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Анотація 

В статті запропоновано систему інтегрованого поводження з ТПВ у Іллінецькому районі. Відображено 

стан сміттєзвалищ Іллінецького району та розроблено план дій щодо реалізації інтегрованого поводження з 

ТПВ. 
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Abstract 

In the article was  the system of integrated solid waste management in Illintsi district. Displaying Illinetskyi state 

landfill area and a plan of action to implement the integrated solid waste management. 
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Вступ  

У Вінницькій області і в Іллінецькому районі зокрема мабуть найгострішою та найактуальнішою 

екологічною проблемою є проблема твердих побутових відходів (ТПВ). Практично для кожного на-

селеного пункту району характерна ситуація невідповідності сміттєзвалищ, куди вивозяться ТПВ, 

екологічним нормам, а також велика кількість несанкціонованих місць їх складування. Інституції, 

задіяні у сфері поводження з відходами, через недостатнє фінансування неспроможні забезпечити 

населення належними комунальними послугами, їх обладнання є переважно застарілим.  

Тому основним завданням є мінімізація утворення відходів та налагодження ефективної системи 

поводження з ними, тобто повернення їх у цикл виробництва із збереженням природних ресурсів і 

зменшенням впливу на навколишнє середовище. 

 

Результати дослідження 

Організована система вивезення ТПВ у районі налагоджена лише у 2 найбільших населених пунк-

тах – м. Іллінці та смт. Дашів, причому вивезення ТПВ відбувається регулярно. У решті населених 

пунктів люди самі позбуваються відходів. Середній тариф на вивезення ТПВ у районі − 6,75 грн./міс. 

з 1 людини. Серед техніки, яка використовується для вивезення ТПВ – автомобіль-сміттєвоз ГАЗ-53 

із задньою загрузкою, який використовують у приватному секторі, а по місту- 2 сміттєвози із боко-

вою загрузкою, які переобладнані на більше економне пальне з бензину на газ.. У обох населених 

пунктах, де ТПВ вивозяться, встановлені контейнери для їх збирання. 

Проаналізуємо ситуацію із впровадженням роздільного збирання ТПВ у Іллінецькому районі. Де-

які елементи роздільного збирання присутні лише у районному центрі. У м. Іллінці поруч із звичай-

ними встановлено близько 40 контейнерів для ПЕТ-пляшок (металеві сітчасті контейнери). 

Існуючі на території Іллінецького району сміттєзвалища не відповідають санітарним та екологіч-

ним вимогам з багатьох причин, серед яких: порушення правил експлуатації, безконтрольне, нерегу-

льоване попадання на полігони небезпечних промислових відходів, велика кількість фільтрату, який 

утворюється внаслідок проникнення всередину звалища атмосферних опадів і води з прилеглої тери-

торії (рис. 1). Сьогодні майже усі сміттєзвалища потребують невідкладної рекультивації. Має місце 

процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. Непридатність сміттєзвалищ для 

виконання функції довгострокового зберігання та захоронення побутових відходів, відсутність твер-

дого під’їзного покриття до сміттєзвалищ є найважливішими причинами утворення несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 



  

 
Рисунок 1 – Карта сміттєзвалищ Іллінецького району 

 

Розробка плану дій щодо реалізації інтегрованого управління у сфері  поводження з ТПВ: 

Етап 1. Першим кроком, який необхідно зробити, має бути створення координаційного центру, у 

який би увійшли: представники керівництва Іллінецького району; особи, відповідальні за поводження 

з ТПВ у Іллінецькому районі; представники громад Іллінецького району; представники громадських 

організацій. 

Етап 2. Першим завданням координаційного центру має бути проведення інформаційної кампанії-

роз’яснення серед населення з метою підвищення ефективності роботи системи поводження з ТПВ із 

активним залученням місцевих ЗМІ. Робота із населенням відповідно до розробленої Дорожньої кар-

ти має початись у 1-й місяць і тривати постійно. Для цього має бути складений план інформаційної  

діяльності в сфері побутових відходів. 

Етап 3. Для успішного впровадження оптимізованої системи поводження з ТПВ та забезпечення 

відповідного фінансування необхідно якнайшвидше (теж у 1-й місяць) підготувати та прийняти онов-

лену Програму поводження з ТПВ у Іллінецькому районі із зазначенням детального плану, оператив-

них дій, відповідальних осіб, обґрунтованих строків та джерел фінансування, яка повинна відповідати 

загальній стратегії поводження з ТПВ у Вінницькій області та забезпечувати умови для реалізації 

оптимізованої системи поводження з побутовими відходами. 

Етап 4. Починаючи з 1-го місяця потрібно почати пошук потенційних споживачів відсортованої 

вторинної сировини. Це важливо здійснити до початку сортування відходів для того, щоб уникнути 

такої ситуації, коли відходи сортуються, але їх немає куди/кому вивозити. 

Етап 5. Всім територіальним громадам Іллінецького району необхідно протягом перших 3-х міся-

ців укласти договори на вивезення ТПВ із КП «Добробут» або створити власні комунальні підприєм-

ства, які будуть вивозити ТПВ. 

Етап 6. Не пізніше початку 2017 року необхідно придбати та встановити сміттєсортувальне облад-

нання і транспортні засоби. Для Іллінецького району це: 

- сміттєсортувальний комплекс: конвеєрна лінія (10 м), преси (2 шт.), ангар із бетонною підлогою 

(16х30х6м), дробарка, вібросито, магнітний сепаратор, пиловий циклон, електрообладнання, вентиля-

тори (2 шт.); 

- сміттєвоз (наприклад, КО-427-32 на шасі МАЗ, об’ємом кузова 10 м3); 

- навантажувач (наприклад, на базі трактора МТЗ). 

Етап 7. Крім того, так само, не пізніше 2017 року, необхідно встановити контейнери для збирання 

ТПВ у кожному населеному пункті (у центральному, найбільш людному місці) – близько 50 контей-

нерів (бажано нового зразка) – для підвищення ефективності збирання ТПВ у сільській місцевості. 

Існуючі контейнери у м. Іллінці потрібно розділити на 2 частини, зробивши відповідні надписи або 

пофарбувавши у різні кольори: менша частина контейнерів буде призначена для вологих ТПВ, біль-

ша – для сухої фракції. 

Етап 8. (2017-2018 роки). Поступовий подальший перехід до сортування і збирання декількох фра-

кцій, встановлення додаткових контейнерів, зокрема для: склобою, пластику, картону і паперу, мета-

лу, гуми, шкіри, тканини та інших. 



  

Етап 9. (починаючи з 2018 року). У випадку успішного виконання попередніх етапів необхідно ор-

ганізувати місця прийому інших категорій ТПВ, які неохоплені роздільним збором, шляхом укладан-

ня договорів на вивезення зі спеціалізованими підприємствами, які мають відповідні ліцензії. Зокре-

ма доцільно встановити спеціальні контейнери для збирання небезпечних компонентів побутових 

відходів (батарейок, люмінесцентних ламп, медикаментів та ін.), електронних відходів, великогаба-

ритних відходів, текстилю тощо. 

Етап 10. (варіативний, після успішного виконання попередніх етапів). Після налагодження ефек-

тивної роботи системи поводження з ТПВ поступове впровадження та реалізація повного (замкнуто-

го) циклу утилізації, переробки та використання відходів у територіальних громадах Іллінецького 

району. 

 

Висновки 

Отримані результати показують актуальність проблеми ТПВ у Іллінецькому районі Вінницької 

області, а саме: стан поводження з системою ТПВ, стан сміттєзвалищ, роботу комунального підпри-

ємства, тарифну політику та складові тарифів. У приватному секторі та селах сміттєві баки майже 

відсутні, тому ТПВ збираються місцевим населенням у пакети (мішки) для сміття і виносяться у 

встановлений час на узбіччя доріг біля свого помешкання, а працівники підприємства, збирають ці 

пакети для подальшого транспортування на полігон. 

Реалізовано підхід, який в подальшому може  бути застосований для реалізації інтегрованого уп-

равління у сфері поводження з ТПВ; оптимізації роздільного збору ТПВ в Іллінецькому районі Він-

ницької області. До основних варіантів, які можна застосувати відносять: детальне сортування ТПВ 

на окремі компоненти у домоволодіннях, збирання двох фракцій (волога і суха) та встановлення сис-

теми пунктів збирання і прийому вторинної сировини. 
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