Партнерство з ПРООН/МПВСР:
здобутки та плани на майбутнє.
Нові можливості для міст України
Доповідь
Мінжитлокомунгоспу на
Національному форумі міст
партнерів Муніципальної
програми врядування та
сталого розвитку
Доповідач:
Дорошук Людмила Іванівна
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Характеристика житлового фонду України за
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Стан поводження з побутовими відходами
В Україні щороку утворюється більше 50 млн. м³ (12,5 млн. т) ТПВ,
які захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах,
загальною площею майже 7,8 тис. га.
Динаміка утворення ТПВ:
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На полігонах та звалищах накопичено близько 1 млрд. м³ (250 млн. т) ТПВ.

Охоплення послугами із вивезення ТПВ
Забезпечення послугами з вивезення ТПВ
Загалом по Україні

Сільські населені пункти

30%
70%

Щорічно:
– утворення 24 тис.
несанкціонованих звалищ,
що займають площу 750 га;
– 20 млн. м3 (5 млн. т) ТПВ
потрапляє на
несанкціоновані
сміттєзвалища та лісосмуги.

Технічний стан полігонів та сміттєзвалищ

– перевантажені:
281;
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– не відповідають нормам
екологічної безпеки: 982;

– потребують
паспортизації:

22%
1708;
40%

– потребують рекультивації:
442;
10%

– потребують санації:
369;
8%

Стан полігонів твердих побутових відходів
– Системи утилізації фільтрату практично відсутні на всіх
полігонах та звалищах.
– Потреба в нових
полігонах побутових
відходів сьогодні сягає
понад 600 одиниць.
– За оцінкою датських
експертів, кількість
полігонів в Україні
необхідно скоротити в
сім разів.
– Пріоритетним є будівництво
регіональних об’єктів перероблення та
утилізації ТПВ та регіональних
полігонів.

ТПВ як джерело вторинної сировини
– До 40% обсягу побутових відходів містить ресурсоцінні компоненти,
які можуть бути повернені у господарській обіг (папір, скло, пластик тощо).

– До 2,5% побутових відходів в Україні утилізується на двох
сміттєспалювальних заводах в містах Києві та
Дніпропетровську .
Також експлуатується експериментальна сміттєспалювальна
установка в м. Люботин Харківської області.
Два сміттєспалювальних заводи в Харкові і Севастополі не
функціонують.

ТПВ як джерело вторинної сировини
За останні 5 років:
– у 53 населених пунктах було впроваджено або впроваджується роздільне
збирання побутових відходів;
– у 7 населених
пунктах збудовані
сміттєсортувальні
лінії;
– у 16 населених
пунктах будуються
сміттєсортувальні
лінії та активно
проводиться
впровадження
роздільного збирання
побутових відходів.

Недоліки у сфері поводження з побутовими
відходами
– Лише у 180 населених пунктах послуги з вивезення
побутових відходів виключені із складу послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкової
території.
– Всього біля 190 млн. гривень в цілому по Україні
виділено на фінансування розвитку та утримання
санітарної очистки у 2009 році.
Зношеність спецавтотранспорту у 2009 році:
– в середньому по Україні: 69%
Найкращий показник:
– у м. Києві: 52%
– у Донецькій області: 54%

Тарифна політика у сфері поводження з
ТПВ
Тарифи поводження з ТПВ
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Одна людина в місяць за послугу з вивезення побутових відходів сплачує:
– в Україні — близько 0,1% від середньої заробітної плати (4 грн.);
– за кордоном — близько 1% від середньої заробітної плати.

).

Закордонний досвід
Ведучі європейські країни у вирішенні проблеми ТПВ
(Данія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Германія, Австрія та інші):
– захороненню підлягають менше 20% ТПВ;
– залишки в обсязі 45-60% перероблюються як вторсировина,
або для отримання компосту;
– спаленню піддаються звичайно 25-35% ТПВ.
перевезення

сортування і переробка

захоронення

роздільне
збирання
перевезення

утилізація

Закордонний досвід
На сміттєспалювальних заводах переробляється така частка ТПВ:
– у Нідерландах — 41%,
– у Франції — 45%,
– у Бельгії — 47%,
– у Швеції — 56%,
– в Японії — 74%,
– у Швейцарії — 80%,
– в Україні — до 2,5%.
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Нормативно--правова база
Нормативно
Законом України від 21.01.2010 р. «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» внесено зміни
у ст. 82 та ст. 152 Кодексу «Про адміністративні правопорушення»:
У разі порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
знешкодження, видалення або захоронення, або державних
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів,
правил благоустрою територій населених пунктів передбачено
накладання штрафу:

на громадян —

від 20 до 80 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

(340 – 1360 грн.)

на посадових осіб,
громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності —

від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

(850 – 1700 грн.)

Затверджені нормативнонормативно-правові акти
Постановами Кабінету Міністрів України:
– Правила надання послуг з вивезення побутових відходів.
– Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів.

Наказами Міністерства з питань житловокомунального господарства України:
– Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових
відходів.
– Методичні рекомендації з організації роздільного збирання
твердих побутових відходів тощо.

Проекти нормативнонормативно-правових актів на стадії
розроблення та затвердження:
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Програми поводження з твердими побутовими відходами»,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265
Нова редакція Державної цільової програми поводження з
побутовими відходами на 2010 – 2014 роки розроблена з
метою реформування та розвитку сфери поводження з
ТПВ шляхом створення умов для надання якісних послуг з
вивезення побутових відходів з використанням сучасних
методів та технологій, які відповідають європейським
стандартам, із зменшенням екологічного навантаження на
навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Нормативно--правові акти в стадії розроблення
Нормативно
Відповідно до Закону України «Про відходи» в стадії
розроблення та затвердження на даний час знаходяться
наступні нормативно-правові акти:
1. Нова редакція Правил експлуатації полігонів побутових
відходів
– створення єдиних підходів та вимог до експлуатації полігонів побутових відходів.

2. Нова редакція Методики роздільного збирання побутових
відходів
– створення єдиних правил роздільного збирання побутових відходів.

3. Порядок розроблення, погодження та затвердження схем
санітарного очищення населених пунктів
– основні вимоги до розроблення, погодження та затвердження схем санітарного
очищення населених пунктів.

4. Порядок конкурсного відбору виконавця послуг з вивезення
побутових відходів на певній території
– визначення процедури підготовки та проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з вивезення побутових відходів у частині їх збирання та
перевезення на певній території населеного пункту

Публічно--приватне партнерство
Публічно
Інтерес до сфери поводження з побутовими відходами
відчувається і в Україні з боку приватного капіталу, інвесторів та
міжнародних фінансових організацій:
– Світовий банк,
– Європейський банк реконструкції та розвитку,
– Європейський інвестиційний банк,
– KFW банк.
Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері поводження з
побутовими відходами. На ринку працюють як вітчизняні , так і
іноземні підприємства, а саме:
– вітчизняна компанія ГРІНКО та інші,
– австрійська фірма АVЕ,
– німецька фірма REMONDIS,
– французька фірма VEOLIA.

Основні засади тарифної політики:
Економічна обґрунтованість
тарифів та беззбитковість
підприємств галузі.
Прозорість формування тарифів.
Контроль за дотриманням
законодавства у сфері ціноутворення
та захист споживачів житловожитловокомунальних послуг.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Кількість створених ОСББ станом на 01.09.2010
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Міністерство працює з такими міжнародними
організаціями та установами:
Світовий банк;
Європейський інвестиційний банк;
Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО);
Північний Інвестиційний Банк;
Німецький банк відбудови (КФВ).

Місцевий розвиток,
орієнтований на
громаду

Проекти, що впроваджуються Програмою
розвитку ООН
• Мета проекту: створити
сприятливе середовище для
сталого соціальносоціальноекономічного розвитку на
місцевому рівні шляхом
сприяння самоорганізації
громад, розроблення та
впровадження невеликих за
обсягом громадських
ініціатив у всіх областях
України та Автономній
Республіці Крим.

Муніципальна програма
врядування та сталого
розвитку

Проекти, що впроваджуються Програмою
розвитку ООН
• Мета проекту:
сприяння врядуванню
за широкої участі
громадян для
покращення якості
життя населення в
містах України,
підвищення
спроможності громад
покращувати місцеві
соціальні, економічні та
екологічні умови.

Проекти, що впроваджуються Програмою
розвитку ООН

Побудовано чи
реконструйовано
системи
водопостачання у
180 селах.

Створено понад 700
органів
самоорганізації
населення,
підтримано біля 420
проектів, у які
інвестовано 4,5 млн.
доларів.

Розроблено моделі
управління
системами
сільського
водопостачання, які
отримали високу
оцінку Міністерства
з питань ЖКГ
України.

Програма
розвитку
та
інтеграції
Криму

Ведеться робота
щодо створення
сервісних компаній та
Асоціації
постачальників води,
які забезпечать
функціонування
децентралізованої
системи.

У чотирьох районах
Криму створено
стратегії сталого
розвитку, що
включають
стратегічну
екологічну оцінку.

Аналіз діючих міжнародних донорських проектів
Міністерство з питань житловожитлово-комунального господарства
України в якості бенефіціара має здійснювати нагляд за
цільовим використанням міжнародної технічної допомоги
реципієнтом протягом терміну реалізації проекту чи
програми в галузі
Серед недоліків - відсутній доступ місцевої влади
до кращих практик з енергозбереження, водо
водо--,
теплопостачання, поводження з твердими
побутовими відходами, а також інформації щодо
стану реалізації проектів та програм міжнародної
технічної допомоги, що реалізуються в галузі
житлово--комунального господарства.
житлово

Національні проекти «Чисте місто»,
«Якісна
вода»
Міністерством з питань житловокомунального господарства спільно з
Державним агентством з управління
національними проектами опрацьовуються
національні проекти:
– Національним проектом «Чисте місто» заплановано
будівництво сміттєпереробних заводів на найвищому
технічному та екологічному рівні у 10 містах України.
-Міністерством спільно з Укрнацпроектом відпрацьовуються
питання щодо визначення технологій переробки ТПВ для
впровадження в Україні, механізмів та джерел фінансування
зазначеного проекту.
- Національний проект «Якісна вода» передбачає будівництво
23 тисяч групових і локальних систем очистки та доочистки
питної води і розлів її в тару загальною вартістю 3,7
млдр.гривен
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