
Поводження з ТПВ у місті Хмельницькому 
Проект «Розумне довкілля»



Проект «Розумне довкілля»

• Мета проекту - створення якісної, комплексної та
довготривалої системи управління відходами на
території міста.

Основні напрямки:

• розумне поводження з побутовими відходами на
території міста;

• видобування звалищного газу на полігоні ТПВ;

• розширення полігону;

• стабілізація та накриття полігону;

• Будівництво сміттєпереробного комплексу (сортування,

компостування, спалення RDF палива)



Стан поводження з побутовими 
відходами на території міста

• 2017 рік. З 15 року в місті запроваджено збір відпрацьованих
батарейок, ртутьвмісних ламп, термометрів (у школах (батарейки)
, на території міста двічі в рік мобільні пункти (збір - АРЗСП ГУМНС
України, утилізація - фонд ОНПС)

• Побудовано Комплекс по збору та утилізації звалищного газу
(вироблення електроенергії)

• «Сортуй заради майбутнього». (Це освітній проект для шкіл, який
полягає у тому, щоб запровадити роздільний збір відходів. Його
ініціатором є громадська організація «Україна без сміття». За участі
підприємця та міської влади в навчальних закладах міста розміщено 350
контейнерів для збору паперу, пластику, батарейок, кришечок і змішаної
упаковки).

• 2017 р. Створена робоча група, яка працює над проектом
«Розумне довкілля»

• Визначено морфологію відходів на полігоні ТПВ



Стан поводження з побутовими 
відходами на території міста

У 2018 році прийнята програма поводження з ТПВ до
2019 року:

• З липня 2018 року на території міста працює «Екобус»
(6 типів відходів, 12 локацій щоп’ятниці, суботи, неділі)

• Підземні контейнери (4 шт в центральній частині міста)
Нова комунальна техніка для вивозу сміття (3
сміттєвоза)

• Нові контейнери (182 шт – 1,1м.куб, 60 – петпляшка, 20
– скло)

• Встановлено нові закриті сміттєві майданчики (4 шт)

• Вирішення проблеми великогабаритних відходів
(обговорення)



Запровадження сортування сміття 
в  школах міста Хмельницького



АРЗСП МНС у Хмельницькій області
(збір небезпечних відходів від населення з 2015 по травень 

2018 року)



Робота «ЕКОБУСА»
2018 р.





МКП «Спецкомунтранс»



Підземний контейнер для збору ТПВ



Підземний контейнер  (вул. Соборна)



Підземний контейнер  (вул. Гагаріна)



Облаштування сучасних закритих сміттєвих 
майданчиків  (вул. Курчатова)



Комплекс по збору та утилізації 
звалищного газу (вироблення електроенергії)



Проект рекультивації, розширення  
полігону ТПВ

• розширення полігону 

• стабілізація та накриття полігону (технічні рішення з

укріплення аварійних схилів з метою запобігання виникнення
надзвичайної екологічної ситуації, нові карти складування ТПВ; системи
захисту ґрунтових вод; збірники фільтрату і зливових вод; пожежний
водопровід; гідроспостережні свердловини; огорожу території;
адміністративно-побутові приміщення (одноповерхові, контейнерного
типу); експлуатаційні дороги по картах та майданчик для
розвантаження; зовнішнє освітлення полігону

З 01.11.18 р Детальний план полігону ТПВ  проходить 
процедуру  СЕО



Будівництво сміттєпереробного 
комплексу

* Визначена морфологія сміття

* Визначена маса відходів, які поступають
на полігон

* Виготовлено техніко-економічне обгрун-
тування для сміттєпереробного під-
приємства (сортування, компостування, RDF паливо)

• Розроблена ОВНС будівництва сміттєперероб-
ного комплексу

• Проходження процедури ОВД


