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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 
документами державного планування 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року 
розробляється відповідно до положень Національної стратегії управління відходами в Україні 
до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 820 від 08.11.2018 р., 
Національного плану управління відходами до 2030 року, схваленого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України № 117-р від 20.02.2019 р., Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 385 
від 06.08.2014 р. (зі змінами), та Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 733 від 12.09.2018 р. Крім того, проєкт Регіонального плану управління 
відходами у Хмельницькій області до 2030 року буде розроблятися із урахуванням положень 
Програми поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018 – 2022 роки, затвердженої 
рішенням Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 39-18/2018. 

Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” регулює відносини у сфері оцінки 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів 
державного планування та поширюється на документи державного планування, які 
стосуються, серед інших секторів,   поводження з відходами, та виконання яких передбачатиме 
реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду (стаття 2). 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, документи 
державного планування – це стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, 
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні 
документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню 
органом державної влади, органом місцевого самоврядування. 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року є 
документом державного планування, який стосується поводження з відходами та виконання 
якого, вірогідно, передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких законодавством 
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.  

Перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, 
визначається Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. Перша категорія видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, включає такі види планової діяльності, пов’язані із поводженням з 
відходами: 

 операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, 
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);  
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 операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, 
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн 
на добу або більше. 

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 

 установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів 
тваринництва; 

 утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів. 

Інформація про проекти у сфері поводження з відходами, які реалізуються на території області 
та пройшли процедуру оцінку впливу на довкілля, представлена у таблиці нижче. 

Таблиця 1. Інформація про проекти 

Назва проекту Назва підприємства Номер реєстраційної справи 

Реконструкція існуючого полігону 
твердих побутових відходів в м. 
Хмельницький 

Хмельницьке комунальне 
підприємство 
"Спецкомунтранс" 

201911224854 

Зміна цільового призначення 
земельних ділянок під розширення 
існуючого полігону ТПВ 

Хмельницьке комунальне 
підприємство 
"Спецкомунтранс" 

20201305210 

Будівництво Комплексу з 
переробки твердих побутових 
відходів (ТПВ) 

Хмельницьке комунальне 
підприємство 
"Спецкомунтранс" 

20201165136 

Будівництво сміттєсортувального 
комплексу на території полігону 
ТПВ Волочиської міської ради 
Хмельницької області 

Волочиська міська рада 20188271568 

Технічне переоснащення вузла 
біологічної очистки очисних 
споруд виробничих стоків ТОВ 
«ПКПФ – Україна» 
продуктивністю 7 000 м3 /добу 

ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова 
фабрика - Україна» 

20191014594 

Часткова заміна традиційних видів 
палива на альтернативні види 
палива при виробництві клінкеру 
на обертовій печі №7 на АТ 
«Подільский цемент» 

АТ «Подільский цемент» 20191114757 
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З огляду на вищенаведене, документ державного планування підлягає здійсненню стратегічної 
екологічної оцінки. 

Рис. 1. Процедура здійснення стратегічної екологічної оцінки 

Стратегічна екологічна оцінка включає визначення, опис та оцінювання наслідків виконання 
документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
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виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення 
можливих негативних наслідків. 

Процедура стратегічної екологічної оцінки включає такі основні етапи (див. також рис. 1): 

 визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,  

 складання звіту про стратегічну екологічну оцінку,  

 проведення громадського обговорення та консультацій,  

 врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій,  

 інформування про затвердження документа державного планування. 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період 
до 2030 року та текст заяви (див. Додаток 1) було опубліковано на сайті Хмельницької 
обласної державної адміністрації 5 листопада 2020 року, а також у друкованих засобах масової 
інформації 4 та 5 листопада 2020 року (див. Додаток 2). Зауваження і пропозиції приймалися 
протягом 15 днів з дати оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки. Жодних пропозицій щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 
не надходило. 

Метою Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року є 
створення ефективної системи управління відходами у Хмельницькій області з урахуванням 
ієрархії пріоритетів управління відходами, поступовим застосовуванням найкращих 
доступних технології з оброблення відходів, зменшенням негативного їх впливу відходів на 
довкілля та здоров’я людей, а також поступового збільшення обсягів використання відходів 
як вторинних матеріальних ресурсів. 

Реалізація Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року 
сприятиме досягненню мети Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 
року, що полягає у створенні умов для підвищення стандартів життя населення шляхом 
впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та 
регіональному рівні та збільшення обсягу їх перероблення та повторного використання. 

Документ розроблявся із урахуванням принципів ієрархії поводження з відходами, переходу 
до економіки замкненого циклу, наближеності, попередженості, спільної відповідальності, а 
також законодавчих, економічних та соціальних факторів. 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року 
включає: 

 аналіз поточної ситуації у сфері управління відходами в області; 

 визначення цілей та заходів;  
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 здійснення аналізу та вибір оптимальної системи управління відходами 
(інфраструктури для збирання, роздільного збирання, перероблення, оброблення та 
утилізації) та практичних заходів, необхідних для її запровадження, із детальним 
розглядом щодо побутових відходів та коротким аналізом щодо інших типів відходів;  

 визначення географічних меж територій області, для яких розробляється план та які 
мають спільно використовувати послуги полігону чи заводу з оброблення побутових 
відходів; 

 визначення сфер відповідальності різних органів влади та організацій, які будуть 
залучені до виконання плану, необхідного фінансування та потенційних джерел фінансування. 

Детальний перелік завдань РПУВ в частині організаційних питань поводження з відходами та 
удосконалення управління окремими видами відходів, в тому числі зменшення негативного 
впливу на довкілля, включає такі:  

1. Завдання, що стосуються організаційних питань поводження з відходами: 

1.1. Створення підґрунтя для подальшої реалізації РПУВ 

1.2. Удосконалення інституційної спроможності області у сфері поводження з 
відходами та зміцнення кадрового потенціалу 

1.3. Удосконалення системи інформаційного забезпечення сфери поводження з 
відходами 

1.4. Підвищення рівня обізнаності населення з питань поводження з відходами 

2. Завдання, що стосуються управління муніципальними відходами: 

2.1. Вдосконалення та підтримання регіональної системи управління відходами 

2.2. Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів 

2.3. Створення інфраструктури з відновлення побутових відходів 

2.4. Створення інфраструктури із захоронення побутових відходів 

2.5. Зменшення негативного впливу від наявних сміттєзвалищ 

3. Завдання, що стосуються управління небезпечними відходами: 

3.1. Удосконалення управління відпрацьованими нафтопродуктам 

3.2. Забезпечення утилізації непридатних ХЗЗР 

3.3. Впровадження найкращих практик поводження з упаковкою з-під ХЗЗР та 
простроченими ХЗЗР 

3.4. Удосконалення управління СОЗ 

3.5. Систематизація інформації щодо наявних ПХД та розроблення спільного з 
підприємствами плану виведення їх з експлуатації з подальшою утилізацією 

4. Завдання, що стосуються управління промисловими відходами: 
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4.1. Мінімізація навантаження на довкілля та підвищення безпеки об’єктів поводження 
з промисловими відходами 

5. Завдання, що стосуються управління відходами будівництва та знесення 

5.1. Створення інфраструктури для оброблення відходів будівництва та знесення 

5.2. Удосконалення практики поводження з відходами будівництва та знесення 

6. Завдання, що стосуються управління відходами сільського господарства 

6.1. Збільшення обсягів перероблення та утилізації відходів рослинництва 

6.2. Створення інфраструктури та модернізація й упорядкування наявних об’єктів з 
оброблення та видалення відходів тваринного походження 

7. Завдання, що стосуються управління медичними відходами 

7.1. Удосконалення системи поводження з медичними відходами 

7.2. Забезпечення кожного кластеру управління відходами регіональним об’єктом з 
утилізації медичних відходів 

8. Завдання, що стосуються управління знятими з експлуатації транспортними засобами 

8.1. Створення/розвиток інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих 
з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, 
що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів 

9. Завдання, що стосуються управління ВЕЕО 

9.1. Запровадження на базі найбільших в області виробників ЕЕО пілотних проектів з 
реалізації принципу розширеної відповідальності виробника 

10. Завдання, що стосуються управління відпрацьованими батареями, батарейками та 
акумуляторами 

10.1. Запровадження на базі найбільших в області постачальників батарейок пілотних 
проектів з реалізації принципу розширеної відповідальності виробника 

11. Завдання, що стосуються управління відходами упаковки 

11.1. Запровадження на базі найбільших в області виробників товарів в упаковці 
пілотних проектів з реалізації принципу розширеної відповідальності виробника 
упаковки 

12. Завдання, що стосуються управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд 

12.1. Зменшення навантаження на довкілля об’єктів оброблення та видалення осадів 
стічних вод від комунальних очисних споруд 

12.2. Збільшення обсягів використання осадів стічних вод 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року 
передбачає, зокрема, виконання таких заходів: 
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 створення нових об’єктів  інфраструктури поводження з відходами (полігони твердих 
побутових відходів, заводи з оброблення твердих побутових відходів та, за потреби, 
інші об’єкти оброблення відходів для окремих видів відходів); 

 покращення системи збирання, сортування, вивезення, повторного використання та 
перероблення відходів; 

 інші необхідні заходи щодо удосконалення системи поводження з відходами залежно 
від результатів аналізу поточної ситуації та визначених пріоритетів (наприклад, 
закриття, реконструкцію або переоснащення і належне технічне облаштування 
існуючих полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів); 

 підвищення обізнаності щодо ефективного поводження з відходами серед населення 
області.  
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2. Характеристика поточного стану 

Даний розділ містить характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 
затверджено. 

Хмельницька область знаходиться у західному регіоні України і межує з Вінницькою областю 
на сході, Чернівецькою на півдні, Тернопільською на заході, Житомирською на північному-
сході та Рівненською на північному-заході. Територія області відноситься до лісостепової зони 
і розташовується в межах центральної та західної частини Волино-Подільської височини і 
західного схилу Українського кристалічного щита. 

Площа області складає 20 629 км2 (3,4% території України). Відстань з півночі на південь 
складає близько 225 км, тоді як із заходу на схід – близько 100 км. Сільськогосподарські угіддя 
займають 75,9 % її території. Решту території - ліси, ріки, болота, населені пункти, промислові 
об’єкти та шляхи сполучення (ХОДА, 2020 Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розташування Хмельницької області. 

2.1 Клімат та метеорологічні умови 

Клімат області помірно-континентальний. За даними Хмельницького обласного центру з 
гідрометеорології середня річна температура повітря у 2019 році становила 10 °С, а середня 
кількість опадів за останні 5 років - 336-687 мм (ХОДА, 2020). 
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Таблиця 2. Інформація про середню температуру повітря*

Місяць 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Січень -8.9 1.3 -2.8 -3.4 -8.6 -2.8 -4.6 -5.0 -4.5 -1.0 -4.5 -6.2 -2.4 -4.5 -4.1 -4.9
Лютий -6.1 -2.7 0.4 -1.3 -3.7 -5.4 -10.6 -1.6 -1.2 -0.9 2.4 -3.0 -4.4 0.8 -2.7 -3.6
Березень -1.2 5.7 3.3 1.1 1.5 0.7 2.4 -2.5 5.8 3.9 3.7 5.5 -1.4 4.6 2.4 0.6
Квітень 9.1 8.2 9.0 10.3 9.3 9.1 10.2 9.6 9.2 8.1 11.6 8.8 13.5 9.3 9.7 7.9
Травень 13.3 16.4 13.5 13.5 15.4 15.1 16.4 16.6 15.0 14.7 14.4 14.0 17.1 14.3 15.0 13.9
Червень 16.4 18.9 17.4 17.5 18.4 18.6 18.7 18.8 16.1 18.7 19.3 18.6 18.6 21.2 18.4 16.8
Липень 19.8 20.1 18.4 19.8 21.3 19.7 21.8 18.5 19.5 20.3 20.3 19.1 19.7 18.8 19.8 18.4
Серпень 18.3 19.7 19.4 18.5 21.1 18.6 19.0 18.1 18.9 21.7 19.7 20.5 20.8 20.1 19.6 17.7
Вересень 14.8 13.6 12.8 15.7 12.9 15.6 15.5 11.5 14.8 16.6 16.3 14.7 15.6 15.5 14.7 13.1
Жовтень 9.5 8.3 9.6 8.1 5.0 7.2 9.3 9.1 8.0 7.5 6.1 8.7 10.1 10.2 8.3 7.6
Листопад 4.1 0.0 3.3 4.5 6.9 1.8 3.9 6.2 1.8 4.2 0.7 3.0 1.2 5.5 3.4 1.9
Грудень 0.9 -2.4 -0.2 -2.9 -4.7 1.1 -6.1 -0.6 -1.8 1.8 -2.0 0.9 -2.2 1.8 -1.2 -2.9
Середнє 7.5 8.9 8.7 8.4 7.9 8.3 8.0 8.2 8.5 9.6 9.0 8.7 8.8 9.8 8.6 7.2
Максимум 29.8 33.6 32.6 31.2 33.4 30.8 33.4 29.6 32.3 34.4 32.8 33.5 30.6 34.1 32.3 Н/Д
Мінімум -28.6 -16.2 -19.1 -20 -28 -17.9 -27.5 -17.7 -20.6 -17.5 -19.5 -19.6 -20.3 -14.2 -20.5 Н/Д

Середнє 
2006-2019

Середнє 
1961-2005

* Інформація представлена на основі аналізу даних архіву погоди сайту для метеостанції 
Хмельницький (WMO_ID=33429). Середні значення для 1961-2005 років представлені на 
основі інформації ДСТУ – НБВ.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”. 

Аналіз метеорологічних даних свідчить, що середні показники температури протягом 2006-
2019 років для кожного місяця на 0.7-1.9 °С вищі ніж усереднені дані довгострокових 
спостережень протягом 1961-20050 років, що свідчить про вплив глобальної зміни клімату. 
Найвищі середні показники температури для більшості місяців спостерігалися протягом 
останніх 5 років. 

2.2 Атмосферне повітря 

Інформація про стан атмосферного повітря в області обмежена, оскільки постійні 
спостереження якості атмосферного повітря ведуться лише в м. Хмельницькому на двох 
стаціонарних постах лабораторією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології 
(аміак, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту, оксид вуглецю, пил, розчинні сульфати, 
фенол, формальдегід, хлористий водень), а дані про обсяги викидів від пересувних джерел 
після 2015 року відсутні. 

Таблиця 3. Дані про обсяги викидів в атмосферне повітря 

Роки Викиди в атмосферне повітря, тис. т 

від стаціонарних джерел від пересувних джерел 

2015 18.3 57.2 

2016 21.7 Н/Д 

2017 21.07 Н/Д 

2018 22.1 Н/Д 

2019 20.3 Н/Д 

Джерело: Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Хмельницькій області у 2019 році (ХОДА, 2020А). 
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Як видно з наведених даних, основним джерелом забруднення в області є транспорт (пересувні 
джерела), однак дані про обсяги викидів протягом останніх років відсутні. Викиди від 
стаціонарних джерел сконцентровані в основних промислових центрах області у Кам’янець-
Подільський районі (41% від загальних викидів у 2019 році), Полонському районі (14%), 
Волочиському районі (9%), в містах Хмельницький (5%) та Старокостянтинів (5%), 
Теофіпольському (4%) та Красилівському (3%) районах. Серед найбільших забруднювачів 
атмосферного повітря Публічне акціонерне підприємство «Подільський цемент», ТОВ 
«Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна», ТОВ «Наркевицький цукровий завод», 
ТОВ «Старокостянтинівцукор», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго». На викиди даних 5 
підприємств припадає близько 54% від загальних викидів стаціонарних джерел області. 

Дані спостережень за якістю атмосферного повітря в м. Хмельницькому протягом 2019 року 
свідчать про перевищення рівнів допустимого забруднення діоксидом азоту (середньомісячне 
значення становило 1,4 ГДК), формальдегідом (перевищення спостерігалося протягом 
вересня-грудня, середньомісячне значення склало 2,2 ГДК) та фенолом (перевищення було 
зафіксоване тільки в грудні і становило 1,1 ГДК). По іншим забруднюючим речовинам, за 
якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано. 

Крім того, протягом 2019 року Державною установою «Хмельницький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» досліджено 2028 проб 
атмосферного повітря. У 90 пробах зафіксовано перевищення нормативних рівнів, зокрема, 
щодо вмісту пилу (14% проб) та діоксиду сірки (12% проб). Абсолютна більшість проб, в яких 
спостерігалося перевищення допустимих рівнів, була відібрана на території міст (ХОДА, 
2020А). 

Таким чином, обмежені дані про стан атмосферного повітря на території області свідчать про 
підвищені рівні забруднення на території міст, зокрема діоксидом азоту, діоксидом сірки, 
пилом, формальдегідом та фенолом. Біль детальна оцінка якості атмосферного повітря 
вимагає подальшого розвитку системи моніторингу якості повітря в області та здійснення 
інструментальних вимірів якості повітря в процесі оцінки впливу на довкілля інвестиційних 
проектів на території області. 

2.3 Зміна клімату та викиди парникових газів 

Основною причиною глобальної зміни клімату, наслідки якої спостерігаються і на території 
області, є значне зростання викидів парникових газів від антропогенної діяльності: 
спалювання викопного палива стаціонарними та пересувними джерелами, промислові 
процеси, сільське господарство та операції поводження з відходами. 

До основних потенційних негативних наслідків зміни клімату, що можуть проявлятися у 
Хмельницькій області, належать посуха, підтоплення та затоплення, зменшення площ та 
порушення видового складу зелених зон, стихійні гідрометеорологічні явища, зниження рівня 
ґрунтових вод, зменшення їх кількості та погіршення якості питної води, зростання кількості 
інфекційних захворювань та алергійних проявів (ХОДА, 2020А). 
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За даними статистичної звітності, викиди парникових газів від стаціонарних джерел викидів у 
Хмельницькій області у 2019 році становили:  

 вуглецю діоксид – 2 242 231 т (101,5 % відповідно до рівня 2018 року);  

 азоту (1) оксид - 85,66 т (70,6 % відповідно до рівня 2018 року);  

 метану 1 844 т (128% відповідно до рівня 2018 року). 

Операції у сфері поводження з відходами відповідають за 3.6% від усіх джерел викидів 
парникових газів в Україні. Зокрема, найбільше викидів парникових газів утворюється на 
полігонах твердих побутових відходів та установках з очищення стічних вод. За даними 
національного звітності, що подається до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН зі зміни 
клімату, у 2018 році в Україні викиди у секторі “Відходи” складали 12,18 млн тонн СО2 екв., 
включаючи викиди метану в обсязі 11,07 млн тонн СО2 екв. (442.78 тис. тонн), викиди оксиду 
нітрогену в обсязі 1.11 млн тонн СО2 екв. (3.72 тис. тонн) та викиди двоокису вуглецю в обсязі 
5.19 тис. тонн. Таким чином, основними парниковими газами у секторі “Відходи” є метан, 
який утворюється у процесі розкладу органічної речовини на полігонах твердих побутових та 
промислових відходів, при очищення стічних вод, спалюванні відходів та компостуванні, а 
також оксид нітрогену, що утворюється при очищенні стічних вод, спалюванні та 
компостуванні відходів. Незначна кількість викидів двоокису вуглецю утворюється при 
спалюванні відходів. Основними джерелами викидів є поводження із твердими побутовими 
відходами (66.8% від загальних викидів сектору у 2018 році) та стічними водами (32.9%), тоді 
як на решту джерел припадає біля 0.3% від загальних викидів сектору “Відходи” (NIR, 2020). 

Розрахунок викидів метану з полігонів твердих побутових відходів базується на методі 
розкладу першого порядку, який враховує розклад органічного вуглецю різних типів відходів 
протягом кількох десятиліть із утворенням метану та двоокису вуглецю. Для більшої точності 
результатів рекомендується використовувати історичні дані щодо розміщення відходів на 
полігонах протягом останніх 50 років. Для цілей звіту були використані фактичні дані щодо 
розміщення відходів протягом 2010-2019 років, а також оціночні дані про розміщення відходів 
протягом періоду 1970-2009 років, які визначалися на основі чисельності населення та 
національних показників розміщення відходів на одиницю населення для кожного окремого 
року. 

Метан на полігонах твердих побутових відходів утворюється внаслідок розкладу таких 
компонентів відходів: папір та картон (I), текстиль (II), відходи їжі (III), деревина (IV), садові 
та паркові відходи (V), продукти особистої гігієни (VI), гума та шкіра (VII). Для цілей 
розрахунків вважається, що анаеробний розклад даних компонентів розпочинається на 
початку року, наступного за роком розміщення відходів і продовжується протягом певного 
періоду часу, що залежить від типу відходів. Для прикладу, для відходів їжі період 
напіврозкладу складає близько 6 років, тоді як для паперу і текстилю – близько 14 років. 

Частина метану, що утворюється в процесі анаеробного розкладу органічних компонентів 
відходів, збирається та утилізується для виробництва енергії. Зокрема, на території 
Хмельницької області діють два підприємства: 
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 ТОВ "Біогаз Енерджі" – на полігоні твердих побутових відходів міста Хмельницький 
(електрична потужність 659 кВт, працює з 2018 року); 

 ТОВ "Міжнародний центр газових технологій" – на полігоні твердих побутових 
відходів міста Кам’янець-Подільський (електрична потужність 630 кВт, працює з 2018 
року). 

Утилізація метану дозволила скоротити викиди парникових газів у 2018-2019 роках. 

Таблиця 4. Інформація про викиди парникових газів від поводження з відходами 

Дані 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Дані про обсяги утворення метану за типами відходів: 

Папір та картон 
(I) 

4,200 4,201 4,168 4,144 4,111 4,069 4,021 3,949 3,890 

Текстиль (II) 603 609 608 609 608 605 601 593 587 

Відходи їжі (III) 3,965 3,936 3,842 3,774 3,693 3,599 3,501 3,361 3,254 

Деревина (IV) 466 470 470 471 472 471 470 467 465 

Садові та паркові 
відходи (V) 

519 522 518 515 511 505 498 486 477 

Продукти 
особистої гігієни 
(VI) 

64 73 80 87 93 97 102 104 107 

Гума та шкіра 
(VII) 

510 513 511 510 508 504 500 492 486 

Обсяги утворення 
метану, тонн 

10,328 10,324 10,196 10,110 9,995 9,851 9,693 9,454 9,266 

Обсяги утилізації 
метану, тонн 

0 0 0 0 0 0 0 665 1,159 

Викиди метану, 
тонн 

10,328 10,324 10,196 10,110 9,995 9,851 9,693 8,788 8,106 

Викиди метану, 
тонн CO2e 

258,192 258,088 254,900 252,754 249,884 246,281 242,328 219,703 202,661 

2.4 Водні ресурси 

Водні ресурси Хмельницької області складаються з поверхневого стоку (в середньому 2,1 
млрд м3/рік) і запасів підземних вод (прогнозні - 720 тис. м3/рік, затверджені - 170,6 млн 
м3/рік).  

Гідрографічна мережа області представлена басейнами трьох великих річок: Дніпра, 
Південного Бугу та Дністра з їх притоками - Горинь, Случ, Хомора, Бужок, Вовк, Іква, Збруч, 
Смотрич, Ушиця та іншими. Всього в  області нараховується 3733 річки, загальною 
протяжністю - 12880 км, з них довжиною більше 10 км - 211 річок, загальною протяжністю 
4872 кілометрів. На півночі області у басейні р. Горинь знаходяться найбільші озера Святе (4,2 
га) та Теребіжі (2,6 га). Крім того, за матеріалами інвентаризації штучних водойм та даних 
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землевпорядних служб на території Хмельницької області налічується 2959 штучних водних 
об’єктів. Також, на території Хмельницької області існує 42 водосховища, в т.ч. водойма-
охолоджувач ХАЕС об’ємом 120 млн м3 та Щедрівське водосховище об’ємом 30 млн м3. 
Забезпеченість водними ресурсами є вищою за середню в Україні (ХОДА, 2020А; ХОДА, 
2020Б). 

За даними статистичної звітності за формою No 2ТП-водгосп (річна) забір води у 2018 році 
становив 99,7 млн м3, в тому числі  58,15 млн м3  із 37З поверхневих водних об’єктів та 41,55 
млн м3 із підземних водоносних горизонтів. 

Таблиця 5. Інформація про споживання водних ресурсів 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Забір води з водних об’єктів, млн м3 101.70 104.20 106.20 99.70 87.85 

Спожито свіжої води, млн м3, в т.ч.: 67.08 76.55 78.26 70.48 63.89 

виробничі потреби 40.55 48.75 50.31 41.31 35.38 

побутово-питні потреби 25.07 26.33 26.14 27.35 26.52 

зрошення 0.01 0.02 0.65 0.14 0.53 

сільськогосподарські потреби 1.46 1.44 1.74 1.62 1.46 

ставкове-рибне господарство 73.63 50.24 0.00 84.10 76.30 

Втрати води при транспортуванні 11.89 11.13 10.58 10.86 10.68 

Загальне водовідведення, млн м3, в т.ч.: 42.62 37.75 51.18 49.98 47.79 

у поверхневі водні об’єкти 39.95 35.05 35.17 47.38 46.26 

у т.ч. забруднених зворотних вод 0.65 0.43 0.61 1.00 1.01 

у т.ч. нормативно очищених 27.83 29.75 29.90 30.14 30.49 

у т.ч. нормативно чистих (без очистки) 11.48 3.38 3.28 14.51 12.91 

Таким чином, і поверхневі, і підземні водні ресурси відіграють важливу роль у 
водозабезпеченні побутово-питних, виробничих та інших потреб. 

На території Хмельницької області cкид зворотних вод у водні об’єкти здійснюють 80 
водокористувачів. Повна біологічна очистка з подальшим скидом очищених стічних вод у 
водні об’єкти здійснюється на 54 комплексах очисних споруд. Близько 1 млн м3 зворотних вод 
відводяться у водні об’єкти недостатньо очищеними. 

Екологічний стан поверхневих вод області відстежується такими установами: 

 Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології і лабораторією Регіонального 
офісу водних ресурсів у Хмельницькій області по 6 водних об’єктах на 14 контрольних 
створах,  

 Державною установою «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» на водоймах 1-ї категорії - у 3 створах та 2-ї категорії - у 65 
створах, 
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 лабораторією НПП «Подільські Товтри» (на території парку). 

Якість водних ресурсів за деякими показниками не відповідає встановленим гранично-

допустимим концентраціям, зокрема: 

 поверхневі води басейну р. Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених 
органічних сполук, заліза загального, хрому (VІ), міді, азоту амонійного, нітритів, 

фенолів та марганцю; 

 поверхневі води басейну р. Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом 
розчинених органічних речовин, марганцю, заліза загального, нітритів, міді, азоту 

амонійного, хрому (VІ) та фенолів; 

 у поверхневих водах басейну р. Дністер протягом року спостерігався підвищений 
середній вміст розчинених органічних сполук. 

Протягом 2019 року Державною установою «Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» проводився контроль за станом поверхневих 
водоймищ I категорії у 3-х постійних створах та II категорії у 65 постійних створах. З водойм 
I категорії в 2019 році досліджено 16 проб на санітарно хімічні показники, з яких не 
відповідало нормативам 8 проб - 50 %. На мікробіологічні показники досліджено 28 проб, 
відхилень не встановлено. З водойм II категорії на санітарно-хімічні показники досліджено 
151 пробу, з яких не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 30 проб - 19,9 %. На 
мікробіологічні показники досліджено 209 проб, з яких не відповідало по санітарно-
гігієнічним нормативам 26 проб - 12,4 %. У процесі соціально-гігієнічного моніторингу стану 
питного водопостачання упродовж 2019 року проведені лабораторні дослідження з джерел 
централізованого водопостачання. Досліджено 2831 пробу на санітарно-хімічні показники, із 
яких не відповідали санітарно- гігієнічним нормативам 843 проби (29,8 %), по 
бактеріологічних показниках досліджено 3827 проб, із яких не відповідали санітарно-
гігієнічним нормативам 544 (14,2 %) (ХОДА, 2020А). 

В рамках оцінки екологічного та соціального впливу проекту поводження з відходами у м. 
Хмельницький проводилися дослідження якості води у невеликих водоймах, розташованих у 
безпосередній близькості до полігону твердих побутових відходів. Національні нормативи 
якості поверхневих вод для хлориду, ХПК, БПК, нітрату, марганцю, заліза, кальцію, натрію, 
калію, свинцю та хрому були перевищені у зразках із заболоченого ставку. Рівень ХПК, заліза, 
загальної лужності та марганцю, відібраних у безіменному потоці, що знаходиться найближче 
до сміттєзвалища, також перевищив національні нормативи для поверхневих вод (ЄБРР, 2020). 

Таким чином, наявні дані екологічного моніторингу свідчать про випадки забруднення водних 
ресурсів на території області, однак дані про якість водних ресурсів в безпосередній близькості 
із об’єктами поводження з відходами є обмеженими, тому його необхідно додатково 
досліджувати при реалізації конкретних проектів у сфері поводження з відходами. 
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2.5 Земельні ресурси та ґрунти 

Хмельницька область, як і більшість території України, характеризується високим рівнем 
розораності земельних ресурсів. Сільськогосподарські угіддя займають 75.9% території 
області (1566.2 тис. га). У структурі сільськогосподарських угідь рілля становить 60,7 %, 
сіножаті та пасовища - 13,1 %, багаторічні насадження - 2,0 % та перелоги- 0,1 %. Площа 
лісових та дерево-чагарникових насаджень становить 287,6 тис. га, у тому числі полезахисних 
лісосмуг - 4,3 тис. гектарів. Загальна лісистість області з урахуванням усіх захисних лісових 
насаджень становить 13,9 %. Під водою зайнято 42,3 тис. га (2,1 %), у тому числі 
водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами 32,5 тис. га, болотами - 20,2 тис. 
га. Під забудованими землями зайнято 85,1 тис. га (4,1 %), іншими землями - 79,7 тис. га 
(3,9 %) (ХОДА, 2020А). 

Найпоширеніші типи ґрунтів включають чорноземи глибокі, темно-сірі, опідзолені ґрунти та 
чорноземи опідзолені, лучно-чорноземні та лучні. Чорноземи типові на різних 
ґрунтоутворюючих та підстилаючих породах займають 496,6 тис. га (31,6% земель). 
Чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені ґрунти в межах області займають 514,4 тис. га 
(32,8 %), ясно-сірі та сірі опідзолені ґрунти займають 274,7 тис. га (17,5 %). 

Хмельницькою філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» державної установи 
«Держґрунтохорона» в 2019 році проведено роботи з агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення на площі 61,2 тис. га на території 4 районів області: 
Городоцького, Кам’янець- Подільського, Новоушицького та Чемеровецького. Для визначення 
рівня забруднення об’єктів довкілля залишковими кількостями засобів хімізації на території 
Хмельницької області було відібрано та проаналізовано 492 зразків ґрунту. Показники вмісту 
залишкових кількостей пестицидів не перевищували 0,005 мг/кг ґрунту і знаходяться в межах 
гранично допустимих концентрацій. З метою визначення рухомих форм солей важких металів 
кадмію, свинцю, ртуті, так як ці елементи відносяться до 1 класу небезпеки (високо 
небезпечні) і характеризуються негативними впливом на довкілля, відібрано та 
проаналізовано 1910 зразків ґрунту. Результати досліджень показали, що у відібраних зразках 
вміст солей важких металів (свинцю, кадмію) у жодному випадку не перевищував гранично 
допустимих концентрацій. Середній вміст свинцю по області на чисту площу становив 0,67 
мг/кг, на забруднену - 0,99 мг/кг ґрунту (ГДК - 6,0 мк/кг), кадмію на чисту площу - 0,08 мк/кг, на 
забруднену - 0,12 мг/кг (ГДК - 0,6 мк/кг), міді - 0,22 мг/кг (ГДК - 3,0 мк/кг), цинку - 0,53 мг/кг 
(ГДК - 23,0 мк/кг). В жодному із зразків не виявлено перевищення рівнів гранично допустимої 
концентрації цезію-137 та стронцію-90 (ХОДА, 2020А). 

Крім того, у 2019 році в процесі моніторингу проведені лабораторні дослідження ґрунту на 
хімічні показники, зокрема, у місцях виробництва продукції рослинництва (19 проб, відхилень 
не виявлено) та у зоні впливу місць видалення відходів (2 проби, без відхилень). 
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2.6 Біорізноманіття та природні середовища існування 

Мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду області складають два національні 
природні парки і один регіональний ландшафтний парки, заказники, парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого значення, пам’ятки природи 
загальнодержавного і місцевого значення, заповідні урочища, зоопарк, ботанічний сад 
загальнодержавного значення. Загальна кількість  територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду області – 536, а загальна площа - 328663,99 гектарів. Частка територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду області від загальної площі складає близько 16%. 

В області знаходяться два водно-болотних угіддя міжнародного значення - площею 3070 га, а 
саме: Бакотська затока (1590 га) та Пониззя річки Смотрич (1480 га). 

У межах Хмельницької області до переліку об’єктів Смарагдової мережі Європи для України 
включено 10 природних територій:  

 НПП «Подільські Товтри» (код UA 0000011, площа 261 521 га); 

 Ізяславсько-Славутицький (код UA 0000123, площа 32 329 га); 

 регіональний ландшафтний парк «Мальованка» (код UA 0000124, площа 16 908 га); 

 Верхнє Побужжя (код UA 0000169, площа 13 339 га); 

 Барський - частина території (код UA 0000228, площа 2 815 га); 

 Березнянський (код UA 0000229, площа 128 га); 

 Кузьминський (код UA 0000241, площа 1 240 га); 

 Старосинявський (код UA 0000249, площа 518 га); 

 Дністровський заказник (код UA0000402, площа 278.11 га); 

 Ушицький (код UA0000401, площа 817.36 га) 

Ліси та інші лісовкриті площі займають 12,8 % території області (284,2 тис. га), що нижче за 
середній показник в Україні. У Хмельницькій області найбільш поширеними деревними 
лісовими породами є дуб звичайний (Quercus robur L.) та скельний (Quercus petraea Liebl.), 
береза бородавчаста (Betula verrucosa Ehrh.), сосна звичайна (Pinus sylvestrіs L.), клен 
гостролистий (Acer platanoides L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.), вільха чорна (Alnus 
glutinosa.), осика (Populus tremula L). Ці породи разом займають до 80 % лісової території 
Хмельниччини. На соснові ліси припадає близько 30 %, а на дубові - 49 % площ лісових угідь. 
Основна частина лісових масивів зосереджена на півночі Хмельниччини, де вони займають 
близько 39,2 % площ. У межах інших географічних районів площа під лісами набагато менша 
і приблизно становить: у Придністров’ї - 17 %, Хмельницькому Побужжі - 15 %, північному 
Поділлі - 12 % від загальної лісовкритої площі.  
На території області зростає більше 1700 видів рослин, з яких до червонокнижних належить 
116 видів, а 150 видів рослин підлягають особливій охороні на території Хмельницької 
області. Рідкісні, ендемічні й реліктові види представлені березою низькою (Betula humilis 
Schrank.), відкасником осотовидним (Carlina cirsioides Klok.), булаткою червоною 
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.), берекою лікарською (Sorbus torminalis (L.) Grantz), рокитником 
подільським (Chamaecytis podolicum Bloski. Klask), мінуарцією дністровською (Minuartia 
thyraica Klok.), таволгою польською (Spiraea polonica Bloski.), льоном бессарабським (Linum 
besarabicum Klokov ex Juz.), чебрецем подільським (Thymus podolicum L.), цибулею 
круглоногою (Allium sphaeropadum Klokov), сеслерією Гейфлеровою (Sesleria heufleriana 
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Schur.), осокою низькою (Carex humilis Leys.), молочаєм багатоколірним (Euphorbia 
polychroma L.), хвощем великим (Eguisetum telmateia L.), рутвицею смердючою (Thalictum 
foetidum L.), тонконогом різнобарвним (Poa versicolor Besser) і цибулею подільською (Allium 
podolicum (Asch. & Graebn.) Blocki ex Racib) (ХОДА, 2020А). 

Таблиця 6. Інформація про види рослин та грибів 

Види рослин і грибів Кількість 
Загальна кількість видів (рослин і грибів) в області 1 700 
Загальна кількість видів (рослин і грибів), занесених до Червоної книги 
України 

123 

Загальна кількість видів (рослин і грибів), занесених до додатків до Конвенції 
про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
(Бернської конвенції) 

9 

Загальна кількість видів (рослин і грибів), занесених до додатків до Конвенції 
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення (СІТЕС) 

18 

До ссавців, які зустрічаються на території області, належать вовки, лисиці, зайці-русаки, 
європейські козулі, дикі свині, лосі, рябі ховрахи, звичайні хом’яки, звичайні та малі 
бурозубки, їжаки, жовтогорлі, лісові і польові миші, лісові полівки, сірі та лісові вовчки. До 
Червоної книги України занесені: видра річкова, борсук звичайний, вечірниця мала та 
велетенська, підковоніс малий. Регіональної охорони потребують: куниця лісова, кутора мала, 
сліпак подільський та горностай. Серед птахів до Червоної книги України занесені: лелека 
чорний, журавель сірий, лунь польовий, змієїд, кроншнеп малий, середній та великий, пугач, 
савка, сипуха, сич волохатий, скопа та чернь білоока. Серед земноводних до Червоної книги 
України занесені: жаба прудка, мідянка та полоз жовточеревий. 

Таблиця 7. Інформація про фауну 

Види тварин Кількість 
Загальна чисельність видів фауни, од. 1980 
Загальна кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України 127 
Загальна кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення (СІТЕС) 

70 

Загальна кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про 
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
(Бернської конвенції) 

64 

Загальна кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про 
збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції) 

1 

Загальна кількість видів тварин, охоронюваних згідно з Угодою про 
збереження кажанів в Європі (EUROBATS) 

8 

Загальна кількість видів тварин, охоронюваних згідно з Угодою про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA) 

15 

Основна площа природоохоронних територій Хмельницької області знаходиться на півночі 
(Шепетівський район) та півдні (Кам'янець-Подільський район). 
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2.7 Відходи 

Аналіз даних, здійснений при підготовці РПУВ в Хмельницькій області, свідчить про 
неповноту  інформації щодо обсягів утворення окремих типів відходів та невідповідність 
інформації з різних джерел (Seureca, 2020).  

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області, у 2019 році утворилося 
900 431 тонн відходів, з яких 240 359 тонн видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти. 
Незначна кількість відходів, головним чином відходи рослинного походження та деревні 
відходи, спалюються на установках для отримання енергії (6 408 тонн у 2019 році). В області 
також використовуються установки для утилізації відходів, в т.ч. на АТ "Подільський цемент" 
(1 установка потужністю 327 475 т/рік) та на Шепетівській і Хмельницькій філіях ДП 
"Укрветсанзавод" (7 установок загальною потужністю 4400 т/рік). 

Статистичні дані про муніципальні відходи суттєво відрізняються від даних, зібраних за 
формою 1-ТПВ Міністерства розвитку громад і територій. Для цілей розробки РПУВ та 
стратегічної екологічної оцінки використовувалися дані  Міністерства розвитку громад і 
територій, що наведені у таблиці нижче. 

Таблиця 8. Дані про обсяги вивезення твердих побутових відходів 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Середня 
чисельність 
населення, 
осіб 

1,323,500 1,317,100 1,310,500 1,304,500 1,297,800 1,289,800 1,279,838 1,269,557 1,259,704 

Вивезення 
ТПВ, м3 

1,860,222 1,476,786 1,578,900 1,452,012 1,378,378 1,357,959 1,453,222 1,602,138 1,650,923 

Вивезення 
ТПВ, тонн 

386,339 317,884 334,392 314,197 292,659 278,335 226,594 244,225 345,625 

Щільність 
ТПВ, кг на 
м3 

208 215 212 216 212 205 156 152 209 

Чисельність 
населення, 
охоплена 
послугою 
вивезення 
відходів, 
осіб 

989,978 987,990 985,824 984,082 981,786 978,475 973,637 968,513 963,674 

Вивезення 
ТПВ на 
одну особу, 
м3 

1.88 1.49 1.60 1.48 1.40 1.39 1.49 1.65 1.71 
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З урахуванням того, що лише 76,5% населення області охоплено послугами з вивезення 
побутових відходів у 2019 році, фактичні обсяги утворення побутових відходів вищі, оскільки 
обсяги побутових відходів, як правило, прирівнюються до обсягів вивезених побутових 
відходів і не включають відходи, що утворюються в селах населених пунктах, де послуга з 
вивезення побутових відходів не надається. Фактичний обсяг утворення побутових відходів в 
Хмельницькій області оцінений на рівні 2,057 млн. м3 (430,6 тис. т). 

За додатковими даними реєстру місць видалення відходів та Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища у Хмельницькій області у 2019р., в області 
налічується 746 полігонів та сміттєзвалищ, у тому числі 21 міський (районний) полігон (на 
565,18 га) та 725 сміттєзвалищ у селищах та селах проте жоден з них не є повноцінним 
інженерним полігоном. Усі полігони міст мають паспорти, але лише 5 полігонів мають 
проектну документацію (міста Городок, Деражня, Нетішин, Славута, смт Теофіополь). Із 725 
міських та сільських полігонів лише 418 мають паспорти. Загальний обсяг відходів 
накопичених в області становить 8 894 610 тонн. 

Офіційні сміттєзвалища та полігони, які часто не відповідають вимогам, є перевантаженими. 
Більшість об’єктів видалення відходів, санкціонованих органами місцевого самоврядування 
для видалення муніципальних відходів, не проектується та не виводиться з експлуатації 
відповідно до природоохоронних вимог. Крім того, через неповне охоплення населення 
послугою із вивезення побутових відходів утворюються стихійні сміттєзвалища. Майданчики 
для видалення відходів містять небезпечні компоненти з огляду не те, що сортування в джерелі 
утворення відходів не розвинуто. 

Дані про морфологічний склад побутових відходів доступні для міст Хмельницький, 
Старокостянтинів та Славута і суттєво різняться і за містами, і за рівнем деталізації 
проведених досліджень. 

Таблиця 9. Інформація про морфологічний склад побутових відходів 

Складові Хмельницький Старокостянтинів Славута Україна* 

Органічні відходи (відходи, що 
біологічно розкладаються) 

54.6 43.8 70 58.1 

Папір та картон 9.6 9.6 18 13.7 

Текстиль 10.2 3.4 5 3.9 

Залишки харчових 
відходів 

27 30.8 47 31.8 

Відходи деревини 4 Н/Д Н/Д 1.8 

Відходи садів та парків 3.8 Н/Д Н/Д 3.6 

Засоби особистої гігієни Н/Д Н/Д Н/Д 1.4 

Відходи гуми та шкіри Н/Д 0.7 Н/Д 1.9 
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Складові Хмельницький Старокостянтинів Славута Україна* 

Ресурсоцінні компоненти 
побутових відходів 

25.8 14.9 13 Н/Д 

Пластик і ПЕТ-пляшки 10.4 7.2 10 Н/Д 

Скло та кераміка 14.2 6.7 3 Н/Д 

Метали 1.2 1 Н/Д Н/Д 

Відходи будівництва 11.5 2.5 9 Н/Д 

Відходи електричного та 
електронного обладнання 

0.7 Н/Д Н/Д Н/Д 

Інші відходи: Хмельницький – 
несортовані рештки та 
великогабаритні відходи, Славута 
- метали, відходи зеленого 
господарства 

6.4 37 8 Н/Д 

Небезпечні відходи 1.4 Н/Д Н/Д Н/Д 

* Дані для України представлені за інформацією національного кадастру викидів парникових 
газів (NIR, 2020) 

Тим не менш, дані свідчать, що значна частина відходів, яка потрапляє на звалища, може бути 
використана для повторної переробки та/або для виробництва органічних добрив або енергії. 
Натомість, ресурсоцінні компоненти побутових відходів випадають з економічного обігу, а  
відходи, що біологічно розкладаються, призводять до додаткових обсягів викидів парникових 
газів. 

Збирання побутових відходів здійснюється за допомогою контейнерної системи, а рівень 
зношеності транспортних засобів становить 60,2%. Абсолютна більшість побутових відходів 
(99%) підлягає захороненню. Поступово в області запроваджується роздільне збирання 
побутових відходів. Станом на 2019 рік роздільне збирання побутових відходів було 
впроваджено у 18 населених пунктах, зокрема у м. Хмельницький (з 2007), м. Славута (з 2010), 
м. Кам'янець-Подільський (з 2012), м. Старокостянтинів (з 2014), м. Волочиськ (з 2014), м. 
Нетішин (з 2015 р.) Збирання небезпечних відходів домогосподарств здійснюється лише у 
місті Хмельницькому Екобусом, що зупиняється в певних місцях і відповідно до графіку, 
заздалегідь повідомленого жителями міста, та безоплатно приймає від населення небезпечні 
відходи. Перероблення сировини ресурсоцінних компонентів побутових відходів з 2011 по 
2019 рік зросло з 0.36% до 0.76%. 

Вміст небезпечних компонентів побутових відходів оцінюється на рівні 1% від загального 
обсягу утворення твердих побутових відходів – близько 2.5-3.5 тисяч тонн на рік. 

Інші джерела відходів включають такі: 
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 промислові відходи – обсяги утворення у 2018 році, за оцінками, становили 455 тис. 
тонн; обсяги утворення небезпечних відходів оцінено у 2019 році на рівні 1,404.3 тонн; 

 сільськогосподарські відходи (рослинного походження та тваринного походження) – 
обсяги у 2017 році становили 432,673.5 тонн. 

Таблиця 10. Інформація про утворення промислових відходів* 

Показник 2016 2017 2018 

Переробна промисловість 504414.8 400412.4 449468.2 

Постачання електроенергії, газу та ПКП 5107.1 4971.7 4734.8 

Добувна промисловість 240.6 177.8 448.3 

Всього 509762.5 405561.9 454651.3 

* Зазначені обсяги включають побутові та подібні відходи, що утворюються на промислових 
підприємствах (1.6% або 7194 тонн у 2018 році). 

Основні обсяги відходів утворюються на підприємствах переробної промисловості. 
Найбільша частка припадає на відходи рослинного походження (351 298.25 тонн або 78.5% від 
загального обсягу промислових відходів без урахування побутових відходів підприємств у 
2018 році). Під час статистичних спостережень до категорії відходів рослинного походження 
відносять: а) зелені відходи, серед них відходи лісового господарства, відходи, що біологічно 
розкладаються; б) рослинні відходи від приготування їжі та продуктів, серед них осад від 
миття та чистки, центрифугування та сепарації, відходи рослинних тканин, матеріали, 
непридатні для споживання чи переробки, відходи від перегонки спиртних напоїв. Крім того, 
в області розвинута швейна та текстильна промисловість, де утворюється значна кількість 
виробничих відходів. Значну частку у порівнянні з іншими видами також займають ґрунтові 
відходи (46916 тонн або 10,49%), осад промислових стоків (9319.4 тонн або 2,08%), відходи 
чорних металів (6383.9 тонн або 1,43%) та залишки сортування (5585 тонн або 1,25%). 
Характерні для всіх трьох галузей промисловості відходи із обсягом утворення понад 1000 
тонн на рік також включають осад промислових стоків, відходи чорних металів, деревні 
відходи, відходи кольорових металів, відходи кислот, лугів чи солей, та відходи згоряння, 
звичайний осад, гумові відходи. 

Обсяги утворення ресурсоцінних компонентів відходів: пластикові відходи – 696 тонн у 2018 
році, паперові та картонні відходи – 409 тонн, скляні відходи – 175 тонн. 

У регіоні наявні 43 спеціально відведені місця (місця видалення відходів/МВВ), в яких 
накопичуються промислові відходи. МВВ перебувають на балансі 31 підприємства переробної 
промисловості (39 МВВ) та 2 підприємств постачання електроенергії, газу та ПКП (4 МВВ). 
На більшості МВВ підприємств переробної промисловості (18 з 39 зареєстрованих) 
накопичено відходи рослинного походження – дефекат, жом, барда зернова та барда мелясна. 
Такі МВВ (поля фільтрації, бардполя, жомові ями), як правило,  експлуатуються понад 60 
років. Крім того, в області наявні МВВ для  шламу гальванічного та осаду очисних споруд 
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гальванічного виробництва - шламонакопичувачі, спеціальні майданчики для зберігання, 
полігони для захоронення промислових відходів, що введені в експлуатацію у період 1985-
1998 років. Загальний обсяг видалених гальванічних шламів та осаду очисних споруд 
гальванічного виробництва складає орієнтовно 7,7 тис. т. Водночас, актуальність та повнота 
даних щодо діючих МВВ та обсягів накопичення відходів потребує подальшого 
удосконалення (Seureca, 2020). 

Основні підприємства регіону, на яких утворюються промислові відходи включають такі: 

 підприємства з виробництва цукру: ТОВ «Наркевицький цукровий завод», ПрАТ 
«Красилівський цукровий завод», ТОВ «Старокостянтинів цукор», ПрАТ 
«Теофіпольський цукровий завод», ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат»;  

 підприємства з виробництва напоїв: ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт» (Довжоцьке МПД та Маниковецьке МПД), ПАТ «Славутський солодовий 
завод», Солодовий завод ПАТ «Оболонь»; 

 підприємства з виробництва паперу та паперових виробів: ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика-Україна»;  

 підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції: ПрАТ «Геберіт 
керамік продакшшн», ПАТ «Подільський цемент», ТДВ «Хмельницький завод 
будівельних матеріалів», ТДВ «Хмельницькзалізобетон»;  

 підприємства металургійного виробництва: ТОВ «Модуль Україна»;  

 підприємства з виробництва машин і устаткування: ТДВ «Завод АДВІС», ПАТ 
«Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-прес», 
Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Красилівський 
машинобудівний завод», ДП «Красилівський агрегатний завод», ТОВ 
«МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна»;  

 підприємства з виробництва електричного устаткування: Акумуляторний завод ТОВ 
«Мегатекс Індастріал», ПАТ «Укрелектроапарат», ПАТ «Завод «ТЕМП»; 

 підприємства з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції: ДП 
«Новатор»; 

 підприємства з виробництва електроенергії: ДП «НАЕК» «Енергоатом» ВП 
«Хмельницька АЕС»; 

 підприємства добувної промисловості: ТОВ «Головчинецький гранітний кар’єр», 
ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр», ДП «Закупнянський кар’єр», 
ПАТ «Полонський гірничий комбінат». 

На території області накопичено такі обсяги небезпечних відходів: 

 I класу небезпеки – 324.1 т; 

 II клас небезпеки - 83.2 т; 
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 III клас небезпеки - 1,724.7 т. 

До небезпечних відходів, зокрема, відносяться: 

 відпрацьовані нафтопродукти, які утворюються в процесі технічного обслуговування 
автотранспорту, механічних і гідравлічних промислових механізмів,  електричних 
трансформаторів та іншого силового обладнання; 

 рідини, які використовуються в застарілих трансформаторах та конденсаторах та 
можуть містити поліхроровані діфеніли, що відносяться до стійких органічних 
забруднювачів; 

 непридатні або заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин; на 
01.01.2020 року залишкова кількість заборонених і непридатних до використання ХЗЗР 
на території області становила 253,5 тонн (зберігаються у 11 складських приміщеннях, 
з них 2 – у незадовільному стані). 

2.8 Соціально-економічний стан 

Чисельність населення області на початок 2020 року становила 1 254 702 осіб, в т.ч. 720 752 
осіб (57%) міського населення та 533 950 осіб (43%) сільського населення. Протягом останніх 
10 років спостерігається скорочення чисельності населення, головним чином у сільській 
місцевості. Зокрема, загальна кількість населення з 2011 року скоротилася на 6%, тоді як 
кількість населення у сільській місцевості зменшилася на 12%, а у міській місцевості – лише 
на 1%. Очікується, що тенденція збережеться і кількість населення зменшиться на 7.9% до 
2030 року й складатиме 1 188 000 осіб. 

За результатами реформи адміністративно-територіального устрою, здійсненої у 2020 році, на 
території області утворено три райони: Кам'янець-Подільський, Хмельницький та 
Шепетівський. У складі області налічується 1451 населений пункт: 13 міст, в т.ч. 6 обласного 
значення із населення понад 30 тисяч осіб (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, 
Славута, Староконстянтинів), 24 селища міського типу, 1409 сіл та 5 селищ. В області 
створено 60 об’єднаних територіальних громад. 

Валовий регіональний продукт Хмельницької області у 2019 році склав 75.6 млрд грн, що 
складає 2.1% від ВВП України і є одинадцятим показником серед областей України. Найбільш 
важливими секторами економіки є торгівля (53.2% від загального обсягу реалізованої 
продукції у 2019 році), промисловість (8.9%), транспорт та логістика (7.9%), інформація та 
телекомунікації (7.8%). Сільське, лісове та рибне господарство займало 2.4% у загальній 
структурі реалізованої продукції у 2019 році. 

Обсяг капітальних інвестицій у 2019 році склав 9.6 млрд грн, а найбільше коштів було 
спрямовано на проекти у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, 
державному управлінні та обороні. Власні кошти підприємств та організацій забезпечили 
62.1% усіх інвестицій, тоді як кошти державного бюджету – 10%, а місцевих бюджетів – 
14.3%. 
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Енергетичні об’єкти області включають Хмельницьку атомну електростанцію та об’єкти 
відновлюваної енергетики. На початок 2020 року в області діяли 32 малих гідроелектростанцій 
та 36 сонячних електростанцій, а виробництво електроенергії з відновлювальних джерел у 
2019 році склало 336,3 млн кВт/год. 

2.9 Здоров’я населення 

За даними Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації 
серед всього населення в області у 2019 році було зареєстровано такі захворювання: 

 хвороби ендокринної системи - 147 742 особи; 

 хвороби системи кровообігу - 750 899 осіб; 

 хвороби органів дихання - 402 005 осіб; 

 хвороби органів травлення - 214 419 осіб; 

 хвороби шкіри - 53 602 особи. 

2.10 Прогнозні зміни поточного стану довкілля, якщо документ державного планування 
не буде прийнято 

Очікувані зміни поточного стану довкілля, якщо документ державного планування не буде 
прийнято та реалізовано, включають такі: 

 збільшення засміченості населених пунктів та природних екосистем відходами; 

 погіршення якості атмосферного повітря через викиди пилу, біоаерозолів із 
мікроорганізмами та інших забруднюючих речовин, а також неприємний запах; 

 збільшення ризику забруднення поверхневих та підземних водних ресурсів, зокрема 
внаслідок неконтрольованих викидів фільтрату у навколишнє середовище; 

 збільшення ризику забруднення ґрунтів; 

 втрати ресурсоцінних компонентів відходів і, як наслідок, більш інтенсивне 
використання первинних природних ресурсів; 

 посилення впливу глобальної зміни клімату внаслідок викидів парникових газів, що 
матиме подальший негативний вплив на екосистеми, здоров'я населення та 
інфраструктуру. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, 
статистичною інформацією та результатами досліджень) 

Території, які ймовірно зазнають впливу внаслідок реалізації Регіонального плану управління 
відходами Хмельницької області включають: 

 території населених пунктів області, де буде удосконалена система поводження з 
відходами; 

 території поблизу місць розташування полігонів побутових відходів, звалищ відходів 
та інших об’єктів інфраструктури системи поводження з відходами. 

Поточний стан довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на зазначених 
територіях відповідає загальним характеристикам для Хмельницької області, які описані у 
розділі 2. Детальний аналіз стану довкілля,  умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров'я поблизу місць розташування нових  об’єктів інфраструктури системи поводження з 
відходами, які будуть споруджуватися в рамках виконання документу державного 
планування, буде проводитися в рамках оцінки конкретних проектів. З огляду на обмеженість 
даних щодо базового стану довкілля, рекомендується, аби така оцінка включала 
інструментальні дослідження якості атмосферного повітря, рівнів шуму, якості водних 
ресурсів та ґрунтів в зоні впливу проектів, включаючи території поблизу найближчих 
житлових забудов. 

Реалізація Регіонального плану управління відходами Хмельницької області сприятиме 
покращенню стану довкілля,  умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на 
територіях усіх населених пунктів області. Водночас, на територіях в зоні впливу нових 
об’єктів  інфраструктури системи поводження з відходами можливі додаткові впливи на 
довкілля, які будуть оцінюватися при підготовці окремих проектів зі включенням відповідних 
заходів щодо попередження, мінімізації та компенсації негативного впливу.  



 

30 

4. Екологічні проблеми 

Даний розділ містить інформації про екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 
здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо 
територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень). 

Екологічні проблеми Хмельницької області, пов’язані із поводженням з відходами, є типовими 
для території України. Зокрема, це значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність 
ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, перероблення, утилізацію, 
знешкодження та екологічно безпечне видалення. Відсутність дієвого контролю призводить 
до масового утворення несанкціонованих звалищ та численних порушень законодавства під 
час поводження з небезпечними відходами. В Україні дуже низький рівень перероблення та 
утилізації твердих побутових відходів і високий показник їх захоронення на полігонах. Значну 
загрозу для навколишнього природного середовища та здоров’я людини становлять відходи, 
що утворилися у процесі медичного обслуговування, переробки сировини тваринного 
походження, фармакологічної та косметологічної промисловості, які містять небезпечні 
патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, а також відходи електричного та електронного 
обладнання (ЕС, 2019). 

Загальний обсяг утворення відходів у Хмельницькій області складає близько 900 тисяч тонн 
на рік, значна частина з яких потрапляє на полігони та звалища. Полігони та сміттєзвалища 
твердих побутових відходів часто є переповненими та спричиняють негативний вплив на 
довкілля та здоров'я населення.  

Основні екологічні проблеми у Хмельницькій області, що мають відношення до документа 
державного планування, включають: 

 ризик забруднення ґрунтів та водних ресурсів у зонах впливу місць видалення відходів 
та відповідний вплив на здоров’я людей, особливо тих, що проживають у безпосередній 
близькості до об’єктів поводження з відходами; 

 забруднення повітря продуктами розкладу органічних відходів, а також продуктами 
спалювання відходів, зокрема, вразі неконтрольованих пожеж на полігонах та 
сміттєзвалищах та незаконного спалювання відходів; 

 наявність несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, стихійних смітників у межах смуг 
вулиць та доріг населених пунктів, зонах відпочинку, на берегах водойм, річок, 
струмків; 

 забруднення сільськогосподарських земель та інших угідь промисловими, органічними 
та побутовими відходами; 

 вплив на зміну клімату через збільшення обсягів викидів парникових газів; 

 надмірне використання природних ресурсів через неналежний рівень повторного 
використання та перероблення відходів; 



 

31 

 ризик негативного впливу хімічних речовин, що містяться у відходах, на екосистеми та 
здоров'я людей. 

Проблеми та загрози санітарного та екологічного характеру, пов’язані із поводженням із 
побутовими відходами включать такі (Seureca, 2020): 

 перевантаження полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів, що викликає 
зсуви схилів та загрожує майбутніми проблемами при подальшому захороненні; 

 порушення правил експлуатації та технічне забезпечення полігонів та сміттєзвалищ; 
більшість з них не відповідають вимогам екологічної безпеки або їх експлуатація 
здійснюється без дотримання відповідних вимог; 

 23,5% населення області не охоплені послугою збирання побутових відходів, що 
призводить до спалювання відходів самостійно впродовж років або утворення 
стихійних сміттєзвалищ; 

 відсутність розвиненої інфраструктури переробки побутових відходів, що призводить 
до постійного збільшення навантаження на існуючі полігони та сміттєзвалища. 
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля 

Даний розділ містить інформацію про зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на 
здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також 
шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування. 

Таблиця 11. Інформація про врахування зобов’язань 

Документ, що визначає 
зобов’язання 

Положення документа, що стосуються управління відходами Шляхи врахування 
зобов’язань під час 

підготовки документа 
державного планування 

Міжнародні 

Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї 
сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони 

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, 
зокрема: 
а) Директиви № 2008/98/ЄС про відходи: 

 прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу 
(органів); 

 підготовка планів щодо управління відходами згідно із п’яти етапною ієрархією 
відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви 
№ 2008/98/ЄС); 

 встановлення механізму повного покриття витрат згідно з принципом 
«забруднювач платить» та принципом розширеної відповідальності виробника 
(ст.14); 

 встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють 
операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов’язаннями щодо 
управління небезпечними відходами (Глава IV Директиви № 2008/98/ЄС ); 

 запровадження реєстру установ і підприємств, які здійснюють збір та 
транспортування відходів (Глава IV Директиви 2008/98/ ЄС); 

 
б) Директиви № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003:  

Прийняття документа 
державного планування  
відповідає положенням  
Директиви № 
2008/98/ЄС про відходи,  
а також інших директив, 
включених до Угоди 
про асоціацію. 
Документ розроблено із 
урахуванням  
п’ятиетапної ієрархії 
відходів та програм 
щодо попередження 
утворення відходів. 
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 прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу 
(органів);  

 класифікація місць захоронення відходів (ст. 4);  
 підготовка національної стратегії щодо зменшення кількості міських відходів, 

що розкладаються під впливом мікроорганізмів (біорозкладані), які 
спрямовуються на полігони (ст. 5);  

 встановлення системи процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо 
процедур прийняття відходів (ст. 5-7, 11, 12 і 14);  

 встановлення процедур контролю та моніторингу під час функціонування та 
закриття полігонів, а також процедур подальшого догляду після закриття з метою 
забезпечення їх знешкодження (ст. 12 та 13);  

 впровадження планів очистки існуючих місць захоронення (ст. 14);  
 встановлення механізму обчислення вартості (ст. 10);  
 забезпечення необхідної обробки відповідних відходів перед їх захороненням 

(направленням на полігони/сміттєсховища) (ст. 6). 
 
в) Директиви № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та 
внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС:  

 прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу 
(органів);  

 встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами 
(суб’єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та 
класифікація засобів поводження/переробки з відходами; характеристика 
відходів) (ст.4 і 9);  

 встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю 
(ст.7, 14 та 17);  

 встановлення процедур управління та моніторингу видобувних пустот (ст.10);  
 встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими 

майданчиками відходів видобувної діяльності (ст.12);  
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 створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності (ст.20) 

Перший національно-
визначений внесок 
України в рамках 
Паризької угоди 

Не перевищити у 2030 році 60% від рівня викидів парникових газів 1990 року. 
Зобов’язання України можуть бути переглянуті після відновлення територіальної 
цілісності держави та визначення стратегії соціально-економічного розвитку на період 
після 2020 року. 
 

Реалізація документу 
державного планування 
сприятиме скороченню 
викидів парникових 
газів у секторі 
поводження з 
відходами. 

Цілі сталого розвитку до 
2030 року відповідно до 
резолюції Генеральної 
Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй від 25 
вересня 2015 року No 70/1 
затверджені Указом 
Президента України «Про 
Цілі сталого розвитку 
України на період до 2030 
року» (No 722/2019)  

Передбачає дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, 
зокрема таких: 

 Ціль 7: забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх; серед завдань - збільшити частку енергії з відновлюваних джерел 
у національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок введення 
додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних 
джерел; 

 Ціль 11: забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст, інших населених пунктів; серед завдань - зменшити негативний 
вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання 
інноваційних технологій; 

 Ціль 12: забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 
виробництва; серед завдань - зменшити обсяг утворення відходів і збільшити 
обсяг їх переробки та повторного використання на основі інноваційних 
технологій та виробництв; 

 Ціль 13: вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її 
наслідками; завдання - обмежити викиди парникових газів в економіці. 

Документ державного 
планування матиме 
позитивний вплив на 
досягнення індикаторів 
цілей сталого розвитку, 
зокрема, цілей 7, 11, 12, 
13. 

Національні 

Закон України Про 
Основні засади (стратегію) 

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України 
До завдань належить стимулювання розвитку інфраструктури управління відходами. 

Виконання 
регіонального плану 
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державної екологічної 
політики України на 
період до 2030 року 

 
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 
соціально-економічного розвитку України 
До завдань належить управління відходами та ресурсами, повернення у господарський 
обіг ресурсоцінних матеріалів. 
 
Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 
соціально-економічний розвиток та здоров’я населення 
До завдань належить: 

 стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок 
використання відходів виробництва чи побічних продуктів, у тому числі шлаків; 

 упровадження сталої системи управління відходами та небезпечними хімічними 
речовинами. 

 
Проблема накопичення твердих побутових відходів розв’язуватиметься шляхом 
мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсоємних 
відходів, а проблема утилізації небезпечних відходів вирішуватиметься шляхом 
вдосконалення технологічних процесів та побудови високотехнологічних комплексів 
для їх утилізації. 
 
Реалізація Основних засад (стратегії) державної екологічної політики дасть змогу, 
зокрема, мінімізувати забруднення ґрунтів небезпечними забруднюючими речовинами 
та відходами. 
 
Відповідно до показників оцінки реалізації державної екологічної політики частка 
відходів, що захоронюються має зменшитися із 50% загального обсягу утворених 
відходів у 2015 році, до 45% у 2020, 40% у 2025 та 35% у 2030 році. 

управління відходами 
сприятиме досягненню 
завдань стратегії, 
зокрема, щодо  
стимулювання розвитку 
інфраструктури 
управління відходами,  
повернення у 
господарський обіг 
ресурсоцінних 
матеріалів та зниження 
екологічних ризиків. 
Положення враховані 
під час визначення 
цільових індикаторів 
документа державного 
планування. 

Національна стратегія 
управління відходами в 

Метою цієї Стратегії є створення умов для підвищення стандартів життя населення 
шляхом впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному 

Регіональний план 
управління відходами 
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Україні до 2030 року, 
затверджена 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 
08.11.2017 № 820 

та регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх 
переробки та повторного використання. 
Стратегія передбачає, що регіональні плани управління відходами повинні охоплювати 
всі види діяльності, що належать до повноважень місцевих органів виконавчої влади у 
сфері поводження з відходами. Затверджений регіональний план управління відходами 
є підставою для  фінансування з державного і місцевих бюджетів. 
Спеціальними заходами у сфері побутових та промислових відходів є, зокрема, такі: 

 забезпечення стратегічного планування, що передбачає розроблення 
регіональних планів управління відходами; 

 підготовка місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування плану пріоритетів щодо закриття полігонів/звалищ, які не 
відповідають екологічним вимогам; підготовка місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування планів заходів щодо приведення 
полігонів у відповідність з екологічними вимогами; 

 розроблення плану заходів щодо зменшення обсягів захоронення побутових 
відходів, що біологічно розкладаються; 

 планів управління відходами, що включатимуть заходи із попередження або 
мінімізації обсягів утворення відходів, їх повторного використання, 
перероблення та утилізації; 

 розроблення плану заходів щодо закриття полігону, що передбачає проведення 
моніторингу та відновлення стану навколишнього природного середовища, та 
інтеграція його до плану управління відходами, що свідчитиме про врахування 
до початку діяльності заходів і витрат, спрямованих на поліпшення ситуації; 

 розроблення плану заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних 
засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених ними земельних 
ділянок. 

Хмельницької області 
розробляється на 
виконання 
Національної  стратегії 
управління відходами в 
Україні до 2030 року та 
включає заходи, що 
відповідають 
положенням стратегії. 

Національний план 
управління відходами до 
2030 року, схвалений 

Документ передбачає розроблення та затвердження в установленому порядку проектів 
регіональних планів управління відходами, а також такі заходи: 

Регіональний план 
управління відходами 
Хмельницької області 
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від 20.02.2019 

 поділ областей на “території охоплення” / кластери та їх затвердження в рамках 
регіональних планів управління відходами; 

 утворення центрів приймання/збирання побутових відходів в населених пунктах 
з чисельністю більш як 50 тис. осіб в рамках регіональних планів управління 
відходами; 

 створення в рамках регіональних планів управління відходами в обласних 
центрах мережі пунктів збирання для підготовки до повторного використання 
меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку; 

 визначення місць розміщення регіональних комплексів з відновлення побутових 
відходів в рамках регіональних планів управління відходами на основі 
кластерного підходу; 

 будівництво регіональних комплексів з відновлення побутових відходів, 
запланованих в рамках регіональних планів управління відходами на основі 
кластерного підходу; 

 створення додаткових потужностей для оброблення небезпечних відходів на 
основі результатів проведеної інвентаризації в рамках розроблення регіональних 
планів управління відходами; 

розробляється на 
виконання 
Національного плану 
управління відходами 
до 2030 року та 
передбачає відповідні 
заходи. 

Державна стратегія 
регіонального розвитку на 
2021-2027 роки, 
затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2020  № 
695 

Завдання за напрямом “Розвиток інженерної інфраструктури” включають: 
 сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню 

роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо 
управління відходами; 

 поширення практики застосування державно-приватного партнерства для 
залучення інвестицій у технічне переобладнання (модернізацію) інженерної 
інфраструктури житлово-комунального господарства (у тому числі 
впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими 
відходами). 

Завдання за напрямом “Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між 
регіонами України” включають: 

План регіонального 
управління відходами 
Хмельницької області 
включає заходи на 
виконання завдань 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки. 
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 забезпечення проведення інформаційної кампанії та організації міжрегіональної 
співпраці щодо здійснення регіонами спільних заходів, спрямованих на розвиток 
економіки, туристично-рекреаційної сфери, транспортної інфраструктури, 
використання господарського комплексу, зменшення антропогенного 
навантаження на територію, впровадження сучасних технологій переробки та 
утилізації побутових і виробничих відходів, впровадження принципів 
інтегрованого управління територією. 

Завдання за напрямом “Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст” 
включають: 

 забезпечення підтримки індустрії переробки та утилізації відходів, що 
використовує передові інноваційні технології. 

Концепція реалізації 
державної політики у 
сфері зміни клімату на 
період до 2030 року, 
схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 
р. № 932-р 

Метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату для 
досягнення сталого розвитку держави, створення правових та інституційних передумов 
для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умови 
економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян. До 
основних напрямів реалізації Концепції віднесено запобігання зміні клімату через 
скорочення антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та 
забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави. 

Документ державного 
планування сприятиме 
скороченню викидів 
парникових газів. 

Регіональні та місцеві 

Стратегія розвитку 
Хмельницької області на 
2021-2027 роки, 
затверджена рішенням 
Хмельницької обласної 
ради від 20.12.2019     № 
49-29/2019  

В рамках стратегічної цілі 4.5. екологічна безпека та збереження довкілля встановлено 
ціль 4.5.1. Розвиток та впровадження системи управління відходами. Показниками 
виконання завдання є: кількість незаконних звалищ (одиниць), обсяг коштів, виділених 
на розвиток поводження з ТПВ (тис. грн.), обсяг екологічно безпечного захоронення 
відходів (т), відсоток утилізації ТПВ (%) тощо. 
Очікувані результати досягнення стратегічної цілі включають: покращення 
екологічного стану навколишнього природного середовища (атмосферного повітря, 
земель і водойм) та стану здоров’я населення; впровадження сучасної проекологічної 

Документ державного 
планування 
розробляється на 
виконання Стратегії 
розвитку Хмельницької 
області на 2021-2027 
роки. 
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системи управління твердими побутовими відходами; зменшення рівня забруднення 
довкілля небезпечними промисловими відходами та сміттєзвалищами; зменшення 
обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на полігони твердих 
побутових відходів; підвищення рівня екологічної культури та освіченості населення, 
запобігання забрудненню небезпечними відходами виробництва, сміттєзвалищами 
атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод. 

План заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Хмельницької області на 
2021-2023 роки, 
затверджений рішенням 
Хмельницької обласної 
ради від 20.12.2019 № 50-
29/2019 

Передбачає упровадження заходів Регіонального плану управління відходами до 2030 
року. Цілі проєкту включають забезпечення сталого управління відходами в регіоні, 
зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного 
використання. Очікувані результати проєкту: 

 впроваджено роздільний збір твердих побутових відходів, налагоджено 
первинну переробку вторинної сировини, приведено діючі сміттєзвалища до 
сучасних санітарно-екологічних норм, закриття і рекультивація звалищ, які не 
відповідали встановленим вимогам; 

 створено центри приймання/збирання побутових відходів в населених пунктах з 
чисельністю більш як 50 тис. осіб; 

 створено мережу пунктів збирання для підготовки до повторного використання 
меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку; 

 оновлено матеріально-технічну базу (парк спецавтотранспорту, контейнерний 
парк, сміттєперевантажувальні станції); 

 розроблено та затверджено плани заходів щодо ліквідації накопичень 
непридатних хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації 
забруднених ними земельних ділянок. 

Документ державного 
планування 
розробляється на 
виконання Плану 
заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Хмельницької області 
на 2021-2023 роки. 

Програма поводження з 
відходами у Хмельницькій 
області на 2018-2022 роки, 
затверджена рішенням 
Хмельницької обласної 

Програма визначає такі проблеми управління відходами у Хмельницькій області:  
 У сільській місцевості майже не існує організованої вивезення відходів;  
 У більшості населених пунктів відсутні програми поводження з відходами, 

санітарні схеми та правила благоустрою населених пунктів;  

Регіональний план 
управління відходами 
Хмельницької області 
має на меті вирішення 
проблем управління 
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ради               від 27.03.2018 
№ 39-18/2018 

 Велика кількість малих та великих полігонів ТПВ / звалищ (у кожному 
населеному пункті);  

 Більшість об'єктів, уповноважених місцевою владою (90%) для утилізації 
відходів, не є спеціально створеними, на них відсутні заходи щодо запобігання 
забрудненню навколишнього середовища;  

 Невелика кількість великих регіональних сміттєзвалищ декількох міст та 
районів, що відповідають екологічним вимогам;  

 Відсутність практики закриття звалищ відповідно до екологічних вимог;  
 Недостатня оснащеність контейнерами; 
 Відсутність системи збору небезпечних компонентів ТПВ.  
 Більшість сміттєзвалищ вимагають термінової санітарної обробки та 

рекультивації. У багатьох містах є несанкціоновані звалища відходів, контролю 
над якими немає;  

 У регіоні відсутні станції з переробки відходів, станції для перевезення відходів, 
лінії збору відходів використовуються вкрай обмежено. Оцінено стан 784 
сміттєзвалищ і полігонів, з них жоден об’єкт не відповідає чинним стандартам 
діяльності. 774 об’єкти не мають дозволів на діяльність та не мають 
документації, оформленої відповідно до закону, щодо права користування 
земельною ділянкою. 

відходами, зокрема, 
покращення 
інфраструктури 
поводження з 
відходами. 

Програма підвищення 
енергоефективності 
Хмельницької області на 
2017 - 2021 роки (Рішення 
ради від 23 березня 2017 
року № 22-11/2017) 

Серед завдань програми - залучення державних та інвестиційних коштів на будівництво 
об’єктів альтернативної енергетики, впровадження заходів з енергозбереження. 

Регіональний план 
управління відходами 
Хмельницької області 
передбачає реалізацію 
проектів щ 
альтернативної 
енергетики, зокрема, за 
рахунок утилізації 
метану на полігонах 
твердих побутових 
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відходів та 
використання відходів 
сільського господарства 
для енергетичних цілей. 

Програма поводження з 
побутовими відходами 
«Розумне Довкілля. 
Хмельницький» на 2021-
2022 роки 

Основні завдання програми: 
 зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових 

сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, 
переробки, утилізації та знешкодження; 

 забезпечити впровадження механізованого сортування побутових відходів з 
вилученням ресурсоцінних компонентів;  

 забезпечити безпечне захоронення побутових відходів з обов’язковим 
дотриманням вимог та правил експлуатації полігону, організувати моніторинг і 
контроль за полігоном з метою запобігання шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище і здоров’я людей. 

Основні завдання 
програми інтегровані у 
Регіональний план 
управління відходами 
Хмельницької області. 

 

Таким чином, виконання документу державного планування відповідає  зобов’язанням у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному, регіональному та місцевих рівнях.



 

 

6. Опис наслідків для довкілля 

Даний розділ містить опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому 
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 
10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних 
і негативних наслідків.  Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, - це будь-
які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, 
ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його 
здоров'я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

Основні ймовірні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, які розглядаються у процесі здійснення стратегічної екологічної 
оцінки,  включають такі аспекти: 

 якості атмосферного повітря (зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря з полігонів твердих побутових відходів, на підприємствах, що здійснюють 
операції з поводження з відходами, тощо); 

 стану ґрунтів (потенційне забруднення ґрунтів у місцях розташування об’єктів 
інфраструктури поводження з відходами); 

 якості водних ресурсів (потенційне забруднення поверхневих та підземних водних 
ресурсів у місцях розташування об’єктів інфраструктури поводження з відходами); 

 біорізноманіття; 

 необхідності вилучення земельних ресурсів; 

 зміни клімату та обсягів викидів парникових газів. 

Оцінка ймовірних наслідків для довкілля включає характеристику можливого впливу на 
здоров’я населення внаслідок потенційного забруднення компонентів довкілля і зменшення 
негативного впливу на  здоров’я населення внаслідок удосконалення системи поводження з 
відходами в області. 

Оцінка ймовірного впливу на довкілля відповідно до контрольного переліку представлена у 
Додатку 3. 

Реалізація документу державного планування дозволить зменшити негативний вплив на 
довкілля завдяки покращенню системи управління відходів в області та підвищення 
ефективності використання природних ресурсів. Водночас, діяльність у сфері поводження з 
відходами, яка передбачається у регіональному плані управління відходами буде пов’язана із 
певними додатковими впливами на довкілля, для яких у кожному окремому проекті мають 
передбачатися заходи з уникнення, пом’якшення або компенсації впливу. Перелік таких 
заходів має визначатися у процесі підготовки проектної документації та відображатися у 
розділі оцінки впливу на навколишнє середовище та, в разі необхідності, звіті з оцінки впливу 
на довкілля. 
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6.1 Якість атмосферного повітря 

Вплив на якість атмосферного повітря пов’язаний із такою діяльністю у сфері поводження з 
відходами: 

 розміщення відходів на полігонах твердих побутових відходів: викиди метану, 
двоокису вуглецю, летких органічних речовин; неприємний запах; 

 спалювання відходів: SO2, NOx, N2O, соляна кислота (HCl), флуоридна кислота (HF), 
CO, CO2, діоксини, фурани, леткі органічні сполуки; 

 компостування: CO2, CH4, леткі органічні сполуки, пил, біоаерозолі; неприємний запах; 

 транспортування відходів: CO2, SO2, NOx, пил; неприємний запах. 

6.2 Стан ґрунтів 

Вплив на стан ґрунтів пов’язаний із такою діяльністю у сфері поводження з відходами: 

 розміщення відходів на полігонах твердих побутових відходів: забруднення важкими 
металами та органічними речовинами; 

 спалювання відходів: забруднення продуктами спалювання відходів у формі золи чи 
твердих часток; 

 транспортування відходів: розливи мастил від автомобілів при зборі та 
транспортуванні відходів. 

6.3 Якість водних ресурсів 

Вплив на якість водних ресурсів пов’язаний із такою діяльністю у сфері поводження з 
відходами: 

 розміщення відходів на полігонах твердих побутових відходів: забруднення важкими 
металами та органічними речовинами; 

 спалювання відходів: забруднення продуктами спалювання відходів у формі золи чи 
твердих часток після їх потенційного потрапляння у водні ресурси; 

 транспортування відходів: розливи мастил від автомобілів при зборі та 
транспортуванні відходів. 

6.4 Біорізноманіття 

Виконання документа державного планування може мати вплив на території з 
природоохоронним статусом. На землях природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється будь-яка 
діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та 
історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 
призначенням. Відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, до 
об’єктів природно-заповідного фонду належать: 



 

44 

 природні території та об’єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, 
національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки 
природи, заповідні урочища; та 

 штучно створені об’єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Таким чином, вибір місця розташування об’єктів поводження з відходами має здійснюватися 
із урахуванням природоохоронних обмежень. 

Крім того, вплив на біорізноманіття можливий і на інших територіях внаслідок забруднення 
атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, а також засмічення територій пластиковими 
відходами. 

Разом з тим, опосередкований позитивний вплив на збереження біорізноманіття буде 
пов’язаний із збільшенням ефективності використання природних ресурсів та, відповідно, 
зменшенням потреби у видобутку природних ресурсів. Це дозволить зменшити руйнування та 
фрагментацію природних екосистем у місцях потенційного видобутку, в т.ч. і на території 
області (граніт, вапняки, піски, тощо). 

6.5 Земельні ресурси 

Вплив на земельні ресурси в рамках виконання документа державного планування пов’язаний 
із потенційній потребі у відведенні додаткових земельних ділянок для облаштування об’єктів 
системи поводження з відходами.  

Крім того, непрямий вплив на земельні ділянки, розташовані поруч із такими об’єктами, 
пов’язаний із змінами краєвидів та візуальними незручностями для користувачів та власників 
земельних ділянок. 

Організація діяльності з поводження з побутовими відходами повинна здійснюватися 
відповідно до правил благоустрою населеного пункту та схем санітарного очищення 
населених пунктів, розроблених та затверджених у встановленому порядку. 

6.6 Відходи 

Реалізація регіонального плану управління відходами Хмельницької області сприятиме 
досягненню цілей Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, 
зокрема, цілей щодо збільшення обсягів повторного використання та перероблення відходів. 

Таблиця 12. Цілі Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року 

Цілі 2019-2023 2024-2030 

Збільшення обсягів побутових відходів, що 
спрямовуються на повторне використання, відсотків 

8 10 

Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на 
перероблення, відсотків 

15 50 

Зменшення обсягу захоронення побутових відходів, 
відсотків 

50 30 
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Збільшення обсягів перероблення та повторного використання побутових відходів дозволить 
зменшити обсяги захоронення побутових відходів на полігонах та сприятиме більш 
ефективному використанню природних ресурсів. 

6.7 Зміна клімату та обсяги викидів парникових газів 

Реалізація документу державного планування дозволить досягнути скорочень викидів 
парникових газів за рахунок таких чинників: 

 зменшення обсягів органічних відходів, що потраплятимуть на полігон та 
спричинятимуть викиди метану; водночас, збільшення охоплення населення системою 
збору побутових відходів може зменшити позитивний вплив; 

 повернення в економічні процеси ресурсоцінних компонентів побутових відходів та 
відповідного зменшення використання первинних природних ресурсів, а також 
споживання енергії та води при виробництві матеріалів (пластик, скло, метали, тощо); 

 підвищення обсягів утилізації метану на полігонах твердих побутових відходів. 

6.8 Здоров’я населення 

Діяльність, пов’язана із поводженням з відходами, може мати вплив на здоров'я населення, 
наприклад, внаслідок вдихання повітря із забруднюючими речовинами із полігонів твердих 
побутових відходів чи місць спалювання відходів, внаслідок споживання води, забрудненої 
небезпечними речовинами з полігонів твердих побутових відходів, чи їжі, виробленої із 
продуктів, що містять забруднюючі речовини або бактерії, що потрапили в ґрунт з відходами 
тваринництва. Додаткові ризики для здоров'я населення пов’язані із впливом на працівників, 
які залучені до операцій із поводження з відходами. 

Крім того, непрямий вплив на здоров'я населення пов’язаний із внеском сектору відходів у 
викиди парникових газів та підвищення ризиків для здоров'я внаслідок зміни клімату. 

Вплив різних факторів на здоров’я населення оцінюється в рамках епідеміологічних 
досліджень, що визначають зв’язок між контактом з потенційно небезпечними речовинами чи 
джерелами впливу та проявом певних хвороб. Такий зв’язок для операцій з поводження з 
відходами оцінюється за співвідношенням між поширенням хвороби серед населення, що 
зазнає впливу, та контрольною групою.  

Спалювання відходів може спричиняти викиди стійких органічних забруднювачів 
(поліхроловані дибензо-р-діоксини, поліхлоровані дибензофурани, поліхлоровані біфеніли), 
які можуть накопичуватися в продуктах та є токсичними та можуть викликати негоджкінську 
лімфому (non-Hodgkin’s lymphoma) та саркому м’яких тканин. Однак, такий зв’язок є слабким 
та не підтверджений для установок зі спалювані, обладнаними сучасними системами 
очищення вихідних газів (Giusti, 2009). Крім того, досліджувався вплив установок зі спалювання 
відходів на розвиток вад при народженні, особливо в разі впливу на ранніх етапах вагітності, 
передчасних пологів та спонтанних абортів. Більш сучасні технології очищення викидів 
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зменшили концентрації забруднюючих речовин на один порядок для твердих часток та деяких 
металів (ртуть, кадмій) та на чотири порядки для діоксинів (WHO, 2015). 

Для полігонів розміщення твердих побутових відходів найчастіше досліджувався зв’язок із 
вродженими вадами розвитку та низькою вагою при народженні, однак рівень зв’язку, 
визначений за епідеміологічними дослідженнями, був низьким (Giusti, 2009). Поводження із 
електронними відходами, зважаючи на наявність в них важких металів, може спричиняти 
порушення нервової системи, дихальної системи та вад при народженні. Крім того, 
наближеність до полігонів пов’язується із вищим ризиком захворювання дихальної системи і 
впливами, пов’язаними із дратівливістю (через неприємний запах, шум, тощо) (WHO, 2015). 
Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я у своїх звітах відзначає, що враховуючи 
значну кількість населення, яке може зазнавати впливу полігонів твердих побутових відходів 
та недостатню ефективність наукових досліджень у визначенні ризиків, ризики для здоров’я 
населення залишаються (WHO, 2007). Впливу від місць розташування об’єктів поводження з 
відходами, які утворюються в населених пунктах, зазнають близько 2-6% від їх населення, що 
проживає в безпосередній близькості до об’єктів (наприклад, в радіусі 2-5 км). Разом з тим, 
дана частка населення часто є більш вразливою до негативних наслідків для здоров'я та 
довкілля через гірший економічний стан у порівнянні із середніми показниками. Ризики 
можуть бути більшими біля неконтрольованих чи нелегальних звалищ твердих побутових 
відходів  (WHO, 2015). 

Використання керівництв щодо кращих практик при спалюванні відходів (BREF, 2019) та 
поводженні з відходами (BREF, 2018) є важливим для мінімізації негативного впливу окремих 
проектів. 

Заходи, передбачені регіональним планом управління відходами в Хмельницькій області, 
принесуть переваги для здоров'я населення внаслідок загального покращення ситуації із 
управлінням відходами та зменшенням кількості нелегальних чи неконтрольованих звалищ 
відходів. Водночас, реалізація документу державного планування матиме позитивний вплив 
на здоров’я населення також завдяки підвищенню ефективності використання природних 
ресурсів та переходу до принципів кругової економіки, оскільки повторне використання та 
вторинна переробка відходів, а також використання відновлюваних джерел енергії з відходів 
дозволить зменшити негативний вплив на здоров’я від виробництва первинних природних 
ресурсів та використання викопного палива.  
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа державного планування. 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування будуть передбачені заходи відповідно до вимог національного 
законодавства, в т.ч. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, Закону України “Про відходи” та інших. 

Зокрема, заходи, передбачені у документу державного планування, передбачають: 

 зменшення обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження або 
розміщення; 

 здійснення операцій у сфері поводження з відходами лише на визначених місцевими 
радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що 
забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і 
безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 

 раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого 
застосування новітніх технологій; 

 запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному 
впливу на стан навколишнього природного середовища; 

 збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших 
територій, що підлягають особливій охороні;  

 здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 
осіб. 

Діяльність із проектування, будівництва, експлуатації та виведення з експлуатацію об’єктів 
поводження з відходами буде включати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків для довкілля та здоров'я населення. 

7.1 Визначення кластерів 

При визначенні меж кластерів з управління побутовими відходами відповідно до Методичних 
рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, зокрема, 
враховувалися: 

 максимальні відстані при перевезені відходів, з урахуванням конкретних місцевих 
умов; та 

 місцеві обмеження на розташування полігону через погані геологічні/гідрогеологічні 
умови, схильні до затоплення райони, близькість до природоохоронних зон, тощо. 

Аналіз переваг та недоліків альтернативних варіантів розподілу області на кластери 
враховував максимальну відстань транспортування відходів та пов’язаний із цим вплив на 
довкілля (забруднення повітря, викиди парникових газів). Місто Хмельницький розташоване 
в центрі області, а найвіддаленіші громади розташовані в радіусі близько 100 км. Інші основні 
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адміністративні центри (м. Шепетівка та м. Кам’янець-Подільський) розташовані на північ та 
південь від м. Хмельницький, а найвіддаленіші громади розташовані в радіусі близько 50 км 
від адміністративних центрів. Альтернативні варіанти передбачали визначення від 2 до 4 
кластерів із розташуванням об’єктів поводження з відходами у близькості до адміністративних 
центрів для оптимізації відстані транспортування відходів в межах кластера. 

У кожному кластері передбачається спорудження об’єктів поводження з відходами відповідно 
до національних та європейських стандартів, включаючи принаймні один полігон  в межах 
кожного кластеру та, в разі потреби, мережу перевантажувальних станцій. 

Відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 “Полігони твердих побутових відходів. Основні положення 
проектування” (зі зміною 2), ділянка для розміщення полігонів ТПВ повинна обиратися за 
територіальним принципом відповідно до затвердженої в установленому порядку 
містобудівної документації (схеми планування території, генеральний план населеного 
пункту, план зонування території та схеми санітарного очищення населеного пункту) з 
урахуванням результатів стратегічної екологічної оцінки. Полігони ТПВ розміщуються на 
землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського господарства, 
погіршеної якості, на землях, не зайнятих лісами та іншими зеленими насадженнями, за 
межами територій водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, та 
інших територій, що мають особливу природоохоронну цінність. 

Місця для знешкодження твердих побутових відходів повинні відводитись поза сельбищними  
територіями і зеленими рекреаційними зонами з дотриманням санітарно-захисних зон з метою  
виключення можливості  забруднення  відходами  і продуктами їх розкладу атмосферного  
повітря  і  ґрунту  населених пунктів,  водоносних горизонтів і водних об'єктів. Під'їзні шляхи 
до цих об'єктів не повинні проходити через населені пункти. Відповідно до Державних 
санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджені Наказом 
Міністерства охорони здоров'я України N 173 від 19.06.96 зі змінами) встановлюються такі 
обмеження щодо розташування об’єктів поводження з відходами: 

 Клас I санітарної класифікації -  санітарно-захисна зона 1000 м: 

◦ утильзаводи по переробці трупів тварин,  риб, їх частин та інших тваринних 
відходів і покидьків (перетворення  в  жири,  корм для тварин, добрива та ін.); 

◦ поля заорювання і поля асенізації 

 Клас IІ санітарної класифікації -  санітарно-захисна зона 500 м: 

◦ скотомогильники із захороненням в ямах; 

◦ сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи; 

◦ полігони твердих побутових відходів (покидьків); 

◦ ділянки компостування твердих покидьків та нечистот населеного пункту; 
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 Клас IІІ санітарної класифікації -  санітарно-захисна зона 300 м: 

◦ центральні бази по збиранню утильсировини; 

◦ скотомогильники з біологічними камерами; 

◦ компостування сміття без гною і фекалій. 

 Клас IV санітарної класифікації -  санітарно-захисна зона 100 м: 

◦ Комбікормові  заводи  (виробництво  кормів  для  тварин  з харчових відходів). 

Крім того, додатком 5 встановлено санітарно-захисні зони для об’єктів по виробничо-
технічному обслуговуванню сільськогосподарських підприємств: 

 виробництво з відходів деревини деревностружкових, деревноволокнистих та 
цементно-фібролітових плит з використанням фенолформальдегідних смол - 300 м, без 
використання фенолформальдегідних смол – 100 м; 

 біоенергетичні підприємства по переробці відходів птахоферм до 100 т/добу -                             
300 м. 

До того ж, влаштування   звалищ   сміття,  гноєсховищ,  накопичувачів рідких і твердих 
відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо забороняється у 
прибережних захисних смугах. Прибережна захисна  смуга  встановлюється  по  обидва  береги 
річок  та  навколо  водойм  вздовж  урізу води (в меженний період) шириною:  

 для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 м; 

 для середніх річок,  водосховищ на  них,  а  також  ставків площею понад 3 га - 50 м; 

 для малих річок,  струмків  і  потічків,  а  також  ставків площею менше 3 га - 25 м.  

Зазначені обмеження мають враховуватися при визначенні місць розташування об’єктів 
поводження з відходами в межах кожного обраного кластеру, зокрема, в кластерах, що 
охоплюплюватимуть південь та північ області, де розташовані великі об’єкти природо-
заповідного фонду та Смарагдової мережі. 

7.2 Методи збирання та перевезення побутових відходів в межах кластера 

Регіональний план управління відходами Хмельницької області передбачає заходи із 
удосконалення методів збирання та перевезення відходів в межах кожного з визначеного 
кластерів. 

Побутові відходи в містах збираються у металеві або пластикові контейнери місткістю 1.1 (або 
0.75) м3. Контейнерне обладнання, як правило, є застарілим та потребує ремонту чи заміни. 
Роздільний збір відходів здійснюється в окремих містах та громадах в обмеженому обсязі.  
Збір відходів відбувається за допомогою спеціально обладнаних вантажівок, а також за 
допомогою тракторів з причепами чи звичайних вантажівок у сільській місцевості. 
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Для прикладу, у м. Хмельницький обслуговуються 264 контейнерних майданчиків загального 
користування із 3164 контейнерами. На балансі Хмельницького комунального підприємства 
«Спецкомунтранс» перебуває 1107 контейнерів, з них: 1037 контейнерів європейського 
стандарту ємністю 1,1 м3; 54 контейнерів ємністю 0,75 м3 ; 7 контейнерів ємністю 8,5 м3; 9 
підземних контейнерів. Щоденно здійснюється вивезення твердих побутових відходів по 
сімнадцяти маршрутах, а середня відстань перевезення на одному маршруту становить 16 км. 
Обсяг перевезень твердих побутових відходів в день становить 240 тонн (ХМР, 2020). 

Документ державного планування передбачає впровадження системи управління відходами. 
Обладнання, яке буде використовуватися для збирання, розділення на фракції, завантаження  
та вивезення відходів має бути сумісним одне з одним та враховувати прогнозі показники 
утворення відходів. Обладнання для зберігання відходів має відповідати таким критеріям:  

 бути легким та зручним у використанні;  

 ізолювати відходи від навколишнього середовища для обмеження незручностей для 
населення, пов’язаних із неприємним запахом, приваблюванням комах, тварин, тощо); 

 бути надійним та тривалим у використанні; 

Альтернативні варіанти збору побутових відходів, які інколи можуть поєднуватися залежно 
від щільності проживання населення, включають збір відходів на узбіччі вулиць біля будинків 
(в контейнерах чи мішках), із контейнерних майданчиків спільного використання або із 
централізованих контейнерних майданчиків громад. В останньому випадку передбачається, 
що мешканці самостійно доставляють відходи на визначений майданчик, де містяться, як 
правило, контейнери більшого розміру, відходи з яких вивозяться за встановленим графіком 
або за запитом. Такий метод збору відходів є ефективним для роздільного збирання відходів, 
зокрема, скла, пластику та паперу. Водночас, для його запровадження необхідна кампаній із 
поширення обізнаності та мотивування мешканців громад для роздільного збору відходів. 
Місце таких централізованих майданчиків має обиратися із урахуванням зручності доступу 
для мешканців громад та під’їзду автомобільної техніки, а також належним чином 
обслуговуватися. 

З огляду на великі відстані транспортування відходів у межах кластеру для оптимізації 
фінансових витрат передбачається спорудження станцій для перевантажування відходів. 
Сміттєперевантажувальні станції (СПС) - це споруди, де відходи вивантажуються із 
транспортних засобів збирання відходів і тимчасово утримуються, поки відходи 
перевантажуються у більші транспортні засоби для перевезення на великі відстані та для 
доставки на інший об’єкт. Основні типу включають такі: 

 система рандеву - оператори транспортних засобів первинного збирання очікують 
прибуття транспортних засобів вторинного збирання у визначеному місці та в певний 
час; 
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 однорівнева перевантажувальна станція - відходи скидають на землю у визначному 
місці транспортні засоби первинного збирання, а потім їх навантажують на інші 
транспортні засоби (вручну або навантажувачем); 

 різнорівнева перевантажувальна станція - відходи можуть вивантажуватися 
безпосередньо у трейлер із відкритим верхом, та найчастіше відходи вивантажують на 
спеціальний розвантажувальний майданчик для видалення ресурсоцінних компонентів 
та огляду перед скиданням у трейлер; 

 контейнерна станція перевантаження - концепція аналогічна попередній концепції 
різнорівневої станції, але із використанням контейнерів замість вантажівок. 

Облаштування перевантажувальних станцій пов’язане із додатковими екологічними та 
соціальними впливами, які мають бути враховані при плануванні проектів. 

7.3. Оброблення побутових відходів 

Операції з оброблення побутових відходів включають такі основні складові: 

 сортування та перероблення ресурсоцінних компонентів побутових відходів, 
великогабаритних відходів, комерційних і промислових відходів, змішаних побутових 
відходів; 

 біологічне оброблення органічних відходів (компостування та анаеробний розклад); 
 механіко-біологічне оброблення відходів (МБО) із поєднанням зазначених вище 

компонентів; конфігурація процесу залежить від поставлених завдань і складу відходів 
і може включати відновлення матеріалів, виробництво компосту, біологічно 
стабілізованих матеріалів для захоронення, біогазу, RDF палива; 

 спалювання відходів; 
 захоронення відходів. 

Захоронення відходів, зокрема шляхом використання полігонів, як найнижча ланка в ієрархії 
управління відходами, є варіантом управління, що стосується залишкових фракцій відходів, 
коли всі інші форми розділення, рециклінгу та отриманні цінності з відходів вичерпані. 
Полігони, проте, є мінімальною спорудою при формування систему управління відходами, 
оскільки після будь-якої технології залишаються залишкові відходи, які потрібно 
захоронювати. Захоронення відходів може здійснюватися різними способами, зокрема на 
відкритому звалищі, контрольованому полігоні та санітарному полігоні, які пов’язані із 
різними рівнями екологічних та соціальних впливів. 

Регіональний план управління відходами Хмельницької області передбачає використання 
комбінації механіко-біологічне оброблення відходів та захоронення відходів. Пріоритетом для 
оброблення органічних відходів є компостування на підприємствах МБО або в домашніх 
умовах у сільській місцевості. Ресурсоцінні компоненти будуть виділятися на підприємствах 
МБО або під час роздільного збирання твердих побутових відходів. 

РПУВ передбачає три сценарії системи оброблення побутових відходів, що можуть 
впроваджуватися поступово один за одним: 

 Сценарій 1: Один санітарний полігон в кожному кластері, що відповідає національним 
і європейським стандартам. Цей сценарій вважається мінімальною вимогою в контексті 
поводження з ТПВ.  
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 Сценарій 2 : Сценарій 1 + завод з МБО для виокремлення органічних відходів для 
стабілізації. 

 Сценарій 3 : Сценарій 1 + завод з МБО для виробництва палива RDF. 

Зокрема, проект поводження з відходами у м. Хмельницький передбачає будівництво нового 
полігону прилеглого до існуючого (загальна потужність складе від 500 000 до 700 000 тонн 
відходів). Проект включатиме утворення природного геологічного бар'єру, підсиленого 
геосинтетичними глиняними матеріалами та шаром захисної системи з поліетилену високої 
щільності, а також дренуючий шар збору фільтрату, системи перекачування для збирання 
фільтрату та шар для системи збору газу з полігону (над шаром відходів) (ХМР, 2020).  

Крім того, проект поводження з відходами у м. Хмельницький включає будівництво 
комплексу з переробки твердих побутових відходів. Потужність переробки запропонованого 
комплексу становить приблизно 107000 тонн ТПВ на рік (приблизно 300 тонн на добу).  
Комплекс включатиме (ХМР, 2020): 

 механічну обробку (просіювання) на сортувальній лінії для вилучення матеріалів, які 
придатні для повторного використання;  

 виробництво палива з відходів (RDF); 

 компостування органічної фракції ТПВ за допомогою аерації та перемішування в 
закритих, металевих коробах; 

 додаткові елементи проекту: модернізація обладнання з додаванням хоча б одного 
додаткового бульдозеру та компактору, забезпечення благоустрою доріг, розміщення 
попереджувальних повідомлень, встановлення парканів та запобігання 
пожежам/заходи гасіння пожеж та загальне покращення експлуатаційних процедур 
(ХМР, 2020). 

7.4. Закриття звалищ 

План регіонального управління відходами Хмельницької області також передбачає заходи із 
закриття стихійних звалищ і звалищ, які не відповідають санітарним і природоохоронним 
вимогам. 

З огляду на велику кількість звалищ, їх закриття необхідно здійснювати поступово, надаючи 
пріоритет звалищам, які спричиняють найбільші негативні впливи на довкілля та соціальне 
середовище. 

Зокрема, проект поводження з відходами у м. Хмельницький передбачає закриття, накриття та 
рекультивація діючого полігону ТПВ, що включатиме (ХМР, 2020): 

 заходи запобігання проникнення дощової води та утворення фільтрату; 

 заходи запобігання втручання в роботу системи збору звалищного газу та переміщення 
системи збору газу на нове місце розташування; 
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 зміну профілю тіла існуючого корпусу сміттєзвалища для стабілізації схилу та 
запобігання зсувам, включаючи заходи щодо стоку поверхневих вод та варіанти 
очищення існуючого водоймища з фільтратом, з якого в даний час збирається стічна 
вода для рециркуляції. 

Для найбільших сміттєзвалищ, які підлягають реконструкції, РПУВ передбачає виконання 
додаткових обстежень та оцінку впливу на довкілля. Обстеження сміттєзвалищ може 
включати різні види досліджень, в залежності від конфігурації сміттєзвалищ: 

 аналіз відповідних даних, таких як геологічні та гідрологічні умови (глибина залягання 
ґрунтових вод), обсяг і типи видалених на сміттєзвалище відходів, звіти, дослідження, 
історичні записи щодо сміттєзвалища (експлуатація, незвичайні події, такі як пожежі, 
скидання небезпечних відходів тощо);  

 аналіз відповідного картографічного матеріалу (карта сміттєзвалища та його околиць, 
топографічна, геологічна, гідрогеологічна карта тощо);  

 інвентаризація наявних населених пунктів, структур, водойм, колодязів тощо;  

 визначення точок витікання та накопичення фільтрату в межах та поза межами 
сміттєзвалища;  

 топографічне обстеження сміттєзвалища; 

 геотехнічне обстеження з метою визначення стабільності схилів;  

 визначення джерел ґрунту або інших матеріалів для накриття сміттєзвалища;  

 визначення за необхідності глибини шару відходів;  

 оцінка витоків газу; 

 аналіз фільтрату та води. 

Крім того, рекомендується включити до переліку обстежень детальний аналіз базового стану 
навколишнього природного середовища зі здійсненням інструментальних вимірів, зокрема: 

 якості повітря поблизу найближчої житлової забудови; 

 якості води у найближчих поверхневих водних об’єктах та місцях використання 
підземних вод. 

На основі проведених досліджень для кожної ділянки слід розробити план закриття, який 
включатиме такі основні елементи: 

 стабілізація (закріплення) критичних схилів; 

 фінальне накриття захисним шаром (ізоляція для зменшення проникнення води у 
відходи, скорочення руху газу та мінімізації запахів, попередження розмноження комах 
та гризунів, підтримки формування рослинного шару; якщо відходи горять на звалищі, 
або паління відходів практикувалося впродовж тривалого часу, важливо забезпечити 
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повне припинення горіння, перш ніж здійснювати фінальне накриття або спорудження 
захисного шару; 

 системи контролю водовідведення відведення поверхневих вод з тіла сміттєзвалища 
(зазвичай всередині та за периметром зони видалення); 

 системи поводження з фільтратом для запобігання просочувань фільтрату на поверхню; 
зібраний фільтрат направляється до лагуни/ставки в нижній частині сміттєзвалища для 
подальшого оброблення; 

 системи поводження зі звалищним газом (системи дегазація із використанням для 
енергетичних цілей чи спалювання на факелі або вентиляційні труби чи впровадження 
шару-окислювача в покриття для менших сміттєзвалищ); 

 заходи з безпеки та благоустрій ділянки. 

РПУВ пропонує розподіл звалищ стихійних звалищ і звалищ, що не відповідають вимогам, за 
пріоритетністю на основі інформації про розташування звалищ у межах територій об’єктів 
природно-заповідного фонду та наявності або відсутності відповідних дозволів. 

Майданчики високої пріоритетності знаходяться в межах або поблизу об’єктів природно-
заповідного фонду і не мають дозвільних документів, тому їх закриття необхідно здійснити 
якомога швидше. Майданчики середньої пріоритетності знаходяться в межах або поблизу 
об’єктів природно-заповідного фонду або не мають дозвільних документів, а їх закриття 
пропонується здійснити протягом 2 років. Майданчики низької пріоритетності пропонується 
закрити протягом 5 років. 

Таблиця 13. Інформація про майданчики для закриття 

Район 

Кількість 
майданчиків 

високої 
пріоритетності 

Кількість 
майданчиків 

середньої 
пріоритетності 

Кількість 
майданчиків 

низької 
пріоритетності 

Разом 

Хмельницький 0 122 281 403 

Шепетівський 2 110 98 210 

Кам’янець-
Подільський 

64 37 36 137 

Область 66 269 415 750 

В рамках кожного з блоків пріоритетності послідовність рекомендується визначати із 
урахуванням особливостей звалища, близькості до житлових будинків, розміру та терміну 
експлуатації. Рекомендується також враховувати дослідження базового стану довкілля та 
скарги від населення в якості критеріїв для визначення пріоритетності закриття звалищ. 
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив 

Даний розділ містить обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки). 

8.1 Альтернативи щодо визначення кластерів 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період до 2030 
року містить опис та порівняння можливих альтернатив щодо розподілу регіону на кластери, 
які будуть обслуговуватися спільною інфраструктурою поводження з побутовими відходами. 
Зокрема, розглядалися три сценарії розподілу (від 2 до 4 кластерів за кожним сценарієм) із 
розташуванням об’єктів поводження з відходами, в т.ч. принаймні одного полігону, у 
близькості до адміністративних центрів для оптимізації відстані транспортування відходів в 
межах кластера. 

Таблиця 14. Інформація про альтернативні сценарії розподілу на кластери 

Хмельницька 
область 

Кількість населення 

Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 

Кількість кластерів 2 3 4 

Кластер 1 264 988 766 868 264 988 

Кластер 2 1 167 618 338 238 501 850 

Кластер 3 Х 327 530 338 238 

Кластер 4 Х Х 327 530 

Розподіл території 
області за 
кластерами 

   

 

Детальна інформація про кожен пропонований сценарій представлена у таблицях 15-17 нижче. 
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Таблиця 15. Характеристика сценарію 1 

Сценарій 1 Кластер 1 Кластер 2 

Територія 
охоплення кластеру 

м. Хмельницький 
Територія області за винятком       м. 

Хмельницький 

Розташування 
основних об’єктів 

Території на північній околиці 
м. Хмельницький, поблизу сіл 

Олешин, Іванківці, Видрові 
Доли 

Земельні ділянки неподалік центру 
області та м. Хмельницький. 

Території поблизу м. Красилів 
розглядаються як потенційний 

варіант розміщення. 

Населення 264 988 1 167 618 

Обсяги утворення 
відходів, тонн / рік 

94 950 418 378 

Площа, км2 93 20 531 

Середня щільність 
населення, ос. / км2 

2 863 57 

Довжина мережі 
доріг, км 

1 188 26 502 

Необхідність 
станцій 
перевантаження 

Ні Так 

Коментарі щодо 
екологічних та 
соціальних впливів 

1) Кластер 1 відповідає межам проекту Поводження з відходами у м. 
Хмельницький, що реалізується за підтримки ЄБРР та пройшов 
екологічну та соціальну оцінку відповідно до міжнародних стандартів, 
а також оцінку впливу на довкілля відповідно до національного 
законодавства. 
2) Кластер 2 охоплює всю територію області за винятком м. 
Хмельницький, тому для нього будуть характерні значні відстані 
транспортування відходів та необхідність будівництва станцій 
перевантаження, що пов’язано із додатковими екологічними та 
соціальними впливами (необхідність земельних ділянок, ризик 
забруднення повітря, водних ресурсів та ґрунтів). 
3) Для кластеру 2 найкоротша відстань автомобільними дорогами між 
віддаленими від центру області містами з великою кількістю населення 
до потенційного місця розташування об’єктів поводження з відходами 
перевищує 100 км (Славута-Красилів - 103 км, Кам’янець-Подільський-
Красилів - 131 км). Значні відстані транспортування відходів 
автомобільним транспортом пов’язані із викидами забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, а також викидів парникових газів і 
впливом на клімат. додаткові впливи пов’язані із забрудненням 
автомобільних доріг та прилеглих територій внаслідок негерметичного 
транспортування відходів або протікання мастильних матеріалів 
автомобілів, а також забруднення внаслідок аварійних випадків під час 
перевезення. 
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Таблиця 16. Характеристика сценарію 2. 

Сценарій 2 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Територія охоплення 
кластеру 

Хмельницький район 
Кам'янець-Подільський 

район 
Шепетівський район 

Розташування 
основних об’єктів 

Земельні ділянки 
неподалік міста 
Хмельницький 

Земельні ділянки 
неподалік міст 

Кам'янець-Подільськ 
або Дунаївці 

Земельні ділянки 
неподалік міст 

Славута або 
Шепетівка 

Населення 766 838 338 238 327 530 

Обсяги утворення 
відходів, тонн / рік 

274 712 121 197 117 360 

Площа, км2 10 756 4 521 5 347 

Середня щільність 
населення, ос. / км2 

71 75 61 

Довжина мережі 
доріг, км 

14 435 7 109 6 146 

Необхідність 
станцій 
перевантаження 

Так Так Так 

Коментарі щодо 
екологічних та 
соціальних впливів 

1) Проект Поводження з відходами у м. Хмельницький, що 
знаходиться в межах кластеру 1, передбачає закриття, укриття та 
рекультивацію існуючого полігону, будівництво нового полігону 
(потужність від 500 до 700 тис. тонн ТПВ) та будівництво лінії  
біомеханічної обробки відходів потужністю 107 тис. тонн ТПВ на рік. 
Проект розроблявся, враховуючи обсяги утворення відходів у м. 
Хмельницький (близько 95 тис. тонн на рік) і не розрахований на 
додаткові обсяги відходів, що утворюються у Хмельницькому районі. 
2) Для всіх кластерів існує необхідність будівництва станцій 
перевантаження, що пов’язано із додатковими екологічними та 
соціальними впливами (необхідність земельних ділянок, ризик 
забруднення повітря, водних ресурсів та ґрунтів). 
3) Для кластеру 3 відстань від міст з великою кількістю населення до 
потенційних місць розташування полігонів складатиме до 55 км 
залежно від обраного розташування (Полонне-Славута — 55 км). Для 
кластеру 2 відстань буде схожою або меншою (Чемерівці-Дунаївці - 54 
км, Нова Ушиця-Дунаївці — 34 км). Менші відстані транспортування 
відходів автомобільним транспортом у порівнянні із сценарієм 1 
дозволять скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря та викиди парникових газів, а також ризики додаткових 
впливів (забрудненням автомобільних доріг та прилеглих територій 
внаслідок негерметичного транспортування відходів або протікання 
мастильних матеріалів автомобілів, забруднення внаслідок аварійних 
випадків під час перевезення). 
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Таблиця 17. Характеристика сценарію 3. 

Сценарій 3 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Територія 
охоплення 
кластеру 

м. Хмельницький 

Хмельницький 
район за винятком 

міста 
Хмельницький 

Кам'янець-
Подільський 

район 

Шепетівський 
район 

Розташування 
основних об’єктів 

Території на 
північній околиці 
м. Хмельницький, 

поблизу сіл 
Олешин, Іванківці, 

Видрові Доли 

Неподалік центру 
області та міста 
Хмельницький. 

Потенційно 
території поблизу 

міста Красилів 

Земельні 
ділянки 

неподалік міст 
Кам'янець-

Подільськ або 
Дунаївці 

Земельні 
ділянки 

неподалік 
міст Славута 

або 
Шепетівка 

Населення 264 988 501 850 338 238 327 530 

Обсяги утворення 
відходів, тонн/рік 

94 950 179 822 121 197 117 360 

Площа, км2 93 10 653 4 521 5 437 

Середня щільність 
населення, ос./км2 

2 863 47 75 61 

Довжина мережі 
доріг, км 

1 188 13 247 7 109 6 146 

Необхідність 
станцій 
перевантаження 

Ні Так Так Так 

Коментарі щодо 
екологічних та 
соціальних 
впливів 

1) Кластер 1 відповідає межам проекту Поводження з відходами у м. 
Хмельницький, що реалізується за підтримки ЄБРР та пройшов 
екологічну та соціальну оцінку відповідно до міжнародних стандартів, а 
також оцінку впливу на довкілля відповідно до національного 
законодавства. 
2) Для трьох кластерів існує необхідність будівництва станцій 
перевантаження, що пов’язано із додатковими екологічними та 
соціальними впливами (необхідність земельних ділянок, ризик 
забруднення повітря, водних ресурсів та ґрунтів). 
3) Відстані для транспортування для сценарію 3 будуть схожими із 
сценарієм 2. 
4) Центральну частину кластера 4 перетинає лісова зона з низкою 
природоохоронних територій, розташування яких має бути врахованим 
при виборі місця облаштування об’єктів поводження з відходами.  

 

З огляду на потенційні екологічні та соціальні впливи і обмеження, найбільш оптимальним є 
третій сценарій розподілу території області на кластери. Водночас, розташування об’єктів 
поводження з відходами має визначатися із урахуванням обмежень, встановлених 
національним законодавством та державними будівельними нормами. 
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8.2 Альтернативи щодо збирання побутових відходів 

Інформація про альтернативні сценарії збирання побутових відходів, що розглядалися, 
представлена у Таблиці 18. 

Таблиця 18. Сценарії збирання побутових відходів 

Сценарій 1:  
“Як є” покращений 

Сценарій 2:  
Пункти збирання відходів 

Сценарій 3:  
Розділення джерелі джерела 

утворення відходів 

Збирання на узбіччі у 
міських місцевостях та 
у сільських місцевостях 
із високою щільністю 
населення, 
розташованих поблизу 
основних транспортних 
комунікацій. 
 
Пункти збирання 
відходів на головних 
шляхах для сільської 
місцевості із низькою 
щільністю населення 
та/або для віддалених 
населених пунктів. 
 

Збирання на узбіччі у 
міських місцевостях та у 
сільських місцевостях із 
високою щільністю 
населення, розташованих 
поблизу основних 
транспортних комунікацій. 
 
Пункти збирання відходів 
на головних шляхах для 
сільської місцевості із 
низькою щільністю 
населення та/або для 
віддалених населених 
пунктів. 
 
Майданчики для збирання 
відходів для розділення у 
джерелі утворення зелених 
відходів садівництва, 
великогабаритних відходів 
та небезпечних відходів. 
Деякі пункти збирання 
можна об’єднати з цими 
майданчиками для збирання 
відходів. Опція для міських 
територій: спеціалізоване 
збирання зелених відходів у 
щільно населених 
місцевостях із приватною 
забудовою з садочками. 
Опція для міських 
територій: видалення на 
вимогу» великогабаритних 
відходів у міських 
місцевостях із високою 
щільністю населення. 

Збирання на узбіччі у міських 
місцевостях та у сільських 
місцевостях із високою щільністю 
населення, розташованих поблизу 
основних транспортних 
комунікацій. 

Пункти збирання відходів на 
головних шляхах для сільської 
місцевості із низькою щільністю 
населення та/або для віддалених 
населених пунктів. 

Майданчики для збирання відходів 
для розділення у джерелі утворення 
зелених відходів садівництва, 
великогабаритних відходів та 
небезпечних відходів. Деякі пункти 
збирання можна об’єднати з цими 
майданчиками для збирання 
відходів. Опція для міських 
територій: спеціалізоване збирання 
зелених відходів у щільно 
населених місцевостях із 
приватною забудовою з садочками. 

Опція для міських територій: 
видалення на вимогу» 
великогабаритних відходів у 
міських місцевостях із високою 
щільністю населення. 

Розділення у джерелі 
ресурсоцінних компонентів 
відходів та/або органічних відходів 
зі спеціалізованим збиранням, що 
спирається на ту саму загальну 
схему збирання для території: 
збирання на узбіччі / пункти 
збирання / майданчики збирання 
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Стандартизовану схему збирання, що передбачає вантажівки-компактори із заднім 
навантаженням та стандартизовані урни/контейнери, які можуть застосуватися разом із 
пристроями вантажівок-компакторів для підйому та перекидання контейнерів, слід розглядати 
як найкращий варіант, коли це можливо. Для сценаріїв 2 та 3, вибір способу впровадження 
розділення відходів у джерелі утворення поєднується з вибором технології обробки відходів 
на наступне десятиліття. Для всіх сценаріїв рекомендоване розділення у джерела утворення 
небезпечних відходів зі створенням спеціальних пунктів збирання у магазинах або інших 
спеціалізованих локаціях, а також різнорівневі або контейнерні сміттєперевантажувальні 
станції для побутових відходів. 

РПУВ пропонує впровадження кожного із зазначених сценаріїв з поступовим переходом від 
першого до другого та, в подальшому, до третього. Якщо в населеному пункті система 
збирання та вивезення ТПВ є розвиненою, то можливе одразу збирання відходів за сценарієм 
2 чи 3. Для тих населених пунктів, яких послуга з вивезення ТПВ ще не надається, 
пропонується сценарій починати зі впровадження першого сценарію впродовж 2 років, потім 
сценарію 2 - протягом 5 років, та сценарію 3 - протягом 10 років. Кожний населений пункт або 
ОТГ визначають самостійно систему збирання ТПВ та фіксують відповідні рішення у схемі 
санітарного очищення населеного пункту. 

8.3 Загальні висновки щодо альтернативних сценаріїв 

У документі державного планування розглянуті різні технологічні альтернативи для збирання 
та оброблення побутових відходів  у відповідності до кращих європейських практик, а також 
представлені технології поводження з різними видами відходів. На основі аналізу альтернатив 
у Проєкті Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період до 
2030 року визначені найбільш доцільні заходи із удосконалення системи управління 
відходами в області. 

Альтернативи, які розглядалися у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
включають: 

 продовження існуючої практики без розробки та затвердження документа державного 
планування (Альтернатива 1), та 

 затвердження і виконання пропонованого проєкту Регіонального плану управління 
відходами у Хмельницькій області на період до 2030 року (Альтернатива 2). 

Інші виправдані альтернативи відсутні. 

Таблиця 19. Порівняння альтернатив за впливом на дотримання принципу ієрархії поводження 
з відходами 

Ієрархія поводження 
з відходами 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Запобігання 
утворенню відходів 

Відсутній суттєвий вплив Обмежений вплив за рахунок 
інформаційних кампаній 

Підготовка до 
повторного 
використання 

Продовження існуючої практики 
без суттєвого збільшення 
повторного використання 

Помірний позитивний вплив за 
рахунок створення інфраструктури 
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для підготовки до повторного 
використання 

Перероблення 
відходів 

Відсутній суттєвий вплив, 
продовження існуючої практики 
видалення відходів на полігони 

та звалища 

Значний позитивний вплив за 
рахунок  створення інфраструктури 

для роздільного збору відходів з 
метою подальшого перероблення 

Інша утилізація, в 
т.ч. шляхом 
відновлення енергії 

Відсутній суттєвий вплив, 
продовження існуючої практики 
видалення відходів на полігони 

та звалища 

Значний позитивний вплив за 
рахунок  створення інфраструктури 

утилізації відходів 

Видалення на 
полігони 

Основний метод поводження з 
відходами. 

Зменшення кількості відходів, що 
направляються на полігони. 

Облаштування полігонів 
відповідно до екологічних вимог. 

 

Альтернатива 2, що передбачає реалізацію РПУВ, сприятиме дотриманню принципу ієрархії 
поводження з відходами, а також принесе інші вигоди для довкілля, в т.ч. для здоров'я 
населення.  
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9. Заходи з моніторингу 

Даний розділ містить інформацію про заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення. 

Заходи з моніторингу будуть включати здійснення екологічного моніторингу на полігонах 
твердих побутових відходів відповідно до Правил експлуатації полігонів побутових відходів 
(затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
№435 від  01.12.2010, зі змінами), зокрема, моніторингу якості повітря, ґрунту та підземних 
вод. 

Зокрема, буде здійснюватися проведення контролю за станом атмосферного повітря на межі  
санітарно-захисної зони та на виробничій території атестованою лабораторією, включаючи 
дослідження   проб   повітря   за   такими показниками:  азот,  діоксид вуглецю,  ангідрид 
сірчаний,  вуглецю оксид, сірководень, фенол, формальдегід. Перелік забруднюючих речовин,  
періодичність та точки відбору проб повітря повинні  узгоджуватися  відповідно  до 
Державних санітарних правил охорони атмосферного  повітря  населених  місць  (від  
забруднення хімічними та біологічними  речовинами). 

Дослідження   ґрунту  на  території  полігона  побутових відходів та у межах санітарно-
захисної зони (на відстані 50,  100, 200 і 500 м) повинні проводитись не рідше ніж двічі на рік. 

Контроль   за  станом  підземних  вод  має  проводитись щокварталу через спостережні 
свердловини,  кількість, розташування і глибина яких встановлюються згідно з проектом 
полігона. 

Крім того, заходи з моніторингу будуть включати контроль показників, визначених 
Стратегією розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки за напрямом 4.5. Екологічна 
безпека та збереження довкілля, а саме: 

 кількість громад, де впроваджено роздільне збирання ТПВ;  

 частка обсягів ТПВ, що сортуються, у загальному обсязі;  

 кількість стихійних сміттєзвалищ;  

 обсяг екологічно безпечного видалення відходів;  

 кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів 
захисту рослин (відходів пестицидів);  

 відсоток безпечно утилізованих ТПВ. 

Здійснення заходів з моніторингу потребуватиме удосконалення системи збору та аналізу 
даних щодо поводження з відходами на місцевому, регіональному та національному рівні. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення. 

Оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не 
передбачається, оскільки виконання документа державного планування не спричинятиме 
транскордонних впливів. 
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11. Резюме нетехнічного характеру 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку містить аналіз впливу реалізації Регіонального плану 
управління відходами Хмельницької області та різні компоненти навколишнього природного 
середовища та здоров'я населення. 

Затвердження та реалізація РПУВ Хмельницької області сприятиме досягнення цілей 
державної політики у сфері регіонального розвитку, охорони довкілля, поводження з 
відходами, а також цілей та завдань стратегічних документів, що визначають пріоритети 
розвитку на регіональному та місцевому рівнях. Документ державного планування враховує 
характеристику поточного стану довкілля у Хмельницькій області, а також наявні екологічні 
проблеми, в т.ч. у сфері поводження з відходами. 

В Хмельницькій області щороку утворюється близько 900 тис. тонн відходів, включаючи 
побутові відходи, промислові відходи, відходи сільського господарства, медичні відходи, 
небезпечні відходи, тощо.  

Обсяги вивезення твердих побутових відходів протягом останніх 10 років коливалися в межах 
227-386 тис. тонн на рік або 1.4-1.9 м3 відходів у розрахунку на одну особу на рік. Майже 
чверть населення області не охоплене послугою із вивезення відходами, тому загальний обсяг 
утворення побутових відходів є вищою, а частина з них потрапляє на несанкціоновані звалища 
або спалюється. Абсолютна більшість побутових відходів підлягає захороненню, тоді як 
роздільне збирання побутових відходів має низький рівень охоплення населення. Водночас, 
близько третини побутових відходів – це ресурсноцінні компоненти, які можна повернути в 
економічний обіг (орієнтовно 12% паперу та картону, 10% пластику, 8% скла, 1% металів). 
Вміст небезпечних компонентів побутових відходів оцінюється на рівні 1% від загального 
обсягу утворення твердих побутових відходів – близько 2.5-3.5 тисяч тонн на рік. Офіційні 
сміттєзвалища та полігони, які часто не відповідають вимогам, є перевантаженими та 
спричиняють негативний вплив на якість повітря, водних ресурсів та ґрунтів. 

Обсяги утворення промислових відходів протягом останніх років коливалися в межах 406-510 
тис. тонн. Найбільша частка припадає на відходи рослинного походження, відходи 
текстильного виробництва, ґрунтові відходи, осад промислових стоків, відходи чорних 
металів та залишки сортування. Крім того, на підприємствах також утворюються небезпечні 
відходи, зокрема, відпрацьовані нафтопродукти та непридатні або заборонені до використання 
хімічні засоби захисту рослин. На 01.01.2020 року залишкова кількість заборонених і 
непридатних до використання ХЗЗР, які зберігаються у 11 складських приміщеннях на 
території області, становила 253,5 тонн. 

Регіональний план управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року передбачає, 
зокрема, виконання таких заходів:  

 створення нових об’єктів інфраструктури поводження з відходами (полігони твердих 
побутових відходів, заводи з оброблення твердих побутових відходів та, за потреби, 
інші об’єкти оброблення відходів для окремих видів відходів);  
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 покращення системи збирання, сортування, вивезення, повторного використання та 
перероблення відходів;  

 інші необхідні заходи щодо удосконалення системи поводження з відходами залежно 
від результатів аналізу поточної ситуації та визначених пріоритетів (наприклад, 
закриття, реконструкцію або переоснащення і належне технічне облаштування 
існуючих полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів);  

 підвищення обізнаності щодо ефективного поводження з відходами серед населення 
області. 

Заходи, включені у РПУВ Хмельницької області, передбачають зменшення обсягів утворення 
відходів, здійснення операцій у сфері поводження з відходами із додержанням санітарних та 
екологічних норм, підвищення ефективності використання природних ресурсів та запобігання 
негативному впливу на стан навколишнього природного середовища. 

Реалізація Регіонального плану управління відходами Хмельницької області сприятиме 
покращенню стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на 
територіях усіх населених пунктів області. Водночас, на територіях в зоні впливу нових 
об’єктів інфраструктури системи поводження з відходами можливі додаткові впливи на 
довкілля, які будуть оцінюватися при підготовці окремих проектів зі включенням відповідних 
заходів щодо попередження, мінімізації та компенсації негативного впливу.  
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Додаток 1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 
Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період до 2030 
року 

Замовник: Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної 
державної адміністрації 

Адреса: вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29001 
Телефон, факс 65-70-55, 65-69-59  
Електронна пошта: e-mail: 42814282@mail.gov.ua 
 
Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування: 
Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 

року розробляється відповідно до положень Національної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017 № 820, Національного плану управління відходами до 2030 року, схваленого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 117-р від 20.02.2019, Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2020  № 695, Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, 
затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради від 20.12.2019     № 49-29/2019 та Плану 
заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, 
затвердженого рішенням Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 № 50-29/2019, Програми 
поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Хмельницької обласної ради               від 27.03.2018 № 39-18/2018. 

Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” регулює відносини у сфері оцінки 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів 
державного планування та поширюється на документи державного планування, які 
стосуються, серед інших секторів, поводження з відходами, та виконання яких передбачатиме 
реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду (стаття 2). 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, документи 
державного планування – це стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, 
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні 
документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню 
органом державної влади, органом місцевого самоврядування. 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 
року є документом державного планування, який стосується поводження з відходами та 
виконання якого, вірогідно, передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. З огляду на це, 
даний документ державного планування підлягає здійсненню стратегічної екологічної оцінки. 

Загальний обсяг утворення відходів у Хмельницькій області складає близько 900 тисяч 
тонн на рік, значна частина з яких потрапляє на полігони та звалища. Cтаном на 2019 рік у 
Хмельницькій області існувало 727 полігонів та звалищ твердих побутових відходів, які часто 
є переповненими та спричиняють негативний вплив на довкілля та здоров'я населення.  

Основні екологічні проблеми у Хмельницькій області, що мають відношення до 
документа державного планування, включають: 
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ризик забруднення ґрунтів та водних ресурсів у зонах впливу місць видалення відходів; 
наявність несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, стихійних смітників у межах смуг 

вулиць та доріг населених пунктів, зонах відпочинку, на берегах водойм, річок, струмків; 
забруднення сільськогосподарських земель та інших угідь промисловими, органічними 

та побутовими відходами; 
вплив на зміну клімату через збільшення обсягів викидів парникових газів; 
надмірне використання природних ресурсів через неналежний рівень повторного 

використання та перероблення відходів; 
ризик негативного впливу хімічних речовин, що містяться у відходах, на екосистеми та 

здоров'я людей. 
Метою проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 

2030 року є покращення системи поводження з відходами у Хмельницькій області задля 
зменшення негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я населення та 
підвищення ефективності використання природних ресурсів. 

Реалізація Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 
року сприятиме досягненню мети Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року, що полягає у створенні умов для підвищення стандартів життя населення шляхом 
впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та 
регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки 
та повторного використання. 

Документ розроблятиметься із урахуванням принципів ієрархії поводження з 
відходами, переходу до економіки замкненого циклу, наближеності, попередженості, спільної 
відповідальності, розширеної відповідальності виробника, самодостатності, а також 
законодавчих, економічних та соціальних факторів. 

Основні завдання проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій 
області до 2030 року будуть включати: 

аналіз поточної ситуації у сфері управління відходами в області; 
визначення цілей та заходів;  
здійснення аналізу та вибір оптимальної системи управління відходами 

(інфраструктури для збирання, роздільного збирання, перероблення, оброблення та утилізації) 
та практичних заходів, необхідних для її запровадження, із детальним розглядом щодо 
побутових відходів та коротким аналізом щодо інших типів відходів;  

визначення географічних меж територій області, для яких розробляється план та які 
мають спільно використовувати послуги полігону чи заводу з оброблення побутових відходів; 

визначення сфер відповідальності різних органів влади та організацій, які будуть 
залучені до виконання діяльностей та дій, необхідного фінансування та потенційних джерел 
фінансування. 

Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 
року передбачатиме, зокрема, виконання таких заходів: 

створення нових об’єктів інфраструктури поводження з відходами (полігони твердих 
побутових відходів, заводи з оброблення твердих побутових відходів та, за потреби, інші 
об’єкти оброблення відходів для окремих видів відходів); 

покращення системи збирання, сортування, вивезення, повторного використання та 
перероблення відходів; 

інші необхідні заходи щодо удосконалення системи поводження з відходами залежно 
від результатів аналізу поточної ситуації та визначених пріоритетів (наприклад, закриття, 
реконструкцію або переоснащення і належне технічне облаштування існуючих полігонів та 
сміттєзвалищ твердих побутових відходів); 
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підвищення обізнаності щодо ефективного поводження з відходами серед населення 
області. 

 
Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови 

для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

Перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на 
довкілля, визначається Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. Перша категорія 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля, включає такі види планової діяльності, пов’язані із 
управлінням відходами: 

операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, 
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);  

операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, 
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу 
або більше. 
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 
установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; 

утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів. 
Проєктом Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 

року буде передбачено комплекс заходів щодо управління відходами у відповідності до вимог 
Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2019 №142 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління 
відходами». Реалізація запропонованих у Регіональному плані управління відходами у 
Хмельницькій області до 2030 року проєктів розвитку інфраструктури поводження з 
відходами, вірогідно, передбачатиме здійснення оцінки впливу на довкілля. Рішення про 
необхідність здійснення оцінки впливу на довкілля буде прийматися ініціаторами відповідних 
інфраструктурних проєктів відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” на етапі реалізації Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій 
області до 2030 року. 

 
Ймовірні наслідки 
У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть охарактеризовані ймовірні 

наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, а саме щодо таких аспектів: 

якості атмосферного повітря (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з 
полігонів твердих побутових відходів; на підприємствах, що здійснюють операції з 
поводження з відходами; тощо); 

стану ґрунтів (потенційне забруднення ґрунтів у місцях розташування об’єктів 
інфраструктури поводження з відходами); 

якості водних ресурсів (потенційне забруднення поверхневих та підземних водних 
ресурсів у місцях розташування об’єктів інфраструктури поводження з відходами); 

біорізноманіття; 
необхідності вилучення земельних ресурсів; 
зміни клімату та обсягів викидів парникових газів. 
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Оцінка ймовірних наслідків для довкілля буде включати характеристику можливого 
впливу на здоров’я населення внаслідок потенційного забруднення компонентів довкілля і 
зменшення негативного впливу на  здоров’я населення внаслідок удосконалення системи 
поводження з відходами в області. 

Крім того, будуть оцінені ймовірні наслідки виконання документа державного 
планування для територій з природоохоронним статусом. На землях природно-заповідного 
фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється 
будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних 
та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 
призначенням. Відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, до 
об’єктів природно-заповідного фонду належать: 

природні території та об’єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, 
національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, 
заповідні урочища; та 

штучно створені об’єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не 
передбачається, оскільки виконання документа державного планування не спричинятиме 
транскордонних впливів. 

 
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ 

державного планування не буде затверджено 
Проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період 

до 2030 року міститиме опис та порівняння можливих альтернатив щодо розподілу регіону на 
кластери, які будуть обслуговуватися спільною інфраструктурою поводження з побутовими 
відходами. Будуть розглянуті різні технологічні альтернативи для збирання та оброблення 
побутових відходів  у відповідності до кращих європейських практик. Крім того, будуть 
представлені технології поводження з різними видами відходів, де це необхідно. На основі 
аналізу альтернатив у Проєкті Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій 
області на період до 2030 року будуть визначені найбільш доцільні заходи із удосконалення 
системи управління відходами в області, які будуть проаналізовані та оцінені у звіті про 
стратегічну екологічну оцінку. 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті альтернативи 
продовження існуючої практики без розробки та затвердження документа державного 
планування (Альтернатива 1) та затвердження і виконання пропонованого проєкту 
Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період до 2030 року 
(Альтернатива 2). Інші виправдані альтернативи відсутні. Оцінка наслідків та доцільності 
реалізації зазначених альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну 
екологічну оцінку. 

 
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
Дослідження в рамках проведення стратегічної екологічної оцінки включатимуть 

аналіз наявної інформації щодо поводження з відходами в області, в т.ч. статистичних даних, 
результатів опитувань та інтерв’ю із зацікавленими сторонами, наукової літератури та інших 
публікацій. 

Методи, які будуть використовуватися, включатимуть статистичний аналіз даних, 
метод експертних оцінок, абстрагування, аналізу та синтезу. 
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Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 
Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування будуть передбачені заходи відповідно до вимог 
національного законодавства, в тому числі Закону України “Про охорону навколишнього 
природного середовища”, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, Закону України 
“Про відходи” та інших. 

Зокрема, документ  державного планування буде враховувати такі заходи: 
зменшення обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження або 

розміщення; 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами лише на визначених місцевими 

радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує 
можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для 
навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого 
застосування новітніх технологій; 

запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному 
впливу на стан навколишнього природного середовища; 

збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших 
територій, що підлягають особливій охороні;  

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 
осіб. 

 
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме такі структурні елементи: 
зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування; 
характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 

характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я 
на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень); 

екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються 
документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за 
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 
інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування 
таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-
15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і 
негативних наслідків; 

заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа державного планування; 
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обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 
який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 
(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення (за наявності); 

резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію. 
 
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області на період 
до 2030 року подаються до: 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 
адміністрації  

Адреса: вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29001 
Телефон, факс 65-70-55, 65-69-59  
Електронна пошта: e-mail: 42814282@mail.gov.ua 
Відповідальна особа: Шибецька Валентина Олександрівна – начальник управління 

оцінки впливу на довкілля, регулювання природокористування та моніторингу Департаменту. 
Строк подання зауважень і пропозицій: 15 днів з дати оприлюднення заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Регіонального плану управління 
відходами Хмельницької області на період до 2030 року. 
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Додаток 2. Інформація про публікацію заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій 
області на період до 2030 року 

1) Оголошення про про публікацію на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації 
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2) Публікація в місцевих засобах масової інформації 

 
Газета YE.UA #40 (1896) від 4 листопада 2020 року 
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Газета “Актуально для подолян”, #45 (311) від 5 листопада 2020 року 
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Додаток 3. Оцінка ймовірного впливу на довкілля відповідно до контрольного переліку 

 

№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

Повітря 
1. Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел 
 ✓   ✓  

Можливе збільшення обсягів викидів на окремих 
територіях внаслідок будівництва нових об’єктів 
поводження з відходами. Водночас, загальний, вплив буде 
позитивний внаслідок зменшення обсягів видалення 
відходів на полігонах. 

2. Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел 

✓     

Очікується збільшення викидів внаслідок збільшення 
обсягів та відстаней транспортування відходів, зокрема, 
через збільшення охоплення населення послугою із 
вивезення відходів та транспортування відходів в межах 
кожного кластеру. 

3. Погіршення якості атмосферного 
повітря 

  ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу. Спорудження нових 
об’єктів поводження з відходами буде відбуватися із 
дотриманням екологічних вимог.  Викиди від полігонів та 
звалищ відходів будуть зменшені. 

4. Появу джерел неприємних запахів 

 ✓   ✓  

Можлива поява неприємного запаху поблизу нових 
об’єктів поводження з відходами. Відповідні ризики 
мають бути враховані при оцінці впливу на довкілля нових 
проектів. Водночас, загальний, вплив буде позитивний 
внаслідок покращення системи поводження з відходами в 
області. 

5. Поява джерел шуму із перевищенням 
допустимих норм   ✓   Не очікується впливу РПУВ. 

Зміна клімату 

6. Збільшення викидів парникових газів 

  ✓  ✓  

Очікується скорочення викидів парникових газів внаслідок 
зменшення викидів від поводження з твердими відходами, 
збільшення утилізації метану та повернення в економічний 
обіг вторинної сировини. 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

7. Посилення вразливості до наслідків 
зміни клімату 

  ✓   

Не очікується посилення вразливості. Водночас, ризики, 
пов’язані зі зміною клімату, мають бути враховані при 
плануванні нових проектів у сфері поводження з 
відходами. 

Водні ресурси 
8. Збільшення обсягів скидів у 

поверхневі води   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

9. Будь-які зміни якості поверхневих вод 
(зокрема таких показників, як 
температура, розчинений кисень, 
прозорість, але не обмежуючись ними)  

  ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу РПУВ. Позитивний 
вплив пов’язаний зі зменшенням ризиків забруднення 
поверхневих вод внаслідок облаштування нових полігонів 
відповідно до екологічних вимог та закриття  і 
рекультивації існуючих полігонів. 

10. Збільшення скидання шахтних і 
кар’єрних вод у водні об’єкти    ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

11. Значне зменшення кількості води, що 
використовується для водопостачання 
населенню  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

12. Збільшення навантаження на 
каналізаційні системи та погіршення 
якості очистки стічних вод 

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

13. Появу загроз для людей і об’єктів, 
пов’язаних з водою (зокрема таких, як 
паводки або підтоплення)  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

14. Зміни напрямків і швидкості течії 
поверхневих вод або обсягів води 
будь-якого поверхневого водного 
об’єкта  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

15. Порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режиму малих річок 
регіону  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

16. Зміни напряму або швидкості потоків 
підземних вод   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

17. Зміни обсягів підземних вод (шляхом 
відбору чи скидів або ж шляхом 
порушення водоносних горизонтів)  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

18. Забруднення підземних водоносних 
горизонтів 

  ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу РПУВ. Позитивний 
вплив пов’язаний зі зменшенням ризиків забруднення 
підземних вод внаслідок облаштування нових полігонів 
відповідно до екологічних вимог та закриття  і 
рекультивації існуючих полігонів. 

Відходи 
19. Збільшення кількості утворюваних 

ТПВ 
  ✓  ✓  

Не очікується збільшення утворення відходів. Зміни в 
обсягах споживання будуть компенсовані подальшим 
очікуваним зменшенням кількості населення. Водночас, 
кількість відходів, що збиратиметься від населення буде 
збільшуватися внаслідок зростання сфери охоплення. 

20. Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV 
класу небезпеки 

  ✓  ✓  
Не очікується збільшення утворення відходів. Обсяги 
накопичення відходів можуть зменшитися внаслідок 
розвитку системи перероблення відходів. 

21. Збільшення кількості відходів I-III 
класу небезпеки   ✓  ✓  

Не очікується збільшення утворення відходів. Обсяги 
накопичення відходів можуть зменшитися внаслідок 
розвитку системи перероблення відходів. 

22. Спорудження об’єктів поводження з 
відходами, які можуть мати значний 
вплив на довкілля 

✓    ✓  

Заходи включені до РПУВ включають проекти, що можуть 
мати значний вплив на довкілля. Для таких проектів 
необхідно буде здійснювати процедуру оцінки впливу на 
довкілля. 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

23. Утворення або накопичення 
радіоактивних відходів    ✓   

Поводження із радіоактивними відходами не входить у 
сферу охоплення РПУВ. 
 

 Земельні ресурси 
24. Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару ✓    ✓  
Вплив на ґрунтовий покрив можливий в рамках реалізації 
окремих проектів. Відповідні заходи із пом’якшення 
впливу мають бути включені у проектні рішення. 

25. Посилення вітрової або водної ерозії 
ґрунтів   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

26. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

27. Появу таких загроз, як землетруси, 
зсуви, селеві потоки, провали землі та 
інші подібні загрози, через 
нестабільність літогенної основи або 
зміни геологічної структури 

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

28. Суттєві зміни в структурі земельного 
фонду, чинній або планованій практиці 
використання земель 

 ✓   ✓  

Реалізація заходів РПУВ потребуватиме додаткового 
землевідведення для спорудження об’єктів інфраструктури 
поводження з відходами. Рекультивація полігонів також 
призведе до зміни в структурі земельного фонду. 

Біорізноманіття, об’єкти природно-заповідного фонду, рекреаційні зони та культурна спадщина 
29. Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на їх 
території)  

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

30. Зміни у кількості видів рослин або 
тварин, їхній чисельності або 
територіальному представництві 

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

31. Порушення або деградацію середовищ 
існування диких видів тварин 

  ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу РПУВ. Пом’якшення 
впливу очікується за рахунок зменшення забруднення 
середовищ існувань, в т.ч. забруднення пластиковими 
відходами. 

32. Будь-який вплив на кількість і якість 
рекреаційних можливостей   ✓  ✓  

Зменшення засміченості природних ландшафтів приведе 
до покращення рекреаційних можливостей на території 
області.  

33. Будь-який вплив на об’єкти історико-
культурної спадщини   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

34. Інші негативні впливи на естетичні 
показники об’єктів довкілля (перепони 
для публічного огляду мальовничих 
краєвидів, появу естетично 
неприйнятних місць, руйнування 
пам’яток природи тощо) 

 ✓   ✓  

Незначний негативний вплив можливий в разі 
облаштування полігонів відходів у зоні видимості 
мешканців населених пунктів. Реалізація РПУВ дозволить 
ліквідувати несанкціоновані звалища та зменшити 
засміченість населених пунктів та природних ландшафтів, 
що призведе до покращення естетичних показників 
об’єктів довкілля.  

Населення та інфраструктура 
35. Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності та зростанні кількості 
населення будь-якої території 

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ.  

36. Вплив на стан забезпечення житлом 
або виникнення нових потреб у житлі 

  ✓   

Не очікується негативного впливу РПУВ. Реалізація 
проектів, передбачених РПУВ, очікується без потреби у 
переселенні людей. У разі необхідності такого 
переселення, воно має здійснюватися із дотриманням 
національного законодавства та кращих міжнародних 
практик. 

37. Суттєвий вплив на транспортну 
систему, зміни в структурі 
транспортних потоків 

  ✓   
Не очікується негативного впливу РПУВ. Обсяги 
автомобільного перевезення відходів є незначними в 
загальній структурі транспортних потоків. 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

38. Необхідність будівництва нових 
об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень 

  ✓   
Не очікується негативного впливу РПУВ. Планується 
використання існуючої мережі автомобільних доріг. 

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на 
наявні комунальні послуги   ✓  ✓  

Передбачається розширення сфери охоплення населення 
області послугами з вивезення відходів, а також розвиток 
інфраструктури для роздільного збору відходів. 

40. Появу будь-яких реальних або 
потенційних загроз для здоров’я 
людей   ✓  ✓  

Реалізація РПУВ дозволить знизити загальні ризики для 
здоров’я населення. Діяльність окремих об’єктів може 
бути пов’язана із ризиками для здоров’я населення, їх 
оцінка та заходи з пом’якшення впливу мають бути 
здійсненні під час планування проектів. 

Екологічне управління та моніторинг 
41. Послаблення правових і економічних 

механізмів контролю в галузі 
екологічної безпеки  

  ✓  ✓  
Не очікується негативного впливу РПУВ. Передбачається 
посилення інституційної спроможності у сфері 
поводження з відходами. 

42. Погіршення екологічного моніторингу 
  ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу РПУВ. Очікується 
покращення моніторингу за рахунок реалізації заходів з 
моніторингу виконання РПУВ. 

43. Усунення механізмів впливу ОМС на 
процеси техногенного навантаження    ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

44. Стимулювання розвитку екологічно 
небезпечних галузей виробництва   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

Інше 
45. Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів   ✓  ✓  
Позитивний вплив за  рахунок дотримання принципу 
ієрархії управління відходами та повернення в 
економічний обіг вторинних ресурсів 

46. Суттєве вилучення будь-якого 
невідновного ресурсу   ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

47. Збільшення споживання значних 
обсягів палива або енергії  ✓   ✓  

На локальному рівні очікується певне збільшення 
споживання палива для транспортування та перероблення 
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№ 
Чи може реалізація документу 

державного планування спричинити: 

Негативний влив Пом’якше-
ння стану 

Коментарі щодо впливу РПУВ 
Так 

Ймо-
вірно 

Ні 

відходів. Водночас, загальний вплив буде позитивним за 
рахунок повернення в економічний обіг вторинних 
ресурсів та економії матеріалів, енергії та води на 
виробництво матеріалів з  первинних ресурсів. 

48. Суттєве порушення якості природного 
середовища   ✓  ✓  

Не очікується негативного впливу РПУВ. Загальний вплив 
буде позитивним. 

49. Появу можливостей для досягнення 
короткострокових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення 
довготривалих цілей у майбутньому 

  ✓   Не очікується негативного впливу РПУВ. 

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я 
людей, які самі по собі будуть 
незначними, але у сукупності 
викличуть значний негативний 
екологічний ефект, негативний прямий 
або опосередкований вплив на 
добробут людей 

  ✓  ✓  
Не очікується негативного впливу РПУВ. Очікується 
загальний позитивний вплив на довкілля та  здоров’я 
людей за рахунок зменшення ризиків. 

 
Контрольний перелік адаптований на основі переліку, що міститься у Практичному посібнику для посадових осіб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування «Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного 
планування», http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/MP-CEO_web.pdf  
 


