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Характеристика міста
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Динаміка чисельності населення та 

введення житла



4

Розвиток промисловості
Збільшення обсягів реалізації продукції

• Харчопереробна галузь - 121,8%

• Машинобудування та металургійне виробництво  - 150,6%

• Текстильне виробництво, одягу та виробів зі шкіри - 222,6%

• Підприємства з виготовлення деревини, паперу та 

поліграфічної діяльності -153,8%.
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Прогноз збільшення обсягів сміття
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Існуюча система ТПВ
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Інституційні аспекти

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою

КП «Полігон»

1-й заст. міського голови

Перевізники сміття

Міський голова
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Полігон. Склад побутових відходів
.

25%

8%

9%
1%57%

полімерні відходи макулатура
скло токсичні відходи
інші відходи

Площа - 20,8 га 

400 тис.м3 ТПВ/рік
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Найбільші продуктові супермаркети міста, 

які мають вплив на формування ТПВ

Пункти прийому вторинної 

сировини 



10

Контейнерні майданчики

Контейнерних майданчиків – 224 шт.,

Контейнерів всього – 1224 шт.,

ПЕТ-пляшка – 190 шт.;

Склобій – 75 шт.; 

місць для великогабаритних відходів – 20.

Вивіз сміття – 17 сміттєвозів;

для великогабаритного – 6 сміттєвозів.
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25%

54%

11% 1% 4% 5%

скло пластик

папір для сухих і вологих віходів

великогабаритне сміття загальний контейнер

Типи контейнерів та несанкціоновані звалища 

29%

71%

Наявність в місті або на невеликій
відстані від нього (до 5км) 

несанкціонованих звалищ сміття
(опитування населення) 

так

ні
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Ціни прийнятні для 74% жителів;

Якість задовольняє (на середньому або високому рівнях) 76%;

Більшість жителів (80%) забезпечені мінімум двома типами контейнерів для 

сміття;

Загалом рівень роздільного збирання сміття не високий.

Існує ряд проблем з вивезенням сміття: 

• зона смітників не закрита; 

• невчасне вивезення сміття; 

• дуже старі, брудні та поржавілі контейнери; 

• переповнені баки; 

• неприємний запах та брудний асфальт біля контейнерів зі сміттям.

• Несанкціоновані звалища спостерігаються вздовж берегів обох річок на 

території міста та за ним через відсутність локальних контейнерів для сміття.

Оцінка з боку споживача
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• відсутність системи обліку по типам сміття 

- що було на початку і вкінці, є тільки ваги;

• частково функціонуюча система 

роздільного збирання, сортування і 

переробки ТПВ;

• недостатня кількість урн для сміття, 

контейнерних площадок;

• недостатній рівень популяризації 

роздільного збору сміття (сортування) та 

повного циклу переробки ТПВ;

• відсутність «Схеми санітарного очищення 

міста».

Сильні та слабкі сторони

• 460 контейнерів для ТПВ;

• 6 контейнерів об’ємом 15 м3 для 

великогабаритного сміття

• саморозвантажувальний автомобіль

ВМ14-32;

• очистка фільтрату з полігону;

• реконструкція мулопроводу на очисних

спорудах;

• заходи щодо розвитку полігону ТПВ: 

насосне обладнання для перекачування

фільтрату, тимчасовий трубопровід. 
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Стратегічний розвиток сфери 

поводження з ТПВ
Основні напрямки

- запобігання утворенню відходів;

- вдосконалення систем первісного накопичення та збирання відходів;

- сортування, переробка і повторне використання (рециклінг) відходів;

- вдосконалення систем і технологій переробки відходів;

- створення міського сміттєпереробного комплексу;

- оптимізація захоронення відходів;

- ліквідація негативного впливу відходів на довкілля.
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Комплексна модель 

системи управління ТПВ
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Схема матеріальних та енергетичних 

потоків
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КГУ

Шредер

Сортувальна лінія 

з виробництвом RDF-палива
Сортувальна лінія

Основне обладнання
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Схема фінансових потоків
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№ 

з/п
Найменування величини Розмірність

Значенн

я

1 Річна кількість відходів т/рік 100000

2 Чисельність населення людей 250000

Коефіцієнт надходження оплати від населення - 0,5

3 Вантажопідйомність сміттєвоза т 8

4 Витрати палива сміттєвозом на 100 км л 30

5 Середня протяжність маршруту сміттєвоза км/рейс 36

6 Вартість дизельного палива грн/л 20

7 Вартість електроенергії (2 клас) грн/кВт*год 1,91

8 Вартість вивезення сміття для населення грн/люд*міс 9,51

9 Вартість пластику грн/кг 4

10 Вартість паперу/картону грн/кг 2,2

11 Вартість склобою грн/кг 0,5

12 Вартість металолому грн/кг 2,5

13 Вартість компосту грн/кг 0,5

14 Зелений тариф на електроенергію грн/кВт*год 3,77

15 Середня заробітна плата працівника грн/люд*міс 5000

16 Вартість захаронення відходів для насел. грн/т 47,98

17
Капітальні затрати на сортувальну лінію з 

шредером
тис.грн. 40000

18 Капітальні затрати на КГУ тис.грн. 60420

19 Капітальні затрати на сушильний барабан тис.грн. 9500

20 Вологість відходів до сушки % 50

21 Вологість відходів після сушки % 30

Вихідні дані для аналізу
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№ Назва  потоку Розмірність Величина 

Матеріальні потоки

1 Несортовані ТПВ тонн/рік 84800

2 Крупногабаритні ТПВ тонн/рік 15200

3 Пластик тонн/рік 1450

4 Картон, папір тонн/рік 3575

5 Скло тонн/рік 6200

6 Метал тонн/рік 2300

7 Дроблені крупногабаритні ТПВ тонн/рік 9120

8 Волога сировина для RDF тонн/рік 31955

9 Суха сировина  для RDF тонн/рік 22825

10 RDF -паливо тонн/рік 22825

11 Відсів великогабаритних ТПВ тонн/рік 6080

12 Невикористаний залишок від сортування тонн/рік 3220

13 Відсортовані харчові відходи тонн/рік 36100

14 Компост тонн/рік 4010

Енергетичні потоки

15 Дизельне пальне на транспортування ТПВ л/рік 114480

16

Дизельне пальне на транспортування 

крупногабаритних ТПВ л/рік 20520

17 Електроенергія для сортувальної лінії кВт*год/рік 99000

18 Електроенергія для шредера кВт*год/рік 49500

19 Звалищний газ тис.м3/рік 3200

20 Вироблена електроенергія кВт*год/рік 5000000

21 Вироблена теплова енергія Гкал/рік 5000

18 Електроенергія для RDF лінії кВт*год/рік 495000

№ Назва  потоку

Розмірніст

ь

Величин

а 

Затрати

1 Дизельне пальне на транспортування ТПВ тис.грн 2289,6

2 Зарплата на транспортування ТПВ тис.грн 4200

3

Дизельне пальне на транспортування 

великогабаритних ТПВ тис.грн 410,4

4

Зарплата на транспортування 

великогабаритних ТПВ тис.грн 720

5 Електроенергія для сортувальної лінії тис.грн 189

6 Зарплата персоналу  сортувальної лінії тис.грн 720

7 Електроенергія для шредера тис.грн 94

8 Зарплата персоналу шредера тис.грн 720

9 Електроенергія  лінії RDF тис.грн 944

10 Зарплата персоналу лінії RDF тис.грн 720

19 Затрати на захоронення ТПВ тис.грн 1986

Доходи

11 Оплата населення тис.грн 14265

12 Оплата за пластик тис.грн 5800

13 Оплата за картон і папір тис.грн 7865

14 Оплата за скло тис.грн 3100

15 Оплата за метал тис.грн 5750

16 Оплата за компост тис.грн 2005

17 Оплата за паливо RDF тис.грн 0

18 Оплата за електроенергію тис.грн 18850

Баланс

Всього тис.грн 44642

Матеріальні та енергетичні потоки                      Фінансові потоки
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Моделювання матеріально-фінансових потоків
Лінія продуктивністю 100 тис.т/рік

Лінія 50 

тис.т/рік

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8

Вартість RDF-палива грн./т 0 0 50 500 -500 -500 -1130 0

Вартість електроенергії 

КГУ
грн./кВт*г 0 3,77 3,77 3,77 3,77 0 0 0

Прибуток тис. грн 25792 44642 45783 56054 33229 14379 0 11395

Кількість захоронених 

ТПВ
т./рік 41390 41390 41390 41390 41390 41390 41390 78038

Сумарні капітальні 

затрати
тис. грн 49500 109920 109920 109920 109920 49500 49500 17600

Термін окупності років 1,92 2,46 2,40 1,96 3,31 3,44 1,54

1 варіант безкоштовне RDF-паливо та без КГУ 

2 варіант безкоштовне RDF-паливо та впровадження КГУ з виробництвом електричної енергії 

3 варіант Ціна  RDF-палива 50 грн./т. та впровадження КГУ з виробництвом електричної енергії 

4 варіант Ціна  RDF-палива 500 грн./т. та впровадження КГУ з виробництвом електричної енергії 

5 варіант Ціна  RDF-палива -500 грн./т. та впровадження КГУ з виробництвом електричної енергії 

6 варіант Ціна  RDF-палива -500 грн./т. та без КГУ

7 варіант Ціна  RDF-палива -1130 грн./т. та без КГУ
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Підсумок
Розроблено комплексний підхід в управлінні ТПВ 

• математична модель, яка дозволяє 

оцінювати прибутки та витрати 

інвестора, залежно від кількості 

цінних відходів, тарифів, об’ємів

сміття і т.д.;

• розглянуто 8 варіантів та показані 

можливі реалізації схем з високими 

показниками окупності та прибутку;

• В залежності від наявних фінансових 

ресурсів та вихідних даних можна 

вибирати прийнятні  варіанти схеми 

управління ТПВ.
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