроблеНl1JI пріоритетів другого і 
1JICIЬ01'O ПОРJJДКУ· На системі відповідних пріоритетів передбачається формуваНIIJI 
вanpntiB і структур з переробленНІ відходів чи їх видалеНlIJI, науково-технічна 
_пса, економіко-організаційні заходи, система пinamих проектів. Відповідно 
ІПОНВIIIUI програмних заходів передбачається здійснювати в три етапи. 

На першому і необхідно створити сприятливі умови виробника,.., СПОЖllваЧDI і 
іввсстоРам ДJUI стимулювВННJI їх ефективної учаcri у вирішенні поставленої 
Dp06Jrеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу, а також реалізуваТlI 
РІА ВВlШНВИХ проеmв, JП( приклади сучасноro підходу та реальні кроки до вирішеllllJl 
Dp06nеми. Складником заходів мають стати вналітично-оціночні робam, що 
IDВIIJlllOТЬ місцеві пріориreти, досліджеНIIJI кон'юнкryри ринку щодо СllрОВИНИ та 

lIIJIPC:6 у продукціі, що може бути виroтОВJIена з відходів. 
ВИХОДІЧИ з реальних економічних можливостей визначається пріоритетність 

lIICrynниx напрямів першого етапу: 
РD3ширеВНJI системи збиранllJl і заготівлі та yrиnізації відходів як вторинної 

СВРОвини, РОЗВИТОК відповідної інфраструктури; ., 
OHOВJIeНIIJI контейнерного господарства та парку СМlтrєDОЗIв, обпauпyвDНIIJI 

8DlrreRнepнвx майданчиків' 
СkCПеримевтальне від~ацювання системи роздільного збирDННJI складових ПІВ 

lоаремих містах та cemuцax області; . 'оо • •• • 

обстежеНIIJI та впроваджеННІ рішень щодо модерЮЗ8ЦІI ДІЮЧИХ ПОЛІГОНІВ ІЗ 
3I1topoHeНIUI nm· 

Cl'В~eНlur ефепивної системи управління 1118 у м. Бровари. 
ОРІЄНТовний термін виконання першоro етапу У 2008- 2011 рр. 
на Дpyroмy етапі необхідно забезпечити: . б 8ННJI 
'І1Іражування найбільш ефективних проепів щодо р~ьноro з ІIJ' ПІВ' 

CllraдOB~ 11ІВ, перероблеННJI ТІІВ, модернізації поліroн~ ІЗ захоронення , 
буДІВНИЦтво сучасних полігонів із захоронення ТПВ. 
~.opeНlur Потужностей з yrиnізаціі складових ~Oll _ 201 S рр. 
РIЄИТоввиА термін виконання дpyroro етапу У -

на 1ретьому етапі передб~чаєrьCJI: населення А.іств; 
:X;nneННJJ системою роздшьного збирання 1118 иманняА' сучасних вт.ог щодо 

frI.OPO І e:tnечеННJIзахоронеННl складових 1118 з дотр 
НІ, довICiJшя. 
n~· ' ВИНІ -а:СХід ДО замхнутих циклів ресурсоспОЖИВ • 
ОрIЄlrroвНИй термін тpeтьoro етапу - 201S - 2020 рр. 



3.5. ПлDII)'ВDIIIIR ЗDходів ПРОГРВІ\ІІІ, I\lехвllы\l1� і порядок іх ревnЬвціі 

HaYKOBO-)IСТ?ДJJ1IН~ та іНфор~аційне з~безпечеНИJI Проrpar.1ІІ здіRсmоє Науково
,ocniJ1I11IR СКОIIО)fIЧН~Я І~cтитyr МlнеКОНО~IІІСИ. 

зaranЬН)' орraНlзаЦlIО та координаЦІЇ робіт ПроrpВfII здіfsСIПОЄ управnіНl1Я 
_BO-КО"І)'ИDJIЬНОГО .госпо~арства Броварської міськоі pOДII. 

РcanЬація • захОДІВ ЗДIЙСНlоватиметьСJf відповідно до законодавства за 
JDIIIPlIICI'IIltllf з УСІма виконавЦJlМИ. 

ВІIХОДflЧlf з ~ro, що запо~іганНJf неефективним витратar.r, своєчасне ВllЯвnенНJI 
apoexdB, рсвnізацш яких. недоцшьна, та ВКJlI?~ення нових перспеmrВНl1Х проеrniв дО 
IIporP8МII потре~ує по~йного ~ОНТРОЛІО за 11 виконанНJlМ та щоріЧllОro КОРIІІ'УванllЯ 
CEIIItД)' заВДDНь 1 захОДІВ, необхІДНО налагодити систему оперативноro O1pIIMaHНJI та 
а6р0БКlI іІІформації про хід виконанНJf Проrpами. 

у процесі реалізації звходів Проrpами передбачаєтьCJf щорічне їх КОР'ПУВПННJI з 
ueroю конкретизації змісту і черговості ВИКОНВННJI робіт за очікувпниftш 
payn,татами. 

Науково-технічне забезпечення Проrpами сконцентроване на таких нanРІМах: 
УJ10сконвлеННJf існуючих і cтвopeННJf нових технологій та ycтaткyвaHНJI, які 

Ikшсчать раціональне збирвнНJf, транспортуввнllЯ, викорИctaНIIЯ cкnaдoBl1X ПІВ 
ADI ВlпvroвnеНВJI конкурентоспроможної продукції, захоронеНІІЯ залишку ПІВ, щО 
вeDЇДlllraє утилізації, зменmеННJf забрудненНJI довКЇЛJUI; 

cтвopeВНJI НОВИХ видів продукції, яка вироБЛJfЄТЬCJf з відходів і має ВИСОЮІЙ 
ріаснь споживчих властивостей; 

удосконалення існуючих та створення нових засобів і сиетеr.1 автомаnlЧНОГО 
IDIIrpoшо та кepyв8ННJI процесами збирання, ТРВНСПОрту8ВНІІЯ, переробленlІЯ та 
ynшізації ПІВ; 

РОЗВ'Jf3ВН11J1 економічних проб.пем удосконалеННJI організаціі та ynpaвnіНІІЯ 
I'ССУРсозбережеННJIМ за рахунок зanyчеННJI склвдових ~ У roсподарсыcldi обіг;. 

забезпечеННJI (метрологічне, методичне, еколопчне :roIЦO) технО~ОП~І~ 
ВРОЦСсів і систем управління якіС'11О продукції, ії стандаРТИЗВЦІЄЮ. та сеРПIФIКВЦІЄlO ~ 
crвopc~ систем інформаційного забезпечеНІІЯ haykobo-ТСХН1ЧНОro розвитку І 
~ У сфері поводження з ПІВ. . . 

РОЗВ'1311ННJ1 науково-технічних проблем передбачаєrься як У пеРІОД здїйснеНІІЯ 
_n;. . . . .. п rnамн UUIlXОМ створеНІІЯ сиетеr.IИ "; так 1 В процесі забезпечеНІІЯ реUlЗацll ро. r 

Ybpaanl- у сфері поводжеНВJI з ПІВ. 
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1 
4.1. 

4.1.1. 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.2. 
4.1.2.1 

І 

РtuДIл lV. Захoдn lItодо варІІІІавва ароliлulU аОВО.,...,.I_ :а тов 

Терміа 
8DpоВ8Д-иeJIJUI 

зароками 

Обcвrи фіиВВС)'ВВIIВJI ('DIc •• ІрВ.), У 'Юму ЧlICnї ПО роlCDX 

Нdмевувавп заходів. місце 
ВПРОВІІДЖCIIIIJI, відповідапьвиif 

за ВПРОВIIДJКeВIDI 

по-ча- , за-ш-
ток чеВ-1IJ( 

всьог 

о 

JCЇJIЬ 
кіст 
ь 

утому ~ __ ~~~ ____ ~~~==~~~~~~ ____ ~~~ __ 
чиспі JШaCВЇ місце- інші 
капі- кошrи вий джерenа 

'1'8JIЬИЇ підпри- бюд- (КPeдlml, 
ВКJJa- ємств )Кет дер- ftlісце- швеCТJlЦіі 
деlПUl жавmlЙ ВllіІ тощо) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Прпд6авпв 06J18Д11aBНR та ашlПDВ ДJIJI за6e:JпечеВНR з60jJаввв ТІІВ 

Прод6авпв та впровад1КeRIUI 06JШДвавВR ДJIJI з6враввв ТІІВ (OBOBaeвlOI КОlПеlillервого господаретва та 06ааlП'l)'ваllllR 
кошеііверllDS маіідавчпків) 

Придбввп єврокоиreйверів І 2008- \ 2011 \ 200,0 100 100,0 100,0 
2009 200.0 1 оо 100.0 100.0 
2010 200.0 100 100.0 100,0 
2011 200,0 100 100,0 100.0 

Обпaшryв8ВJUI 1ШвтеАвервих 
мdдaичmdв 

2008 \ 2011 150,0 10 150,0 
2009 150.0 8 150.0 
2010 100,0 5 100,0 
2011 100,0 5 100,0 

ПPlщ6аllПR "ашип ДJUI траIIСПОР1'УВаНIІІІ тов 
ПрвдбlUlRJl CMЇТl'ЄВ03iв 2008 І 2011 

2009 
2010 
2011 

400,0 
900,0 

1000,0 
1100,0 

1 
2 
2 
2 

400,0 
900,0 

1000,0 
1100,0 



4.1.3. І Dpii/diiii,i ...... п"..IIJIIlМWВ"'.~.~'~'_'" ~a...,. •• ~~ дп .. :.1( •• )11 ••••• 18_. :'II~~. ~.,.a •• 1S ТОВ 

4.І.3.І I,ПРц.q6aruwСІІ~Д1IJI І 2001- 2011 40.0 1 40.0 , 
llо,дрі6вев.а (дерeaшra, 2009 50.0 1 50,0 
llJI8C'I'ИX, схпа) 2010 50.0 1 50.0 

---L---- 2011 60,0 1 60,0 

4.1.4. Прuд61111JU1 та 8ПРО811ДЖе_ 06ЛllДllа_ і І_ашпв ДJJJIзв6e:Jпе'leDВВ J~здіт.ноrо з6~аввв acJIlЩовlU ТІІВ 
4.1.4.1 Придб8IUIJI ковтеАверів дпа 2008 2011 500,0 250 400,0 100,0 

рoздim.иоro збору 2009 500.0 250 400.0 100.0 
2010 500.0 250 400.0 100.0 
2011 500.0 '--- __ 50_ 

-- - -
400,0 100.0 

4.2. ВУАЇВIІІЩТ80, роsшпреlllDl, реконструкції полirовів AIUI :Jа6e:Jпечеввв :JuоропеВJIВ тпв та ліквіааціі песапкціОI.ова •• lа 
смїnаввлпщ 

4.2.1. By,uвIlllЦ1'ВO поаirоuів 
4.2..1.1. РО3UIИpeВIUI поniroнів 2009 2011 100.0 

2010 500,0 
2011 500.0 



4.3. Заж ... ".0 _fia:lllе.aшur Ре&ІІЬОЦП ПРОI'pIlМIІ .... удаеаса •• anеlllUl c:nс:темп ynpаanlп ... 3" еферl па ао,..., ••••• :а тп:в 

І J Термів 06СІІІ'Н 

розроблeaшrза фівав- Джерenа 

N!п.п. Hвiiмeвyв8IIIDI пропозиції Розроб-JIИIC 1JОками cyDlIIIIIJI фїввв- Очіхуваві резуm,пmt Вinnовbuшьuі за 

по .. - І 38ІСЇИ- ('l'Ис •• cy&a&ВJI впровааеR1Ul заходів 
тох чеввв ІрВ.) 

43.1. Opraвi:Jaцiilвe 386е3печеlllUl 

43.1.1 Орraвiзаціи та УЖКГ 2008 2011 100.0 Місцеві ВисвітлеШIJI роб011l, Спецвідділ по КОН1рОJПO за 
ПРОВСДeIIIIJI ocuiтвьoi бюджети JПCa зДЇilсlUOЄТЬCJI У C1'DIIOM бnaroУСТРОIО, 
роБO'tll з пиraвь сфері поводженu з УЖКГ, коr.lуиanьні 
повоД)JteВВJI 3 твердими тверДJDIИ побyroВIWJI підПIШDIСТВD, СЕС. 
побyroвими відходами відхОДВIИ та ynрaвnіННJI OCBiТlI, 

проведения освітніх ynрaвnіния КУЛЬТУРІІ) 

4.3.2.. ИО1JмаmвПО-1\IСТОДП'DIе за6апечепПD 
заходів 

- -

4.32~\ Розробnевия -ra 2008 2009 20,0 Власні 3атвеp.ФJCeИИJI норм комунanыli ПЇДПРІІDІСТВD 
затверджевия норм КОШТІІ yrвореНИJI відходів ДJIJI 
~~еиия відходів ltliC'm БроваРl1 

4.3.2.2. Розробnеиия, Спсщвїдціл 2008 2009 3anpоВQДЖeННJI ПРВВІШ Спецвідділ по КОlПpоЛlО ЗD 
3аnepд1КeипJ1 , по ІЦОДОЗDбезпеченИJI ctalloltl бnaroустрою, КОрШ")'DВНIUI прDDИJI щодо коН'ІрOJПО за ЧlIСТOТlI і порвдку в м. УЖКГ, Koltlyнвnы�ii забезпеченнв ЧlIC'rOШ і СТ8НОМ БроваРII, створеllИJI піДЩШDIСТВD, СЕС. порндку в М. Бровари бnarоуС1'рО 

передумов Д1UI упрaanіllllJl OCBiТll, 10 
охоnпеНl1JI CllCТCltlOIO упрaanіllИЯ КУЛЬТУРІІ) 
збllРDlDIJI та внвезеНRJI 
тnв всіх суб'єmв 
rocподаРЮJI8RJIJI та 

насenеJIИJI міста 
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Розділ v. ФіllВllеове звбезпечеllllН ПроrpВl\ll1 

В цілоМУ ДJUI рeanізаціі Проrpами необхідно 11ІС .. ГРН., 
У тoМ'J Чllслі на 2008 - тис. rpH. 

3arDJIьні птреби за джерелами фінансуоанНJI РООподimnoться ТВКlIM чltном: 

Обсяг ФіНВНСУВВllНJI, 11ІС. J'PH. 
Джерела фінансування 

всього 
у тому Чllcnі 
ІІВ 2008 рік 

масні кошти підприємств 1320,0 350,0 
місцеві бlОДЖети 4700,0 940,0 
фОНДІI охорони навколишнього 

І ПРIlРОДНОro середовища 100,0 -
у mо.му числі: 

державний - -
обласний - -
місцевий 100,0 -

інші джерела (кредиrи, інвестиції, 
тощо) 1000,0 -

Секретар ради І.В. Сапожко 
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Відповідно до рішенНJI H~87 xvm сесії IV скликаНИJI РоЖЇВської 
ciJJьcысїї ради Броварського району Київської області від 27 xвiтWr~OOSp., 
без права змін цільового призначенНJI земельна ділянка rшощею S,1s32ra 
буnа передана в оренду ТОВ «Десна-2)) під розміщеНИJI смітrєзвanища"в 
межах с.РоЖЇвка Броварського району терміном на S років з ДНJI державної 
реєстрації договору (24 тpaвНJI 200Sp.). 

Зriдно проекту на будівництво нового полігону твердих побутових 
відходів (ПІВ), розробленого ТОВ «Гіпробую>, проектна потужність 
пcшiroну СІОІвдає 38бтнс.тон ТПВ. Проектний термін експлуатації полігону 
на наданій ділявці - 5 років. 

Середньомісячний об' єм ПІВ, які розміЩУЮТЬСJl на полігоні сxnадає 
6500 ТОВ. Річний об'єм ТІІВ складає 78000 ТОН, із них розміщують: 

• 37800 тон - підприємства міста Бровари; 
• 8400 тон - підприємства Броварського району; 

• 31800 тон - підприємства міста Києва. 
Ставом на 01.01.2008р. на полігоні розміщено -165400 ТОН ТПВ,. щО 

CКJraдaє 43 % від проектної пOТ)'XQlОсті полігону і уже через 3 роки потroн 
буде заповнений на 100 %. . ., 

ПРOТJIrом останніх S років JIX В Украіні, так І в МІСТІ Бровари 
. . в об'ємних 

JJpoДОВЖУЄТЬСJl відбуваТИСJl прогресуюче нахопичеНИJI ВІДХодІВ . 
ПОКІЗНИХах • ПРОТJlГOм останніх З-х років в М. Бровари темп зроC'1'8ННJl в РІК 
CkJJaдaє 20 _ "50)' 

~ 70. • ТОВ" Десна - 2" 
11 Ставимо Вас до відома, що З року в pllC Б ова и і керівиихів 
k:дНОРазово ~BepтanOCB до Вас, JIX мiCЬKO~ ::::. М2З} 1.2g04 р., .N!80 від 
2 МУНanьвих П1дприємств м. Бровари ( листи. ІД 6 .N! 70 в' 
6.09.2005 р., Н! 9 від 24.01.2006 р., Н!! 41 B~ 0~.07.200 р., ІД 

04.09.2007 р.; Н!lОО від 07.11.2007р.) з пропозицiJlМИ· 
• • pooeBНJI твердlU побутовDX 
~РllфП на збір, транспортуваННJI І заsо 
ВІДходів; 

: роз,цiJJьне сортуваННJI ; б оВОl\lО відходаl\lП; 
• nporpaMa поводжеННJI з тверДlll\fD по ~бyroВID відходів в аlісті 

IІОРМУваНllЯ утворенн. TBepAl1X 

~POBapll. І Бр'ОO:S~СЬ:Шn м .~ 
~'L.~lч..... J" - J.J C-'Ї-J! -.- ао.. -..:. ~ 

• ().. 11.1. /)_Х_ 



J(JUОЧОВИМ питанням В кожному звернеННІ· бу • 
ла спIлы�аa співпрац 

сфері поводжеllllЯ з тверДІІІІІІ ПОбyrОВlllll1 вІД. ~ в 
б б · . ходаМl1 ,ме СВОІМИ 

діваВІ, а о езДUШЬНІСТJQ ми довели нашу с· • 
InfI!пбll~еноі ситуації П1JIЬНУ ПОЗИЦІЮ до 

Ifепеу~ .. • 
скnвдається таке враження , що Комунмьні підприємств • . ф .n. . а МІста не 

."I.;ltввneИl в е eКnIBll1 І СПІвпраЦІ з товариством так як . ..... • НІ на одне наше 

BepHeJIНJI II~ була .llадаllа обrР~llтоваllа відповідь, не проведена спілы�аa 
08PDд~ ~~lH зад1JlНИХ У сфеРІ ПОВодження з відходами і Ilе ПРИЙllВті 
вjдПОВlДll1 РlшеllНR , 

а результат таКІІЙ: 

І. Договірні стосунки. 
При зaкmoченні договорів на розміщеННJI та захороненНJI відходів на 

пoniroні ТОВ «Десна-2» комунальні підприємства міста взагалі іПlОРУЮТЬ 
ВDМОrи тих нормативних документів. якими не просто керується тов 
«Десна-2», а бере на себе зобов'взаннв : 

• Виконати умови договору ореиди земельної дimmIOl ПJlощею 5,1532 га 
під розміщеНИJI сміттєзвалища; 

• Виконати умови договору оренди земельної дimmIOl ПJlощею 10.17 га 
Згідно проекту виконати роботи по рекультивації і до 31.02.2009 р. 
вивести ЗВ8Jlище з експлуатації; 

• Виконувати вимоги <сДозволу на розміщеННJI відходів ДЛВ тов 
«Десва-2» виданого Державним управлінням охорони навКОJlИІШІЬого 

природного середовища в Київській області. 
. Мушу зазначити , що підсвідомо з покоління в ПОКО~JDIJI бaraто 

po~, JIК населеНIUI , так і суб'єкти господарюв8ВНJI викидали ВІДХОДИ кy~ 
XOТinи і де хотіли і нікому нічого за це не ПJlатили , а коJIИ прийшов час 1 
саме иа~еИНJI c~o протестуваТJ проти свого власного ~міrrя, ~абр8JIИ 
-ОСТІ pJlД законів, які уреryльовують стосунки мІЖ суб ~ 
roсподарювВВИJI у сфері поводжеИНJI з відходами, на викон8IUIJI JIIOIX J 

ClJJaдaютьCJ[ наші договірні відносини. 
ІСеріВВИКlI KOмy&8JlLHIIX підприємств міста усвідоаlЛЮЮТЬ одне:. 
• 'с"CllІl!JJlаmuчно з;6раm" САІ;ІІІ"" ; '"'Є3''''' ,;ого за JflD/C' С'ОІО 

lOCIJodllpcn,.a (за JflQIt:; lІІєр,m,ОР;1ІЛ6ноf lpOJfflldll JfL БРО'lІрll), ІІЛЄ '(~ 
:l1С C/lІ;"'"1R nonadae на ІІІЄР'UІІОР;Ю дРlг0і zpOJf,adll, , JflactIX 11"0' 
ЗІІllXDdl • Ш71 і влас,,"КУ IІОЛ;ZО"1 1I01l1]l;6HO HeIl]lot:lllO 

1lll6С11 ІІОЛ'ZОН , ОНЄННЮ "'IІ"lIJtl 
"PIIUIIRIIIU .idxod,,, а .11"0111.1111І" роБОnl" 110 31lXOР , ' 
"''''ОА' 11(06 НЄ за,даlll" Hezalllll''''rx НIІСІІ;dи;' dII1I зdоро, 'JI ІІаСf!ЛЄНІIR 
І, б .;dxodll ІІЄ ClІІIІЛІІ загр03010 

ІІІ "'IЛІІ'1 1111 CIIIIIII дОIJ"іІии!' 11(0 , іх ""ор,(і" а Лlоdll ІІЄ 
',а'RОЛ'"I1Н6DA'У сєрєдо,,,"О' ' 3~OPOIJ ~ 011І11 O:J/f';lI(e"'1R 1І06лU3JI 
"Ро",еСІІІУ.ал" про,,,,, с,оzo 3ІС СА"lІІnlR, rp р 
",odc""ozo :JІС'"'ШІІ CJflіllllllЄltlllЛ''''f· 

2 



в період 2003 - 2004 р.р. на стадії проектно - ВИшукувanьних роб. . 
~py земnі під НОВИЙ ~oniroH, з I\leтolO задіЯllНЯ поліГОllУ ВIIКJlIОЧIIО ;~ 
ротреб ІІіста Бр?ва~11 І Броварського району, ( а це дanо б можливість 
npoдoDiКlт, терМІН ного викор~станНJI на 4-S років), товариство вважмо за 
аеобхідие і пр~сило П?ове~ти .сп~ьну нараду з відповідними cnyжбами міста 
іpaJlоlІ)', і npииwrrи ВІДПОВІДНІ РlшенНJI: 

• 11І0,)0 з60РУ, '''РllllеIJОР'IJУВIІІІ'1R ; РО3А';щеllllR IІІвер6их 1І06УІІІОВих 
відхо6ів, 11 'IJIII(O:JIC 06г0ВОР'"I1ІІ IІІІlllаllllR IІрО ІІе06хі611;ClIІ6 
nере,)6аЧІІIІIІІ в Ф;ІІI111еов,а ,urallllX КОJf'У"ал6",а lIi6I1PIIЄJf'CIIIII Jfl. 
Бровор" І(О""";В для евоєчаеllОЇ· е'urаlllll 1І0СЛУZ 110 311X0pOllelllllO 
IIIlJep,),,,, 1І06УІІІОВІІХ відходів, але ІІаи,; "РОI03I1Ц;; , які dnл гРОА.а6и 
А';Сlllа 1I0llrpe6YBaJI" ІІевідМlІ611UX Bllpi",ell6 зі СІІІОРО"" lІоса60Вих 
осіб, я«і 311дінні (J цій сфері, ІІе СIlРUЙ'IRЛUCR я« lІер",о"ергові 
"ро6лeJffll, 111111(, ВІ( 1111 В'ІРі",е"'1R іх ІІе06хі611і KOII'III", а 06'ЕІОIІ 
(ПОЛ;ZОll ТОВ), ВI(ІІй IJОlllре6ує ц; «011'11І11 311ахо6ІІ1ll6СЯ 110311 Jf'DICIlJf'" 
А';Сlllа. 

Всі ці проблеми, та складність в договірних стосунках, 
mеаlОЖJIИВЛЮЄ подальшу довгострокову співпраuю у цііі сФері. 

п. Тарифи. 
Тарифи ПО розміщенню та захороненшо відходів на поліroні ТОВ 

«десва-2» з року в рік не приймаються комунаЛЬНИМl1 niдnpllDICТBaall1 
lІіета. Вважаю за необхідне проінформувати Вас: 

В період 2000 - 2005 р.р. товариство HВДaввno поcnyrи комувanьним 
підприємствам міста по розміщеиню та захороненmo ПІВ по 1 грн. 50 коп. 
Jala •• кy6.. • 
. в період 2005 _ 2008 р.р. договірні стосунки мІЖ нашими 
IIIДnpИЄМствами в розрізі ціни на захоронеНВJI 1 м куб. ПІВ сКJIВД8JIИСІ таким 
-ом: 

Рік Ціна, ику y.JroДJШD 3верпевuв по. 
_ ....... IIIUJ ЦІва, ику за ВCТDllовлеumо ЦШD 
"-'- звпропопувDJlllза 1 

1 _1.кУб. па поCllfJ'll м.куб. _ 

2 rpи. 40 коп. Лист N! 111 від 
7 гри. 68 коп. 23.11.04 р. 

"--~200~67----------~---~------------А4~rp=и~.Q80n;~;п~.------~Лп~СТ~N!~D880~Від~--
10 rpи. 50 коп. 26.09.05 р. 

~----------~--------------~~~-

2005 

За 1 тону 
2007. 47 rpи. 73 коп. 27 rpи. 27 ~п. 

показниках і проведення 

~~ переходу на прийом П1В в вагових .. иі по"'''''"' ПО 
З •• •• иємСТВ8МИзаввдU5U --.1--

3~ орnuuзaцuIМИ 1 mдпp :nYeRВJI даного ПИТ8IDfJI 
ОроиеlПUo 1 . правИJJЬвоro вирu.u . 

Т08 ,n. тони 111в J З цшmo . фірма «Сенс» ДoroВlp ва 
811ko (~eClla-2» заюпоЧИJlо з ІПІ KOBcВJlТlSГOBa із захоровення твердих 
Кo~1IIвJr Р~біт по розрахунку цін ва поcnyrи 
-""l1О8ИХ Відходів. 3 

• 



СТВВIІМО Вас до відом&, що реалізаційна ціна на п • 
их поб'V'l" . . . оcлyrи ІЗ 

_opoHeНJUI тверд. .J .ових ВІДХОДІВ, ЯКІ надає товариство IlвеелеlllllО і 
~"''''me11lllal оргаlllзаЦIRl't1 1\1. БроваРl1 збllТкова про Щ U"''''". Ф . ,о зазначено В 
рОІснеННl ~oдo. ормування ЦІн H~ посnyrи із захоронення твердих 
ao6yroВJIX BJДX0.дlB ~онсanти~ГОВОЮ фІРМОЮ «Сенс)) і збитки перекривanись 
JI рахунок реаnlзаЦl1 поenуг ІЗ ЗВХОРОllеНllЯ тпв КllіВСЬКlll't1 коI\IуIIвлы�ІІІ\І� 
пJдПРІIЄІ\lствааl. • • 

КОАІУІІІІІ!"'" ",'д"/1."єл.,сmtlfl ЛІ. БРОВflри риуЛВРIІО 3fltlOVlIII" lІа 
nОЛ;ZОll III,epd, ІІ06у".ов, Bldxodu, 11І0611І0 "ослуzи Ь з6'tpаllltR BitJxoditl 
liо,''У''Шf'''''lJfll' "i~"P"Є/fl"C"'B(lJfll' IIadalolll"CВ Лlеll,каllЦIIJJІ ЛlіСlllfl щоdltR , fl 
ЧІ ОJllачає, 11(0 11' odllll 13 ІІ0СЛУZ 110 УlllРШlаlllllО 31CUllUla ІІе ІІ0С'ІІ"" ІІІако; 
ptlJlJI1IPIIOCllli, ЛІ( ВlIВЇ3 CJfli""'IR, 11 3l1flчиlll" і KOUIl'''' 1111 BUKOl,alll1R '('ІХ 
послуг НОАІУllШІ""; nidnplIЄ/flCmBfl ЛІІІЮІІІ" IUlallYBa"", , ІІІ0ЛІУ 06сюі, яки,; 
,16011'''''11І'' вес" n.ЄXlІОЛОZ;.,ІІи,; "pOI(ec tlid з6ираlllIR do РОЗJIlіщеllllR тв 
ІІа "оліго"і. 

Беручи до уваги все вище викладене, а головне те, Щ~ уже сьогодні 
необхідно ставити питання про розширення полігону або відведеНllВ 
3Dlельвоі діпвнКІІ дЛВ НОВОГО полігону. 

ТОВ «десна - 2» не бере на себе з060в 'взаIlЬ: 
1. Р03nОЧfllnU IІроцедуру ,idBOdy ЗeJfUlі щодо Р031111іреl111R ІІолizОllУ, 

або відводу 3ЄJflел"ІІ0; dілянки мв но,ого ІІолігОllУ і Лlісто Лlає 
всі nідcn.авu в наЙКОРОІІІ"""; терА,іll звер"утисв do голови 
Броварс"иоf районної dержаВІІОЇ adJf,illiC'l'llpal(,7 з КJI0ll011laHIIRJf' 
"ро відвеdєння ЗЄlfUlі для РОЗJI,іЩelfllR 06'ЄКlllа .. "0Bod:нcellllR ~ 
Bidxod(lJf'" (полігон, завод, copIIIOllepep06HUll КО~"Ulен.с) , 
CtlJflOC/lliiiHO BecпlU всі nро,(едурні "'""fl'IІІIЛ від JfllCII'fl 
розта"'УВtlнНR до ввода 06'єкта в еКС/иуаlllll,(іIО. 

Знаючи з власного досвіду наскільки CICJIaднo отр~ати в Д~P~HOМY 
YlIpaвniииi охорони иавкоnишиього 'середовища в КиїВСЬКІй облаСТІ л~ти ~a 
~eВJlJl відходів і керуючись п.п.lО.ll.l2. Постанови км ~ХРaJНИ вІД 
03,08.1998 Р N! 128 «Про затверджеННJI порЯДКУ розроблеННJJ І перегшrдy 
m..:," "'н до 01 березu поточного "lОІІЦту аа утвореlШJI та розміщеИВJI ВІДХОДІВ в терМІ . . • 
1Invt. " проеп JI1МIтy на рО3МІЩеНВJI ;~"l' аеобхідно надати в Державне упрaвmННJI 
.;хОдів аа наступний рік. 
ОВ «Десна - 2» бере ва себе зобов 'ЯЗОВИ:: ,,06утов; Bidxodll Bid 

1. Р03А';СIІI""'" /ІІа ЗIlXOРОН'"'''' Іі"В:'" в 200В pOI(i Іlpll УЛІО.; 
/(ОJffУНал"н,/Х "id"p"Є/f'CIIIB А'. 'РОВ "11І1 ~"еCllа-2» зzіdllО III0.apllCII .... ., '"ц І 
ІІ0!'ноІ OlUltl"'" "o~г. ІІконаНІIВ YJflOB dOZOBOpy на 
затверд3lсеllllX ІІІарифlВ , .' d" на "олігОIl; ТОВ»Десна .. 2» 
Ро:ц,іщеНІIR nla 311XOpOHelllIВ BidxD ,в l'lla З0х0РОІІІUІІ" nlBepdi 

2 О • "03Jf,iCIIIII"'" ~ • '1''РIIJJІIlIIІВ лlJt"""', Р "idllJ'''Є/f'CIII. ЛІ. DpOBap" в 
"06утові B;t>xodu ,id KOJflYHaII61111X "О"""г ІІІ0вар"СІІІ"У «ДеСllа-

" ої OIUla,,"'·· _ • .т' '" 
2009 РО'(; "Р" YJflO" "о,Н " ; BIIKoHaHIIR УА'О. uоговору на 
2» згідно 3111111е"dз/Се",1Х ІІІар",!'· "'" ,"11 "ол;гОll; ТОВ»ДеСllа-2» 

'r ня ,,'dxOri'B • 4 РО:ц,іllfеll1lR n'lІ ЗllXOронен 
• 



ТоварllСТВО зазначає: за вееь період співпрац. 
• Б І З коI\Іуllалы�lll\ll1� 

l"npIICIICТBaJ\fll aflCТD pOBapl1 TOBapllCТBO Ilе 1\10'" перед • 
1111І, " 11111\111 ІІІПКІІХ 
ФіdlllСОВllХ зобов язаllЬ, .llе I\Іає TOBapllCТВO зобов'язаllЬ і перед 
811 .. -0118011111\111 oprallaMl1 I\llста БроваРII, ТОI\IУ що Ilе було ПрllЙllПО ІІі 
0.1111 plDlelIIID, яке б еПРllDЛО Вllробllllчііі діялы�ості TOBopllcтвa а 
бeJдWlьність окремих ПОСадових осіб міста призвела до такої ситуації ~кa 
crnanac •• 

• • 
От,ке в товариства є ВСІ ПІдстави: 

3 01 сіЧІIR 2010 року ІІе 6рати ІІа се6е з060в'язаllllR 110 
РО3Jf.;ще""10 ; захоро"е""10 тов ві,) I(ОА'У"1ІЛ611'1Х 
"idllP"Є/f'C'"B А,;сn,а Бровари, lІІаl( , ЯІ( ІІа цей IJеріо,) IJоліZОIl 6уде 
ЗIІІІОIJІІЄllIlI; ІІа 90 " ; 1ІІ0вар"ство вва31сає за ІІео6хі,)ІІе ЗІІЛ""'''",,, 
;;ого для СIІО3lсuвач;в Броварсы(zоo pa';OIlY, але pill,e"'1R 11(0 до 
ІІ0далЬІІІОZО BIII(0pUClllallIfR IJоліZОllУ 6уде nР"';ІIR"'О BidnOBidllllJf'" 
СЛУ3lс6a./f,,, району, 

Товариство звертається до Вас, як міського ГОЛОВІ. міста БроваРl1 
ІІОСВРПJIТІІ у вирішенні тих питань, які обrpунтовано Вllкладені у 
ваШО"1)' листі і сподіваємося на співпрацю ва ПРОТJIзі 2008 -2009 років. 

3 Повагою, 
Директор ТОВ «Десна-2» Л.Г.Пасіка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

YnpaBnillllR ЖIIТnОВО-КОI\IУllаЛЬIIОГО господарства 

- 07400, Ки,всько 06ло&:ТL, ",. ВроваРIІ, вул. forapillo, 8-0, тІ. 6-04-13, т. 5-10-16 

Від О С;. о'" .0 ~ Н!! \!)~ '\{ З 
НаН! за :/ р> 

@ ()J..f.JO 11 t,I/JJ 

ському гоnові 

нтоненку В.О. 

()J.~~ 
~ ,U.~'-J.I '1/11 
tf СІ e.,Lf,( І 

Про затвердження МІСЬКОЇ про І 

СекретарlO Броварської міської 
апожку І.В. 

О, orl.ol 
"Поводження з твердими побут вим 
відходами в м. Бровари на 2008 -201 роки" 

КЛОПОТАННЯ 

ШаНОВНllЙ Вікторе ОлекеВIIДРОВIIЧУ! 

На виконання Закону України "Про відход .. ", постанови Кабінету 
МіНістрів України від 04.03.2004 року "Про затвердження програМJI 
ПОВОдження з твердими побутовими відходами" прошу Вас ВШlеСТIІ ІІа 
РОЗгляд Броварської міської ради питання "Про затвердження міської 
ПРОграми поводження з твердими побутовими відходам.. в 1\1. Бровар.. на 
2008-2011 роки" 

ЗПоваГОIО 
1іачan,,"и~ управління 8.0. Морозова 



" 
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