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ПЕРЕДМОВА 

 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення 

процедури стратегічної екологічної оцінки для документів державного 

планування у встановленому законодавством порядку.  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це інструмент стратегічного 

планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, 

плани; інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому 

принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на 

стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження 

стратегічної ініціативи.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 

пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.  

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля, безпеки 

життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, сприяння інтеграції 

екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення 

збалансованого розвитку.  

Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес 

прийняття рішень.  

У звіті проводиться попередня комплексна оцінка можливих впливів на 

навколишнє природне та соціальне середовище, що можуть виникати в процесі 

реалізації документа державного планування (ДДП) – «Плану управління 

відходами в місті Києві до 2030 року» (далі – План). 

План спрямований на досягнення національних цілей управління 

відходами на території м. Києва з урахуванням місцевих особливостей, а також 

вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем області, що 

мають відношення до сфери управління відходами із забезпеченням мінімізації 

навантаження на довкілля, здоров’я населення та якість життя.  

Замовником СЕО є Департамент житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
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Обсяг досліджень та методологія стратегічної екологічної оцінки 

 

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів 

діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля. Тобто, проектом Плану передбачається 

створення та розвиток інфраструктури для управління різними видами відходів, 

яка підлягатиме процедурі оцінки впливу на довкілля. Таким чином, проект 

Плану потребує проведення СЕО.  

Перше завдання було визначити обсяг (скоупінг) стратегічної екологічної 

оцінки та ключові екологічні проблеми, коло органів влади, які братимуть 

участь у консультаціях, та зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення 

громадськості до консультацій і участі у СЕО.  

Завданням Звіту про СЕО Плану є:  

- оцінити наслідки виконання заходів Плану для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення;  

- визначити виправдані альтернативи;  

- розробити заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 

негативних наслідків виконання Плану.  

Для цього в Звіті СЕО проведено:  

- характеристику стану довкілля (базовий сценарій);  

- здійснено огляд наслідків, які можуть мати місце у разі виконання 

документа державного планування;  

- оцінено ефективність альтернативного варіанту;  

- визначено загальні підходи до управління відходами, включаючи 

технології та методи управління ними, а також підходи до управління 

пріоритетними потоками відходів;  

- підготовлено рекомендації до впровадження документа державного 

планування.  

З метою різносторонньої оцінки ймовірного впливу на довкілля 

застосовувалися різні методи аналізу інформації:  

- вивчення проекту «Плану управління відходами в місті Києві до 2030 

року»;  

- аналіз статистичних даних, наведених у статистичних довідниках та 

щорічному статистичному збірнику;  

- аналіз динаміки зміни показників;  

- аналіз поточного стану за висновками доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в м. Києві у 2018 р.;  

- відкриті джерела, зокрема інтернет-сайти.  

Вхідні дані аналізувалися методами розрахунків, порівняння, матричного 

аналізу та інших, на основі яких базується оцінка впливів та ризиків, а також 

прогнозування очікуваних наслідків.  

При здійсненні СЕО проводився аналіз стратегічних пріоритетів, цілей та 

завдань, а також заходів щодо впровадження ДДП та заходів з моніторингу.  

Під час виконання СЕО визначено та встановлено, чи вирішує План 

ключові проблеми міста в поводженні з відходами та яким чином впливає на 

пом’якшення впливу вже існуючих проблем області.  

В рамках процедури СЕО були здійснені наступні кроки:  
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1) Складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту «Плану управління відходами в м. Києві до 2030 року» та опубліковано 

її в двох обласних друкованих ЗМІ (приведено в додатках):  

- газета «Хрещатик» №55 (5334) від 18 серпня 2020 року;  

- газета «Урядовий кур’єр» №158 (6772) від 18 серпня 2020 року. 

2) Заяву також опубліковано на офіційному веб-сайті Департамент 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) https://dzki.kyivcity.gov.ua/ в 

розділі у розділі «Консультації з громадськістю» – 18 серпня 2020 року. Строк 

подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО становив 

15 днів з дня оприлюднення.  

3) Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було 

направлено Заяву про визначення обсягу СЕО до Управління екології та 

природних ресурсів та Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

4) Після закінчення терміну громадського обговорення Заяви отримано 

листи Управління екології та природних ресурсів та Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо рекомендацій розгляду та врахування в Звіті про 

СЕО певних питань (листи приведено в додатках).  

5) Протягом громадського обговорення Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 

пропозицій від громадськості не надходило. 
 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/


9 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 

 

План управління відходами в місті Києві до 2030 року має наступні 

розділи:  

Вступ.  

Розділ І. Характеристика міста Києва.  

Розділ ІІ. Аналіз поточного стану системи управління відходами в місті 

Києві.  

Розділ ІІІ. Планування системи управління відходами в місті Києві.  

Розділ IV. Індикатори та моніторинг виконання плану.  

Розділ V. Інформація про Стратегічну екологічну оцінку (СЕО).  

Додатки. 

 

План охоплює питання управління наступними видами відходів: 

- муніципальні відходи (окремо побутові відходи; відходи 

інфраструктури населених пунктів); 

- небезпечні відходи (окремо відпрацьовані нафтопродукти; відходи, 

що містять стійкі органічні забруднювачі); 

- промислові відходи (окремо відходи видобувної промисловості); 

- відходи будівництва та знесення; 

- відходи сільського господарства; 

- відходи упаковки; 

- відходи електричного та електронного обладнання; 

- відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори; 

- медичні відходи; 

- зняті з експлуатації транспортні засоби; 

- осади стічних вод від комунальних очисних споруд. 

Загальною метою Плану є створення та забезпечення ефективного 

функціонування системи управління відходами в місті Києві на інноваційних 

засадах, впровадження стратегічного планування, що передбачатиме виконання 

ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи 

управління відходами у місті, вибір оптимальної системи поводження з 

відходами (визначення інфраструктури для збирання, роздільного збирання, 

перероблення, оброблення та видалення відходів; наведення інформації про 

заплановані технології та методи управління відходами) та практичні заходи, 

що необхідні для її впровадження. 

Основними цілями Плану є визначення конкретних суспільних, освітньо-

виховних, організаційно-технічних, регуляторних, технологічних та технічних 

заходів, передбачених Національною стратегією та Національним планом, 

відповідальних виконавців та строків здійснення заходів, джерел та обсягів 

фінансового забезпечення, засобів контролю за станом здійснення заходів та 

проведення моніторингу результатів реформування у сфері управління 

відходами на території м. Києва.  

План охоплює всі види діяльності, що належать до повноважень 

відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері поводження з 
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відходами.  

План тісно зв’язаний з документами державного планування як 

національного, так і місцевого рівнів. Цілі, цільові показники, принципи 

управління відходами, окремі технічні рішення та заходи Плану узгоджені з 

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, 

схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. 

№ 820-р. Терміни реалізації запланованих у Плані заходів узгоджені з 

Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженим 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р.  

Зв’язок Плану з документами державного планування полягає в урахуванні 

місцевих програм, стратегій, містобудівної документації на етапі розроблення 

Плану, а також у включенні в місцеві програми відповідних заходів, що 

забезпечать реалізацію Плану. 

План визначає головні напрями державного регулювання у сфері 

поводження з відходами з урахуванням європейських підходів з питань 

управління відходами, що базуються на положеннях: 

- Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та 

Ради від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких 

директив»; 

- Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року «Про 

захоронення відходів»; 

- Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 

березня 2006 року «Про управління відходами видобувних 

підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»; 

- Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 

грудня 1994 року «Про упаковку та відходи упаковки»; 

- Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 

липня 2012 року «Про відходи електричного та електронного 

обладнання (ВЕЕО)»; 

- Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 

вересня 2006 року «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані 

батарейки і акумулятори». 

План враховує також вимоги чинного законодавства України. 

 

Короткий зміст обраних цілей поводження з відходами міста Києва та 

вимоги Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року наведено в 

Таблиці 1.1. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_925
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_965
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_b05
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Таблиця 1.1. 

Цільові показники Плану для м. Києва 

 

Цільові показники 

Фактичні 

значення 

Значення національних 

цільових показників 

Значення цільових 

показників, прийнятих для 

м. Києва 
Примітки 

2018 2019 - 2023 2024-2030 2019 - 2023 2024 - 2030 

Розвиток інституційної системи регіонального управління відходами 

Створення мережі центрів 

запровадження більш чистих 

виробництв (технологій) для 

мінімізації обсягів утворення 

відходів, одиниць 

- 10 20 1 5 

Цілі мають бути 

реалізовані та 

стимульовані 

урядовими органами 

Проведення заходів з підвищення 

обізнаності з управління відходами 

у шкільних та дошкільних 

навчальних закладах, одиниць 

- - - 5 10 

Зменшення обсягів використання 

первинної сировини, відсотків 

- 80 70 80 70 

Підготовка до повторного використання відходів 

Запровадження роздільного 

збирання відходів, які придатні до 

повторного використання та 

перероблення, одиниць 

- 2500 5000 1 1 

Цілі мають бути 

реалізовані та 

стимульовані 

урядовими 

органами 

Створення центрів збирання 

відходів для підготовки до 

повторного використання (у тому 

числі ремонту), одиниць 

0 100 250 4 10 
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Цільові показники 

Фактичні 

значення 

Значення національних 

цільових показників 

Значення цільових 

показників, прийнятих для 

м. Києва 
Примітки 

2018 2019 - 2023 2024-2030 2019 - 2023 2024 - 2030 

Збільшення обсягів побутових 

відходів, що спрямовуються на 

повторне використання, відсотків 

0 8 10 5 10 

Перероблення відходів 

Створення нових потужностей з 

сортування відходів, одиниць 

- - - - 3 

Цілі мають бути 

реалізовані та 

стимульовані 

урядовими 

органами 

Створення потужностей для 

механіко-біологічного оброблення 

відходів, одиниць  

0 150 500 - 3 

Створення потужностей з 

компостування біовідходів, 

одиниць 

0 150 500 3 10 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на перероблення, 

відсотків 

7,5 15 50 15 30 

Інші види утилізації, у тому числі отримання енергії 

Будівництво стаціонарних 

потужностей з термічної утилізації 

відходів, одиниць 

1 15 20 - 1 

 

Збільшення обсягів побутових 

відходів, що спрямовуються на 

термічну утилізацію, відсотків 

 

 

15,2 7 10 20 30 
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Цільові показники 

Фактичні 

значення 

Значення національних 

цільових показників 

Значення цільових 

показників, прийнятих для 

м. Києва 
Примітки 

2018 2019 - 2023 2024-2030 2019 - 2023 2024 - 2030 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на термічну 

утилізацію, млн. тон 

0,25 2 3 0,25 0,5 

 

Видалення відходів 

Зменшення загального обсягу 

відходів, що захоронюються, 

відсотків 

85 40 35 75 40 

 

Зменшення обсягу захоронення 

побутових відходів, відсотків 

77,3 50 30 60 30 
 

Створення мережі регіональних 

полігонів побутових відходів 

(відповідно до Директиви 

1999/31/ЄС), одиниць 

0 25 50 1 3 

 

 

 

 



 

2. 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) 

 

Для підготовки даного розділу використовувались дані  

- Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в м. Києві; 

- Екологічний паспорт м. Києва; 

- Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві 

[Електронний ресурс]. – URL: http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua. 

Місто Київ розташовано в центрі східної Європи на обох берегах р. 

Дніпро, у його середній течії, нижче впадіння лівої притоки – р. Десна. 

Своєрідність і різноманітність природних умов Києва пов’язані з його 

розташуванням на межі фізико-географічних зон: лісостепової та мішаних лісів. 

Північна частина міста розташована на Поліській низовині, південно-західна 

(правобережна) – на Придніпровській височині, південно-східна (лівобережна) 

– на Придніпровській низовині. 

 

Атмосферне повітря 
Моніторинг забруднення атмосферного повітря проводився Центральною 

геофізичною обсерваторією на 16-ти стаціонарних постах (ПСЗ), які 

розташовані у 8-ми районах столиці. Для визначення забрудненості повітря у 

2018 році було відібрано і проаналізовано 79949 проб. На ПСЗ № 10 та ПСЗ № 

13 протягом всього року спостереження проводились лише за оксидом вуглецю 

через відключення постів від електроенергії.  

На всіх стаціонарних постах визначався вміст основних забруднювальних 

домішок - завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту, на 

одному посту - вміст розчинних сульфатів і оксиду азоту. За вмістом 

специфічних речовин - сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий 

водень, аміак, формальдегід, залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, 

цинк спостереження проводились, на окремих постах з урахуванням викидів 

промислових підприємств, розташованих поблизу ПСЗ, а також в районах 

найбільш завантажених автомагістралей міста.  

Загальний рівень забруднення повітря за індексом забруднення атмосфери 

(ІЗА) у 2018 р. у Києві оцінювався як високий. Загалом по Києву перевищення 

середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) спостерігалось 

з діоксиду азоту у 3,3 рази, з формальдегіду - у 3,0, оксиду азоту - у 1,3 рази. Це 

речовини 2 і 3 класів небезпеки і ті, що протягом усього року у найбільшій мірі 

забруднювали повітря міста.  

Середньорічні концентрації завислих речовин перевищували рівень 

ГДКс.д. на Бессарабській площі (ПСЗ № 7) та проспекті Перемоги (ПСЗ № 11 - 

район метро Святошин) - в 1,3 рази, на інших постах були на рівні 0,7-0,9 

ГДКс.д. Загалом по місту середньорічна концентрація завислих речовин 

дорівнювала 0,8 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста були у 

межах 0,2-0,8 ГДКм.р.  

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/
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Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищував рівня 

відповідних санітарно-гігієнічних норм. Середньорічні концентрації були у 

межах 0,2-0,7 ГДКс.д., максимальні - на рівні 0,1-0,2 ГДКм.р. Однак 

середньомісячні концентрації у листопаді та грудні 2018 року значно 

підвищились та становили по місту 1,2 ГДКс д. 

З оксиду вуглецю найбільші середньорічні концентрації зафіксовані в 

районах Бессарабської та Деміївської площ (ПСЗ № 20) - 1,0 і 0,9 ГДКс.д. 

відповідно, на інших постах середньорічні концентрації становили 0,2-0,7 

ГДКс.д. Загалом по місту середньорічна концентрація оксиду вуглецю 

становила 0,5 ГДКс.д. Найбільші максимальні концентрації спостерігались: на 

площі Перемоги (ПСЗ №6) – 2,4 ГДКм.р. (зафіксована у червні), вулицях 

Межигірській (ПСЗ № 10), Скляренка (ПСЗ № 21) та проспекті Перемоги - 1,6 

ГДКм.р. Повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК від 

загальної кількості спостережень з оксиду вуглецю становила на площі 

Перемоги – 1,5%; по місту вона становила 0,3% (у минулому році – 4%). 

Вміст діоксиду азоту за середньорічними та максимальними 

концентраціями перевищував рівень відповідних ГДК майже на всіх постах. 

Найбільш високі середньорічні концентрації діоксиду азоту спостерігались на 

постах, які розташовані поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом 

транспорту: в районі Бессарабської площі - 4,3 ГДКс.д., на площах Перемоги, 

Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Скляренка, Каунаській (ПСЗ № 9), 

Попудренка (ПСЗ № 3) та Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) - 3,8 ГДКс.д. На інших 

постах середньорічні концентрації були у межах 2,3-3,5 ГДКс.д., на проспекті 

Науки,37 (біля метеомайданчика обсерваторії - зелена зона міста) - 0,5 ГДКс.д. 

Максимальні разові концентрації діоксиду азоту відмічались: на проспекті 

Перемоги у березні на рівні 3,3 ГДКм.р., на Деміївській площі у травні 

- 1,7 ГДКм.р. На інших постах максимальні-концентрації діоксиду азоту 

були у межах 1,3-1,6 ГДКм.р, за винятком «зелених зон» - Гідропарку (ПСЗ № 

15), та проспекту Науки,37. Повторюваність випадків перевищення 

максимально разової ГДК від загальної кількості спостережень по місту 

становила 13,5% (в минулому році - 8,6%); найвищі значення повторюваності 

відмічені на ПСЗ № 7 

- 25,5%, на ПСЗ №9- 23,5%, на ПСЗ № 11 - 21,7%, ПСЗ № б та № 21 - 

20,3%. 

Середньорічний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) 

становив 1,3 ГДКс.д., максимальний - 0,4 ГДКм.р. 

Вміст фенолу (визначався на шести постах) за середньорічними 

концентраціями становив 0,7-1,0 ГДКс.д., за максимальними - 0,5-0,6 ГДКм.р. 

Середньорічний вміст хлористого водню на семи постах та по місту 

загалом становив 0,4 ГДКс.д., Максимальні концентрації перевищували рівень 

ГДКм.р. на проспекті Перемоги у березні у 2,0 рази, на площі Перемоги у травні 

- у 1,4 рази, на інших постах - були у межах 1,1 -1,3 ГДКм.р. 

Вміст формальдегіду у повітрі вимірювався на 13 постах. Середньорічні 

концентрації цієї домішки на усіх постах, де вона визначалась, перевищували 

середньодобову ГДК у 1,3- 4,0 рази. Найбільший середньорічний вміст  
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формальдегіду спостерігався на Бессарабській площі - 4,0 ГДКс.д., на проспекті 

Перемоги, Деміївській площі та вулиці Довженка (ПСЗ № 2) - 3,7 ГДКс.д.; 

найнижчий - на проспекті Науки,37 - 1,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації 

формальдегіду становили: 1,3 ГДКм р. на проспекті Перемоги (у травні) та 

вулиці Довженка (у червні), 1,2 ГДКм.р. - на Бессарабській площі (у червні); на 

інших постах - були у межах 0,4-1,1 ГДКм.р. 

Середньорічні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась 

ця домішка, становили 0,001 мг/м
3
, максимальні - 0,003 мг/м

3
 (0,4 ГДКм р.). 

Середньорічний та максимальний вміст інших специфічних домішок не 

перевищував відповідні санітарно-гігієнічні нормативи і становив: з фтористого 

водню - 0,6 ГДКс д. та 0,4- 0,5 ГДКм р., з аміаку - 0,2 ГДКс.д. та 0,1-0,3 ГДКм.р. 

відповідно. Дані з розчинних сульфатів в кратності ГДКс.д. не наводяться через 

їх відсутність для цієї речовини. 

Вміст важких металів був значно нижче рівнів гранично допустимих 

нормативів. Середньорічні концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, 

свинцю, хрому та цинку на всіх постах і по місту у 2018 році були на рівні 0,0- 

0,1 ГДКс.д., лише зі свинцю на ПСЗ № 20 зафіксована середньорічна 

концентрація на рівні 0,2 ГДКс.д. Максимальні з середньомісячних концентрацій 

становили: зі свинцю - 0,7 ГДКс.д. (зафіксована у листопаді па ПСЗ № 20), з 

кадмію - 0,3 ГДКс.д. (у вересні на ПСЗ № 21), з нікелю, міді, мангану та заліза - 

0,1 ГДКс.д. 

У річному ході середньомісячних концентрацій забруднювальних домішок 

значне зростання вмісту діоксиду сірки відмічено у листопаді-грудні, 

підвищення вмісту фенолу і оксиду азоту - у червні, фтористого водню - у 

липні-вересні, хлористого водню - у липні- серпні. Середньомісячні 

концентрації діоксиду азоту перевищували рівень ГДКс д. протягом усього року 

у 2,5-4,0 рази, найбільш забрудненим було повітря з квітня по серпень з 

максимумом у червні. Вміст формальдегіду також був підвищений протягом 

всього року, найбільш високі середньомісячні концентрації (на рівні 4,0-5,7 

ГДКс.д.) зафіксовані у теплий період року, тобто з червня по вересень з 

максимумом у серпні. Вміст завислих речовин, оксиду вуглецю, аміаку та 

важких металів протягом року мав незначні коливання, лише у листопаді 

відмічено підвищення вмісту свинцю. 

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА) рівень забруднення повітря у 

місті протягом всього року характеризувався, як високий, а з червня по серпень 

- як дуже високий. Найбільш забрудненим (за ІЗА - 16,5) було повітря Києва у 

серпні 2018 р. Тому сприяли і погодні умови. 

Серпень 2018 р. зайняв п’яту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 

року. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,5°С, що 

перевищило кліматичну норму на 3,9°С. Протягом 9-ти днів серпня 

температура повітря перевищувала 30°С. Місячна кількість опадів склала 

всього третину кліматичної норми. 

У першій та другій декадах серпня у Києві спостерігались метеорологічні 

умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у 

приземному шарі повітря. Українським Гідрометцентром було надано 2  
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штормові попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря 

в Києві: з 30 липня по 3 серпня та 14-16 серпня 2018 р. Зростання забруднення 

повітря у ці періоди було зумовлено антициклональним характером погоди, 

спекою, слабким вітром у приземному шарі повітря. 

У цей період на стаціонарних постах спостережень були зафіксовані високі 

концентрації забруднювальних речовин в атмосфері. Зокрема, середньодобові 

концентрації формальдегіду на деяких постах досягали 5-8 ГДКс.д., діоксиду 

азоту - 4-5 ГДКс.д. 

Через такі погодні умови, а також викиди автотранспорту і викиди при 

проведенні асфальтування та ремонтних робіт на багатьох шляхах міста у 

серпні відмічалось зростання рівня забруднення повітря майже всіма 

домішками та зростання ІЗА загалом по місту і на десяти постах до рівня «дуже 

високий». 

У 2018 р. за середньорічними концентраціями забруднювальних домішок 

на 11-ти постах міста рівень забруднення оцінювався, як високий. Місцем з 

найбільшим забрудненням повітря була Бессарабська площа. Також високим 

рівнем забруднення характеризувались Деміївська площа, проспект Перемоги 

(район метро Святошин), вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка), 

Каунаська, Оболонський проспект, площа Перемоги, вулиці Семена Скляренка, 

Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), Попудренка 

(район метро Чернігівська) та бульвар Лесі Українки. Підвищений рівень 

забруднення зафіксовано на Гідропарку (поблизу мосту метро та Броварського 

проспекту) та на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ). Найменш 

забрудненим (низький рівень) був район проспекту Науки, 37. 

У порівнянні з попереднім роком рівень забруднення атмосферного 

повітря міста за ІЗА дещо підвищився - до 10,6 проти 9,1 у 2017 р. і визначався 

середньорічними концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду азоту, 

фенолу і завислих речовин. Порівняно з 2017 р. помітно підвищились 

середньорічні концентрації формальдегіду, дещо - діоксиду азоту; поряд з цим 

знизився вміст фенолу, оксиду вуглецю та фтористого водню. Вміст інших 

домішок майже не змінився. 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 

останні 3 роки наведена в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 

2018 рік та два попередніх 

 

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість (одиниць) 

дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, 

виданих у поточному році суб’єкту 

330 278 537 
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Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

господарювання, об’єкт якого 

належить до: 

другої групи - - - 

третьої групи - - - 

Викиди забруднюючих речовин та 

парникових газів від стаціонарних 

джерел, тис. т 

34,3 45,5 29,2 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку 

на км², т 

41,1 54,4 35,0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку 

на одну особу, кг 

11,8 15,5 9,9 

 

Таблиця 2.2. 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста у 2018 році 

 

Назва 

забруднюючої 

речовини 

Місто 

Середньо-

річн ий вміст, 

мг/м
3
 

Середньо-

добов і ГДК, 

мг/м
3
 
*
 

Максимальні 

разові ГДК, 

мг/м
3
 
*
 

Максималь-

н а з разових 

концентра-

цій, мг/м
3
 
*
 

1 2 3 - - 6 

Завислі речовини Київ 0,8 - - 0,8 

Діоксид сірки Київ 0,5 - - 0,2 

Розчинні сульфати Київ - - - - 

Оксид вуглецю Київ 0,5 - - 2,4 

Діоксид азоту Київ 3,3 - - 3,3 

Оксид азоту Київ 1,3 - - 0,4 

Сірководень Київ 0,4 - - 0,4 

Фенол Київ 1,0 - - 0,6 

Фтористий водень Київ 0,6 - - 0,5 

Хлористий водень Київ 0,4 - - 2,0 

Аміак Київ 0,2 - - 0,1 

Формальдегід Київ 3,0 - - 1,3 

Кадмій Київ 0 -- - 0,3 

Залізо Київ 0 - - 0,1 

Манган Київ 0 - - 0,1 

Мідь Київ 0 - - 0,1 

Нікель Київ 0 - - 0,1 

Свинець Київ 0,1 - - 0,7 
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Назва 

забруднюючої 

речовини 

Місто 

Середньо-

річн ий вміст, 

мг/м
3
 

Середньо-

добов і ГДК, 

мг/м
3
 
*
 

Максимальні 

разові ГДК, 

мг/м
3
 
*
 

Максималь-

н а з разових 

концентра-

цій, мг/м
3
 
*
 

1 2 3 - - 6 

Хром Київ 0 - - 0 

Цинк Київ 0 - - 0 

*- згідно РД 52.04.-186-89 середньодобові ГДК (ГДКс.д.) стосуються тривалої дії забруднювальних домішок і з 

цим ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально разові ГДК (ГДКм.р.) відносяться до 

випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок. 

 

Кліматичні умови. 

Київська область розташована в зонах лісостепу та змішаних лісів України. 

Клімат Київщини помірно-континентальний з прохолодними малосніжними 

зимами та теплим і дещо посушливим літом. Ландшафт – лісостеповий, 

розчленований балками та ярами з тимчасовими водотоками під час злив та 

весняних паводків. 

Річний перебіг середньомісячних температур, їх мінімуми та максимуми, 

на прикладі 2018 року (за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. 

Бориса Срезневського) наведені в Таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3. 

Річний перебіг середньомісячних температур (2018 рік) 

 

Місяць 
Середньомісячна 

та річна, ºС 

Мінімум 

температури, ºС 

Максимум 

температури, ºС 

Січень -2,4 -32,9 11,1 

Лютий -3,8 -32,2 17,3 

Березень -1,9 -24,9 22,4 

Квітень 13,1 -10,4 30,2 

Травень 18,8 -2,4 33,6 

Червень 20,6 2,4 35 

Липень 21,4 5,8 39,4 

Серпень 22,5 3,3 39,3 

Вересень 17,3 -2,9 33,6 

Жовтень 10,7 -17,8 28 

Листопад 0,3 -21,9 23,2 

Грудень -2,2 -30 14,7 

Рік 9,5 -32,9 39,4 

 

Середньомісячна температура січня 2018 року становила – 2,4
0
C, липня - 

+21,4°C. 

Середньорічна температура за даними багаторічних спостережень 

становить +7,7ºС, досягаючи у найхолодніші роки +5,1ºС, у найтепліші – 

+9,9ºС. 
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Абсолютний мінімум — −32,9°C (січень 1950 р.), абсолютний максимум 

— +39,4°C (липень 1936 р.).  

Глибина промерзання ґрунту: середня – 11 см і максимальна – 53 см. 

Опади спостерігаються протягом всього року. Середньорічна кількість 

опадів — 650 мм, максимум опадів припадає на липень (88 мм), мінімум — на 

жовтень (35 мм). Середньорічна кількість днів з опадами – 160. 

Розподіл опадів за місяцями року (за 2018 рік) в мм наведений в Таблиці 

2.4. 

 

Таблиця 2.4. 

Орієнтовний розподіл опадів за місяцями року, мм 

 

Місяці Кількість 

опадів за 

рік І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

40 40 81 8 37 111 86 22 58 18 19 75 595 

 

Місячний максимум атмосферних опадів в 2018 році досягав 111 мм.  

Взимку у Києві утворюється сніговий покрив, середня висота покриву у 

лютому 20 см, максимальна — 44 см. Тривалість снігового покриву – 106 днів. 

Період сходу снігу – кінець березня. 

Орієнтовний розподіл висоти снігового покриву за місяцями зими 

наведений в Таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5. 

Розподіл висоти снігового покриву за місяцями зими, см 

 

Місяць Грудень Січень Лютий Березень 

Декада І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Висота 0 5 0 0 2 13 18 22 19 29 10 1 

 

Середньорічна загальна хмарність — 6,4 бали, максимум припадає на 

грудень (8,2), мінімум — на серпень (4,8).  

Середня вологість повітря — від 62% (травень) до 85% (грудень). 

Переважаючими вітрами холодного періоду є західний та південно-

східний, в цілому переважає вітряна погода, штиль взимку спостерігається 

рідко. Для теплого періоду також є характерним західне перенесення повітря, 

крім того - значна кількість днів з вітрами північного напрямку та безвітряною 

погодою. Максимальна швидкість руху повітря 24 м/с. 

Переважання напрямків вітрів у найхолодніший місяць (січень) та 

найспекотніший (липень) подано у Таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6. 

Характеристика вітрового режиму 

 

Період Повторюваність напряму вітру, % 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

січень 11,2 4,6 5,8 11,9 14,1 14,0 23,5 14,9 4,2 

липень 18,0 9,1 4,8 8,0 11,3 10,4 20,4 18,0 9,2 

 

Тенденції зміни клімату 

Існує декілька концепцій зміни клімату, кожна з них ґрунтується на своїх 

аргументах. Прибічники природних причин обґрунтовано стверджують, що 

клімат в минулому неодноразово змінювався. За останні дві тисячі років нашої 

ери спостерігалися три періоди потепління та 3 похолодання, останнє з яких 

закінчилось в першій половині ХІХ століття. Тому, прибічники природних 

причин стверджують, що за періодом потепління настане похолодання.  

Послідовники іншої теорії наводять свої аргументи. По-перше, раніше не 

спостерігалося такої швидкої зміни середньої температури повітря. Природні 

фактори не можуть так швидко «розігрівати» атмосферу.  

По-друге, доведено, що завжди в історії планети збільшення вмісту 

вуглекислого газу (СО2) супроводжувалось аналогічним підвищенням 

температури повітря біля землі - всім давно відомий «парниковий ефект». За 

рахунок людської діяльності вміст СО2 в атмосфері збільшився на 35%.  

Встановлено, що здатність атмосфери Землі поглинати теплові потоки 

збільшується із підвищенням концентрації в ній вуглекислого газу (СО2), 

закиси азоту, метану, хлорфторвуглеводнів.  

Потепління клімату призводить до збільшення інтенсивності та 

повторюваності небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, які 

ведуть до зростання втрат від несприятливих погодних умов.  

Збільшення вмісту вуглекислого газу (СО2) супроводжувалось за рахунок 

розвитку промисловості та збільшенням автотранспорту.  

Протягом останніх десятиліть майже удвічі зросла концентрація в 

атмосфері метану. Основні джерела його утворення – вирощування рису, 

розведення жуйних тварин, спалювання біомаси в тропіках і саванах, міські 

звалища, втрати природного газу при добуванні, транспортуванні та 

використанні, гірничо видобувні роботи тощо. Приріст концентрації метану 

становить близько одного відсотка на рік. Вважають, що внесок цього газу в 

парниковий ефект може стати не набагато меншим, ніж вуглекислого, оскільки 

радіаційні властивості метану в двадцятеро ефективніші, ніж СО2.  

Однак на фоні високої середньої річної температури повітря у різних 

регіонах світу були зафіксовані різкі перепади температури повітря, які 

супроводжувались екстремальними явищами ( руйнівні повені, сильні засухи). 

Викиди парникових газів повинні бути розраховані по секторах народного 

господарства за спеціальною методологією, яку розробила міжнародна група 

експертів з питань змін клімату (ІРСС). До цього часу викиди цих газів ніколи 
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не враховувались в національній статистичній звітності, на них не встановлені 

граничнодопустимі концентрації (ГДК), вони не нормуються, не лімітуються.  

Кількість СО2 в атмосфері неухильно росте, тому що як джерело енергії 

стали широко застосовуватися види викопного палива (вугілля і нафта). Крім 

того, як результат людської діяльності в атмосферу потрапляють і інші 

парникові гази, наприклад метан, закис азоту і цілий ряд хлормістких речовин. 

Не дивлячись на те, що вони виробляються в менших об'ємах, деякі з цих газів 

куди небезпечніші з погляду глобального потеплення, ніж вуглекислий газ.  

В місті Києві особливої уваги заслуговують викиди парникових газів, що 

пов’язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу та 

спричиняють більше половини парникового ефекту.  

 

Водні ресурси 
Місто Київ є багатим на воду: існують значні запаси підземної води; окрім 

цього, великою є кількість поверхневих водних об'єктів: річок, озер, ставків. 

Загалом водні об'єкти на території міста займають 6,7 тис. га, або 8,0 % 

території.  

На території міста Києва розташовано 422 водойми різного типу з них 44 

штучних водойм. Це озера, системи ставків, малі ріки, а також р. Дніпро, яка 

нижче м. Києва утворює Канівське водосховище. Для кожної водойми 

характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження 

різного ступеня інтенсивності .  

Протяжність річок по території міста складає 104.28 км.  

 
Рисунок 2.1. Схема розташування водних об’єктів міста 



 

23 

Таблиця 2.7. 

Характеристика річок 

 

Назва 

Протяж-

ність по 

території 

регіону, км 

Кількість 

населених 

пунктів вздовж 

берегової 

смуги, од. 

Кількість 

гребель 

(водо-

сховищ), 

од. 

 

Кількість 

водопроводів, що 

проходять через 

річку, од. 

Кількість 

напірних 

каналіз. 

колекторів, 

що 

перетинають 

водний 

об’єкт 

га
зо

- 

н
аф

то
- 

ам
іа

к
о

- 

п
р
о
д

у
к
то

- 

Великі річки 

Канівське водосховище 

(р.Дніпро) 

31 1 1 - - - - 3 

Усього 31 1 1 - - - - 3 

Маленькі річки 

р. Десенка 10,2 1 - - - - - - 

Віта 9,9 1 - - - - - - 

Притока р.Віта 13,9 1 - - - - - - 

Горенка 4,4 1 - - - - - - 

Катурка 2,96 1 - - - - - - 

Коник 3,8 1 - - - - - - 

Либідь 11 1 - - - - - - 

Нивка 11,42 1 - - - - - - 

Сирець 5,7 1 - - - - - - 

Усього 73,28 9 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 104,28 10 1 0 0 0 0 3 

 

Таблиця 2.8. 

Дозвільна діяльність у сфері водокористування 

 

Дозволи на 

спеціальне 

водокористуван

ня 

За роками 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

)-
 

довгостроковий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) довгостроковий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) довгостроковий 

3-5 

рок

ів 

5-10 

років 

10-25 

років 

3-5 

рокі

в 

5-

10 

ро

кі

в 

10-25 

років 

3-5 

років 

5-10 

років 

10-25 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
У разі 

використання 

води водних 

об'єктів 

загальнодержав

ного значення: 

- 65 - - - 90 - - - 69 2 - 

видано вперше - - - - - 90 - - - 69 2 - 

видано повторно 

на новий строк 
- - - - - - - - - - - - 

анульовано - - - - - - - - - 3 - - 

У разі 

використання 

води водних 

об'єктів 

- - - - - - - - - - - - 
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Дозволи на 

спеціальне 

водокористуван

ня 

За роками 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

)-
 

довгостроковий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) довгостроковий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) довгостроковий 

3-5 

рок

ів 

5-10 

років 

10-25 

років 

3-5 

рокі

в 

5-

10 

ро

кі

в 

10-25 

років 

3-5 

років 

5-10 

років 

10-25 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
місцевого 

значення 

видано вперше - - - - - - - - - - - - 

видано повторно 

на новий строк 
- - - - - - - - - - - - 

анульовано - - - - - - - - - - - - 

 

Таблиця 2.9. 

Динаміка водокористування за 20187 рік та два попередніх 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 4 5 6 

Забрано води з природних джерел, усього млн м3 592,2 542,5 543,6 

у тому числі: 

поверхневої 

млн м3 560,4 511,36 514,8 

підземної млн м3 31,76 31,14 28,84 

морської млн м3 – – - 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну 

особу 

м3 203,0 185,3 184,2 

Використано свіжої води, усього млн м3 543,8 489 484,2 

у тому числі на потреби: 

господарсько-питні 

млн м3 172,7 152,9 147,5 

виробничі млн м3 370,9 336,8 324,8 

сільськогосподарські млн м3 0,398 – 0,132 

зрошення млн м3 0,058 0,077 0,068 

рибогосподарські млн м3 0,327 0,325 0,005 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу 

(населення 2928177 чол) 

м3 190 167,3 164 

Втрачено води при транспортуванні млн м3 47,05 52,7 58,35 

% до 

забраної води 

7,94 9,7 10,73 

Скинуто зворотних вод, усього  млн м3 584,5 542,6 550,9 

у тому числі:  

у підземні горизонти  

млн м3 – – - 

у накопичувачі  млн м3 – – - 

на поля фільтрації  млн м3 – – - 

у поверхневі водні об’єкти  млн м3 584,4 542,6 550,9 

не віднесених до водних об’єктів  млн м3 – – 0,072 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, 

усього  

млн м3    

з них:  

нормативно очищених, усього  

млн м3 584,4 542,6 550,9 

у тому числі:  

на спорудах біологічного очищення  

млн м3 265,6 0,116 0,165 

на спорудах фізико-хімічного очищення  млн м3 265,4 – - 

на спорудах механічного очищення  млн м3 0,003 0,002 0,007 

нормативно (умовно) чистих без очищення  млн м3 0,122 0,114 0,158 

забруднених, усього  млн м3 299,1 258,3 267,4 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 4 5 6 

у тому числі:  

недостатньо очищених  

млн м3 19,73 284,3 283,3 

без очищення  млн м3 – 265,4 264,9 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  

у розрахунку на одну особу  

млн м3 19,73 18,9 18,40 

 

Таблиця 2.10. 

Використання води за видами економічної діяльності у 2018 році та двох 

попередніх  

 

Види економічної 

діяльності 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

усього, 

млн м³ 

% економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³ 

% економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³ 

% економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

Усього за регіоном  543,8 85,46 498,8 90 489,8 74,96 

За видами економічної 

діяльності  

- - - - - - 

у тому числі:  - - - - - - 

промисловість  380,4 95,5 331 127 331,0 76,67 

житлово-комунальне 

господарство  

157,0 785,0 152,0 12 142,0 35,10 

Інша діяльність  6,4 – 15,8 - 16,8 - 

 

Таблиця 2.11. 

Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні 

об’єкти 

 

Скидання 

забруднюючих 

речовин за 

регіоном 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

1 2 3 4 

Азот амонійний  1,792 2,027 2,207 

БСК 5  1,560 1,473 1,673 

Завислі речовини  3,405 3,270 4,934 

Нітрати  10,25 10,35 9,76 

Нітрити  0,425 0,478 0,502 

Сульфати  15,31 14,21 13,89 

Сухий залишок  69,99 67,10 57,90 

Хлориди  18,67 19,15 21,57 

ХСК  8,484 6,271 4,309 

Алюміній  0,000426 0,000017 0,000449 

Залізо  0,05117 0,06748 0,07892 

Нафтопродукти  

 

0,01668 0,01322 0,007943 
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Скидання 

забруднюючих 

речовин за 

регіоном 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

обсяг 

забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

1 2 3 4 

Синтетичні 

поверхнево 

активні речовини 

0,06312 0,0296 0,0019 

Фосфати  0,1347 0,1178 0,1487 

Азот загальний  - - - 

 

Таблиця 2.12. 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах 

водних об’єктів регіону в районі міста Києва за звітний рік (мг/л) 

 

Місце 

спостереження 

за якістю води 
(створи) 

Показники складу та властивостей 

за
в
и

сл
і 

р
еч

о
в
и

н
и

 

Б
С

К
5
 

м
ін

ер
ал

із
а

ц
ія

 

су
л
ь
ф

ат
и

 

х
л
о
р

и
д

и
 

ам
о

н
ій

 

со
л
ьо

в
и

й
 

н
іт

р
ат

и
 

н
аф

то
п

р
о

д

у
к
ти

 

Х
С

К
 

р
о

зч
и

н
ен

и

й
 к

и
се

н
ь 

ф
о

сф
ат

и
 

ц
и

н
к
 

м
ар

га
н

ец
ь 

ф
то

р
и

д
и

 

за
л
із

о
 

н
іт

р
и

ти
 

м
ід

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОБРВ  

(1990 р.)*  

-  -  -  100  300  -  40  0,05  -  -  -  0,05  0,01  0,75  0,10  0,08  0,001  

р. Дніпро, 

867 км, 

м. Київ, 

південний 

ківш ТЕЦ-5  

8,98 3,03 285 42,95 17,08 0,37 3,4 0,05 27,7 8,95 0,27 0,01 0,06 - 0,26 0,08 0,02 

р. Дніпро, 

870 км, 

м. Київ, 

гідропарк, 

техн в/з 

ТЕЦ-4 

9,28 2,88 268,75 40,98 16,75 0,41 3,6 0,05 27,55 8,83 0,29 0,01 0,07 - 0,26 0,06 0,02 

*Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних 

рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.  

 

Флора, фауна, біорізноманіття 

Забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку міста, 

підвищення його природно-ресурсного потенціалу, збереження цінних 

природних територій, біологічних ресурсів, що на них знаходяться, генетичного 

фонду тваринного та рослинного світу вимагають дотримання оптимального 

балансу між територіями, що інтенсивна експлуатуються, і такими, щодо яких 

запроваджуються спеціальні режими охорони та відтворення. Для забезпечення 

такого балансу - як в Києві, так і в Україні - формується екологічна мережа. 

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою 

поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 



 

27 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного i 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і 

відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають 

особливій охороні. 

Законом «Про екологічну мережу України» визначено перелік категорій 

земель, які включаються до структурних елементів екомережі: 

а)  території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

б)  землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; в) землі 

лісового фонду; 

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені 

до земель лісового фонду; 

д)  землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; 

е) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації 

масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 

є) інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, 

пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в 

межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність); 

ж) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, 

занесені до Зеленої книги України; 

з) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України; 

и) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного 

використання - пасовища, луки, сіножаті тощо; 

і) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають 

окремій охороні, як природні регіони з окремим статусом. 

Саме ці території забезпечують збереження найбільш цінних і типових 

для регіону компонентів ландшафтного та біорізноманіття. 

Розрізняють біосферний, континентальний, національний, регіональний 

(обласний) та локальний (місцевий) рівні екомереж. Ключовим є регіональний 

рівень, оскільки він забезпечує формування реальної територіальної системи 

екомережі. 

У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін “біологічне 

різноманіття” визначається як “різноманітність живих організмів з усіх джерел, 

включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і 

екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе 

різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем”. 

Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це продукт еволюції життя 

впродовж мільярдів років, який визначається природними процесами, і на який 

все більше впливає людська діяльність. Біорізноманіття – це тканина життя, 

складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо. Для людей 

біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші 

цінності. Наше власне здоров’я, а також здоров’я економіки та суспільства в 

цілому залежить від безперервного отримання різноманітних «екосистемних 



 

28 

послуг», замінити які буде або дуже дорого, або просто неможливо, тобто тих 

вигод, які людство отримує від екосистем. Це послуги екосистем із 

забезпечення людства природними ресурсами, здоровим середовищем 

існування, іншими екологічно та економічно значущими «продуктами». 

 

Ліси 

Ліси м. Києва за екологічним і соціально-економічним значенням та 

виконуваних ними функцій відносяться до захисних, рекреаційних лісів та лісів 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення та об'єднані 

в три лісопаркових господарства:  

- у східній частині міста, на лівому березі Дніпра, створено Дарницьке 

лісопаркове господарство;  

- у північно-західній околиці міста по вододілу річок Дніпра й Ірпінь 

розташоване Святошинське лісопаркове господарство;  

- у південній частині Києва, на правому березі Дніпра, розташувались 

найстаріші лісові урочища лісопаркового господарства «Конча-Заспа» 

Київського комунального об'єднання зеленого будівництва і експлуатації 

зелених насаджень міста «Київзеленбуд». 

 

Таблиця 2.13. 

Лісовий фонд регіону в розрізі земель цільового призначення та категорій 

земель (станом на 01.01.2019 року) 

 

№ 

з/

п 

Постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів, інші 

землекористувачі, у 

користуванні яких є 

лісові ділянки, 

землі запасу 

Загаль

на 

площа, 

га 

Лісові землі, тис. га 

вкриті лісовою 

рослинністю 
не вкриті лісовою рослинністю 

усього 

лісових 

земель Усього 

із них 

лісові 

куль-

тури 

незімк-

нуті 

лісові 

куль-

тури 

зруби 

галя-

вини, 

біо-

поляни 

лісові 

дороги, 

просіки, 

розриви 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Землі лісогосподарського призначення 

1 КП «Дарницьке 

ЛПГ» 

16,2 14,9 9,0 0,4 0,52 0,24 0,34 15,9 

2 КП «Святошинське 

ЛПГ» 

12,5 11,6 6,4 0,3 0,01 0,04 0,3 12,3 

3 КП «Конча-Заспа 

ЛПГ» 

2,9 2,5 2,006 0,059 0,004 0,054 0,056 2,7 

4 ДП «Київський 

лісгосп» 

80,0 0,040    0,0057 0,001 0,0467 

ІІ. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

1 КП «Дарницьке 

ЛПГ 

0,326 0,18 0,09 - - 0,10 0,0039 288,1 

2 КП «Святошинське 

ЛПГ» 

8,6 8,0 4,2 0,2 0,01 0,03 0,2 8,4 

3 КП «Конча-Заспа 

ЛПГ» 

2,5 2,3 1,8 0,059 - 0,039 0,046 2,4 

ІІІ. Землі іншого призначення 

1 КП «Дарницьке 

ЛПГ» 

- - - - - - - - 
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№ 

з/

п 

Постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів, інші 

землекористувачі, у 

користуванні яких є 

лісові ділянки, 

землі запасу 

Загаль

на 

площа, 

га 

Лісові землі, тис. га 

вкриті лісовою 

рослинністю 
не вкриті лісовою рослинністю 

усього 

лісових 

земель Усього 

із них 

лісові 

куль-

тури 

незімк-

нуті 

лісові 

куль-

тури 

зруби 

галя-

вини, 

біо-

поляни 

лісові 

дороги, 

просіки, 

розриви 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 КП «Святошинське 

ЛПГ» 

- - - - - - - - 

3 КП «Конча-Заспа 

ЛПГ» 

- - - - - - - - 

 

Таблиця 2.14. 

Нелісові землі, землі лісогосподарського призначення (станом на 01.01.2019 

року) 

 

№

з/

п 

Постійні 

лісокористу-

вачі, 

власники 

лісів 

Рілля 
Сіно-

коси 

Па-

со-

ви-

ща 

Піски 
Боло-

та 
Води 

Яри, 

схи-

ли, 

ка-

р’єри 

Інші 

нелісо-

ві землі 

Загальна 

площа 

нелісо-

вих 

земель, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  КП 

«Дарницьке 

ЛПГ»  

- - - - 63,2 35,2 - 226,3 324,7 

2  КП «Свято-

шинське 

ЛПГ»  

13,2 10,1 - - 35,3 18,1 - 183,0 259,7 

3  КП «Конча-

Заспа ЛПГ»  

0,1 28,3 - - 21,0 29,2 - 44,5 123,1 

4 ДП 

«Київський 

лісгосп» 

- - - - 32,3 - - 1,0 33,3 

 

Тваринний світ 

Хоча дослідження фауни Києва ще далеко не завершені, вже відомо, що в 

межах міста мешкає не одна тисяча видів тварин. На початку 1970-х років з 259 

видів тварин, занесених до Червоної книги, 83 мешкало в Києві. За останні 30 

років майже половину видів цього списку (41 вид) вже не побачиш. 

Поясненням цього є збільшення частки міської забудови.  

Неабиякий інтерес викликають на перший погляд непомітні безхребетні 

тварини, наявність у Києві яких - це ознака того, що екологічний стан міста ще 

не зовсім поганий. Це, в першу чергу, мешканці водойм, зовні неподібні на 

тварин губки, різноманітні ракоподібні, молюски, серед яких чимало наземних 

видів, і навіть п'явки. П'явку медичну занесено до Європейського Червоного 

списку тварин, що зникають у світовому масштабі.  

Останнім часом зустрічаються певні види тварин, які не тільки добре себе 

почувають у великих містах, а вже й навіть жити не можуть у відриві від 



 

30 

цивілізації. Прикладом може стати єдиний представник ряду скутигер - 

мухоловка звичайна. Ця хижа тварина, що живе на південному узбережжі 

Криму, пристосувалася до життя у панельних будинках, де полює на невеликих 

павуків, тарганів і кімнатних мух, і стала в Києві більш пересічною ніж у 

природних умовах.  

Цікавим прикладом є урочище «Лиса гора», фактично острів посеред 

міської забудови Києва, яке протягом багатьох років було військовим об'єктом. 

Завдяки цьому, за даними співробітників Інституту зоології НАН України, до 

останнього часу збереглись червонокнижні види – чорний аполон, махаон, 

голубянка Мелеагр, жук-олень, бджола-тесляр, мала вечірниця.  

Найчисленнішими представниками дикої фауни столиці по праву можна 

вважати комах, кількість видів яких навіть у межах такого індустріально 

насиченого мегаполіса, як Київ, налічує кілька тисяч. Особливий 

природоохоронний та естетичний інтерес викликають великі комахи: бабки, 

богомоли, коники, метелики, жуки і джмелі. Всього в межах Києва виявлено 

близько 30 рідкісних і тих, які охороняються, видів комах. До них належать 

дивовижно чарівні бабки красуня-діва і блискуча, найбільший представник 

цього ряду дозорець-імператор. Поміж жуків привертає увагу рогач звичайний - 

вид Червоної книги, що охороняється в масштабі всієї Європи. Його можна 

зустріти в Голосієві та Пущі-Водиці. Там, де ще залишилися старі верби, 

зустрічається зелений мускусний вусач. Особливу увагу привертають 

червонокнижні представники ряду лускокрилі. У заказниках ще можна 

побачити найбільших денних метеликів— парусників: махаона і мнемозіну.  

Мешкають у нашому місті й рідкісні нічні метелики. У заказнику 

«Лісники», лісопарку «Конча-Заспа» та урочищі «Феофанія» ще трапляються 

великі метелики сатурнії, яких ще звуть «нічними павиноочками». 

Зацікавленість вчених-натуралістів викликають найбільш швидкісні комахи 

метелики-бражники, які годуються нектаром. У межах Києва є види комах, 

занесені до Червоної книги: прозерпіна та бражник скабіозовий. У місті 

зустрічається чимало жалючих комах: джміль моховий і яскравий. Деякі з них 

потребують особливої охорони, і їх також занесено до Червоної книги. На 

відкритих ділянках лісопарку «Конча-Заспа» можна зустріти види, притаманні 

степовій зоні: сколію-гіганта і яскравих металево-синіх бджіл-теслярів. Цікаво, 

що звичайну для наших лісів руду лісову мурашку включено до Європейського 

Червоного списку.  

Список риб, що водяться в водоймах міста налічує щонайменше 52 види, 

що входять до складу 8 рядів. Найбільше представлений ряд коропоподібні, до 

якого відносяться головні промислові види Дніпра: плітка і лящ, а також ще 20 

видів. До другого за числом видів ряду окунеподібних відносяться як звичайні 

види: окунь, судак, йорж звичайний, так і мало кому відомий кремезний йорж 

Балона, а також не менш ніж 15 видів бичків. Звичайними в Дніпрі біля Києва 

залишаються щука, сом і минь, з'явилися й інші морські види: тюлька і морська 

іглиця пухлощока, яка зараз є дуже чисельною у всіх чистих озерах 

дніпровської заплави. За останні 30 років видовий склад риб Київщини, з 

одного боку, збагатився не менш ніж на 17 видів малоцінних і нехарчових 
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видів-інтродуцентів, серед яких є навіть тропічна рибка гупі, що живе протягом 

цілого року у каналах Бортницкої очисної системи. З іншого боку, іхтіофауна 

Києва побіднішала не менш ніж на 10 видів, причому за рахунок таких цінних 

промислових риб як марена дніпровська, вирезуб, підуст, стерлядь, йорж-носар. 

Важко тепер уявити, але ще на початку XX сторіччя в озерах Конча і Заспа 

неодноразово зустрічалися двометрові осетри.  

Важливу роль у збереженні біорізноманіття міста відіграє Дніпро з його 

затоками, протоками, островами. Тут не тільки гніздяться десятки видів птахів, 

але й відмічаються тисячні скупчення останніх в період перелетів та зимівель. 

Причому, нерідко це червонокнижні види. Так, в період весняної міграції, 

навпроти ж/м Оболонь спостерігались скупчення гоголя до декількох сотень 

особів. На Бортницькій зрошувальній системі зимувало до двох десятків 

орланів-білохвостів.  

У Київському мегаполісі зустрічаються 6 видів плазунів: 4 види ящірок, 1 

– змій (вуж звичайний) і 1 — черепах. Рептилії погано витримують 

антропогенне навантаження і саме тому в забудованій частині міста не 

зустрічаються. Тільки в зеленій зоні можна натрапити на ящірку прудку і 

веретільницю. В Кончі-Заспі ще зрідка зустрічаються ящірки живородна і 

зелена. У більшості київських озер ще збереглися досить численні популяції 

черепахи болотяної, яка вже практично вимерла в Західній Європі. Саме тому її 

занесено до Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи.  

У межах Києва гніздиться понад 110 видів птахів. Варто зазначити, що 

практично всі види потребують особливої охорони. На центральних вулицях 

нашої столиці можна почути спів птахів, яких необхідно брати під охорону: 

великої синиці, чорного дрозда, рихвістки-чорнушки, сірої мухоловки, шпака, 

зяблика й зеленяка, а білу плиску можливо побачити на тротуарах Хрещатика. 

На горищах будівель гніздиться невеличкий сокіл - чеглик; часто зустрічається 

значний за розміром хижак — канюк звичайний. У міських парках столиці 

стали звичайні чикотень, блакитна синиця, мухоловка строката, в пущах можна 

зустріти гнізда славок і вівчариків, а в зимовий період — і сов.  

Найулюбленішим пернатим мешканцем наших парків по праву вважається 

соловей, проте його кількість за останні 30 років зменшилась. Особливий 

інтерес викликають, добре помітні біляводні та водоплавні птахи: мартин 

озерний, крячок річковий, очеретянки велика і ставкова курочка водяна, лиска, 

крижень та бугайчик. Подекуди .в передмістях Києва (Троєщині, Кончі-Заспі) 

ще є гнізда білого лелеки.  

Світ ссавців Києва ненабагато бідніший, в межах Києва зустрічається 48 

видів.  

Найбільш численними в місті є представники рядів комахоїдні (їжак 

звичайний, кріт європейський, землерийка-бурозубка звичайна та землерийка-

білозубка мала) і гризуни. Тільки мишоподібних гризунів у Києві налічують 13 

видів. В місті зустрічаються й інші види: соня сіра і горішкова, підземний 

мешканець сліпак подільський, якого занесено до Червоної книги і білка 

звичайна, яку можна вважати живим символом міста.  



 

32 

На особливу увагу та охорону заслуговують кажани. Це єдиний ряд 

ссавців, якому загрожує зникнення в Європі. Тому всі види кажанів належать 

до видів, що підлягають особливій охороні. У межах Києва зафіксовано 10 

видів кажанів, занесені до Червоної книги: мала вечірниця, ставкова нічниця, 

середземноморський нетопир.  

 

Рослинний світ 

Охорона рослинного світу здійснюється центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками 

та користувачами (в тому числі орендарями) земельних ділянок, на яких 

знаходяться об'єкти рослинного світу, а також користувачами природних 

рослинних ресурсів. 

 

Таблиця 2.15. 

Види рослин та грибів, що охороняються 

 

Види рослин та грибів 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість видів рослин та грибів 
регіону, од. 

74 74 
74 

Кількість видів рослин та грибів, 
занесених до Червоної книги України, од. 

- - - 

Кількість видів рослин, занесених до 

Переліку видів рослин, що підлягають 

особливій охороні на території регіону, 
од. 

- - - 

Кількість видів рослин та грибів, 

занесених до додатків до Конвенції про 

охорону дикої флори і фауни та 

природних середовищ існування в Європі, 

од. 

- - - 

Кількість видів рослин та грибів, занесених 
до додатків до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни 

і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення (CITES), од. 

- - - 

 

Таблиця 2.16. 

Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на 

території ППСПМ «Феофанія» та околиць (станом на 01.01.2019 року) 

 
Назва виду (українська, 

латинська) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 

Регіонально- 

рідкісні види 

CITES Європейський 

червоний список 

Червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 

Судинні рослини 

Еритроній собачий зуб 

(Erythronium descanisL.) 

+ - - - - - 
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Назва виду (українська, 

латинська) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 

Регіонально- 

рідкісні види 

CITES Європейський 

червоний список 

Червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 

Шафран Гейфелів 

(Crocus heuffelianus 

Herb.) 

+ - - - - - 

Підсніжник складчастий 

(Galanthus plicatus M. 

Bieb.) 

+ - - - - - 

Підсніжник білосніжний 

(G.nivalisL.) 

+ - - - - - 

Зозульки м'ясо-червоні 

(Dactylorhizaincarnata 

(L.) Soo) 

+ - - + - - 

Зозульки плямисті (D. 

maculata (L.) Soo.) 

+ - - + - - 

Цибуля ведмежа (Allium 

ursinum L.) 

+ - -  - - 

Гніздівка звичайна 

(Neottianidus-avis (L.) 

Rich.) 

+ - - + - - 

Булатка довголиста 

(Cephalanthera longifolia 

(L.) Fritsch.) 

+ - - - - - 

Лілія лісова (Lilium 

martagon L.) 

+ - - - - - 

Афілофороїдіїий гриб 

Грифола листувата 

(Grifola frondosa (Dicks.: 

Fr.) Gray) 

+ - - - - - 

Судинні рослини 

Півники болотні (Iris 

pseudacorus L.) 

- - + - - - 

Конвалія травнева 

(Convallaria majalis L.) 

- - + - - - 

Рівноплідник 

рутвицелистий (Isopirum 

thalictroides L.) 

- - + - - - 

Проліска дволиста (Scilla 

bifolia L.) 

- - + - - - 

Проліска сибірська (S. 

sibirica Haw.) 

- - + - - - 

Ряст порожнистий 

(Corydalis cava (L.) 

Schweigg. Et Koerte) 

- - - - - - 

Голокучник дубовий 

(Gymnocarpium 

dryoptheris (L.) Newm.) 

- -  - - - 

Первоцвіт весняний 

(Primula veris L.) 

- -  - - - 

Hаперстянка 

великоквіткова (Digitalis 

grandiflora Mill.) 

- -  - - - 

Усього 11 - 9 3 - - 
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Природно-заповідний фонд 

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

наведений у Таблиці 2.17. 

 



 

Таблиця 2.17. 

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами (станом на 

01.01. 2019 року) 
 

Категорії об’єктів ПЗФ 

Об’єкти ПЗФ 

% площі 

окремих 

категорій 

до 

загальної 

площі 

ПЗФ 

загальнодержавного 

значення 
місцевого значення разом 

кількість, 

од. 

площа, га 

кіль-

кі сть, 

од. 

площа, га 

кіль-

кіст ь, 

од. 

площа, га 

усього 

у тому числі 

надана в 

постійне 

користуванн

я 

усього 

у тому числі 

надана в 

постійне 

користуван-

ня 

усього 

у тому числі 

надана в 

постійне 

користуван-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Природні заповідники X X X X X X X X X X 

Біосферні заповідники X X X X X X X X X X 

Національні природні парки 3 8474,7 Х X X X 3 8474,7 Х 57,87 

Регіональні ландшафтні парки Х Х Х 3 1336,2 Х 3 1336,2 Х 9,15 

Заказники, усього Х Х X 16 3570,9 X 16 3570,9 X 24,45 

у тому числі: 

ландшафтні 

Х X X 7 1185,7 Х 7 1185,7 X 8,12 

лісові Х Х X 2 2144,2 X 2 2144,2 X 14,68 

ботанічні Х Х X 4 15,0 X 4 15,0 X 0,10 

загальнозоологічні Х Х X 2 195,0 X 2 195,0 X 1,33 

орнітологічні X X X X X X X X X X 



 

Земельні ресурси та ґрунти 

Характерною і важливою особливістю земель м. Києва є їхня забудовна 

диференціація: поруч із щільно забудованими центральними районами‚ існують 

малозабудовані, або зовсім незабудовані‚ головним чином периферійні 

території‚ які вкриті рослинністю лісових або лучних формацій. Ці землі‚ які 

репрезентують до 50% приселітебної території, мають виключне середовище – 

утворююче‚ екологічне значення і потребують охорони та збереження. Разом з 

тим спостерігається тенденція щодо забудови вільних територій часто за 

рахунок скорочення зеленої зони міста, що обумовлює втрату земельних 

екологічно важливих резервантів міста та екологічного пріоритету в процесі 

містобудування.  

Земельний фонд міста Києва налічує 83,6 тисячі гектарів.  

 

Таблиця 2.18. 

Структура земельного фонду регіону 

 

Основні види земель та 

угідь 

2014 рік 2015рік 2016рік 2017 рік 2018рік 

усьо-

го, 

тис. га 

% до 

зага-

льної 

площі 

тери-

торії 

усьо-

го, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної 

площі 

тери-

торії 

усього, 

тис. га 

% до 

зага-

льної 

площі 

тери-

торії 

усьо-

го, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної 

площі 

терито-

рії 

усьо-

го, тис. 

га 

% до 

загальної 

площі 

території 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальна територія 83,6 100 83,6 100 83,6 100 83,6 100 83,6 100 

у тому числі: 

11. Сільськогосподарські 

угіддя, з них: 

4,4 5,3 4,4 5,3 4,4 5,3 4,4 5,3 4,4 5,3 

рілля 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

перелоги - - - - - - - - - - 

багаторічні насадження 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 

сіножаті 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

пасовища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ліси та інші 

лісовкриті площі 

35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 

з них вкриті лісовою 

рослинністю 

34,9 41,7 34,9 41,7 34,9 41,7 34,9 41,7 34,6 41,4 

3. Забудовані землі 36,9 44,1 367,0 44,3 37,0 44,3 37,0 44,3 37,0 44,3 

4. Відкриті заболочені 

землі 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Відкриті землі без 

рослинного покриву або 

з незначним рослинним 

покривом (піски, яри, 

землі, зайняті зсувами, 

щебенем, галькою, 

голими скелями) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Інші землі 7,0 8,4 6,9 8,3 6,9 8,3 6,9 8,3 6,9 8,3 

Усього земель (суша) 76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 

Території, що покриті 

поверхневими водами 

6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 
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Аналіз структури земельного фонду міста показує, що провідне місце у 

ньому належить забудованим землям, які займають площу 37,00 тис. га, а це 

44,3% від загальної площі міста та землям, що належать лісовим насадженням 

площею 35,10 або 41,7 % .  

Водні об`єкти на території міста займають площу 6,70 тис. га. На 

специфіку земельного надбання міста впливає надзвичайна протяжність 

прибережної смуги‚ яка через винятково високу кількість проток‚ островів 

інших водойм сягає близько 35 км. Як правило‚ прибережні площі пов`язані із 

цінними природними біокомплексами рослинного і тваринного світу ‚ мають 

рекреаційне ‚ оздоровче значення і формують характерне ландшафтне обличчя 

міста ‚ що обумовлює необхідність забезпечення їх недоторканості. Водночас, 

саме в таких мальовничих урочищах нерідко є намагання котеджної забудови в 

тому числі у межах водоохоронної зони. 

 

Поводження з відходами 

Обсяги утворення відходів у м. Києві 

На початок 2019 року кількість населення міста склала близько 3 млн. осіб, 

це найбільший показник чисельності населення в Україні. І ці цифри мають 

постійну тенденцію до збільшення - згідно Стратегії розвитку м. Києва до 2025 

року чисельність населення буде сягати близько 3,5 млн. осіб. 

Згідно з Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження норм надання 

послуг з вивезення побутових відходів у місті Києві на 2013-2017 роки» від 

29.12.2012р. №2416, розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про продовження дії норм 

надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Києві» від 

07.02.2019 №222 у м. Києві до 31.12.2022 р. діють норми надання послуг з 

вивезення побутових відходів, згідно з якими один мешканець житлового 

будинку міста утворює 374,42-519,12 кг ТПВ (1,93-2,52 м
3
) на рік. 

Обсяги утворення та поводження з відходами І - ІV класів небезпеки з 

2010 року за даними Головного управління статистики у м. Києві наведені у 

Таблиці 2.19. До 2009 року статистичні дані щодо кількості відходів 

враховувались тільки від економічної діяльності підприємств та організацій, з 

2010 року - з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 

 

Таблиця 2.19. 

Обсяги утворення та поводження з відходами І – ІV класів небезпеки в 

м. Києва, тис. т 

 

Рік Утворено
1
 Утилізовано Спалено 

Видалено у 

спеціально 

відведені 

місця чи 

об’єкти 

Загальний обсяг відходів, 

накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально 

відведених місцях чи 

об’єктах (місцях видалення 

відходів)
2
 

2009 5,4 1,3 0,0 0,1 1,6 
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Рік Утворено
1
 Утилізовано Спалено 

Видалено у 

спеціально 

відведені 

місця чи 

об’єкти 

Загальний обсяг відходів, 

накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально 

відведених місцях чи 

об’єктах (місцях видалення 

відходів)
2
 

2010 731,6 15,4 162,3 321,3 3553,8 

2011 7190,1 6,0 154,9 6585,0 10147,2 

2012 1342,4 2,8 148,5 156,9 9931,3 

2013 976,0 1,3 146,4 105,2 10038,6 

2014 1548,0 13,1 150,3 317,7 11021,6 

2015 1610,3 0,2 255,4 360,7 11280,1 

2016 1668,7 1,9 258,6 286,6 11623,1 

2017 950,3 9,1 247,0 361,3 11920,4 

2018 973,7 2,1 212,1 474,2 12388,4 

Джерело: Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві [Електронний 

ресурс]. – URL: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3488&lang=1 
1
 До 2009 року відображаються дані від економічної діяльності підприємств та 

організацій, з 2010 року – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 
2
 До 2013 р. наведено дані з урахуванням відходів, тимчасово розміщених у спеціально 

відведених місцях чи об’єктах. 

 

Таблиця 2.20. 

Розподіл утворених відходів І - ІV класів небезпеки за районами міста у 

2018 році 

 

№ з/п 
Найменування міста, 

районів у місті 

Частка утворених 

відходів, % 

Обсяги утворення, 

тис. т 

 м. Київ 100% 973,7 

 Райони у місті   

1 Голосіївський 13,7 133,5 

2 Дарницький 11,4 110,9 

3 Деснянський 0,6 5,7 

4 Дніпровський 30,1 293,1 

5 Оболонський 3,6 35,2 

6 Печерський 11,1 107,7 

7 Подільський 1,0 9,2 

8 Святошинський 3,3 32,6 

9 Солом’янський 12,2 119,0 

10 Шевченківський 13,0 126,8 
Джерело: Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві [Електронний 

ресурс]. – URL: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3490&lang=1 

 

До об’єктів інфраструктури м. Києва відносяться: 

- підприємства, що використовують для виробництва продукції 

вторинні полімери тощо);  

- сміттєсортувальні лінії;  

- сміттєспалювальний завод;  

http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3488&lang=1
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3490&lang=1
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- полігони відходів. 

Докладний аналіз поточного стану системи управління відходами в місті 

Києві наведений у Розділі II Проекту «Плану управління відходами в місті 

Києві до 2030 року». 

 

Здоров’я населення 

Місто Київ характеризується сприятливою, порівняно з іншими регіонами 

України, демографічною ситуацією: молодшою статево-віковою структурою 

населення, найвищою в Україні тривалістю життя, найнижчою смертністю 

чоловіків, значною міграційною привабливістю. На відміну від 

загальнодержавних тенденцій, чисельність наявного населення в місті 

поступово збільшується. 

Київ є єдиним з 27 регіонів країни, де на початку ХХІ ст. відбувається 

зростання чисельності населення, зокрема за останні 10 років кількість 

населення збільшилася на 165,7 тис. осіб. За станом на 01.01.2019 р. 

чисельність постійного населення становила 2 909,5 тис. осіб, наявного – 

2 950,8 тис. осіб. 

Інформацію про чисельність населення м. Києва за 2009-2018 роки за 

типом поселення та за статтю наведено у Таблицях 2.21 та 2.22 відповідно. 

 

Таблиця 2.21. 

Чисельність наявного населення м. Києва на 01 січня, тис. осіб 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 2765.5 2785,1 2799,2 2814,3 2845,0 2868,7 2888,0 2906,6 2925,8 2934,5 

у тому 

числі: 

          

Сільського - - - - - - - - - - 

Міського 2765.5 2785,1 2799,2 2814,3 2845,0 2868,7 2888,0 2906,6 2925,8 2934,5 
Джерело: Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві [Електронний 

ресурс]. – URL: http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 

 

 
Рисунок 2.2. Чисельність наявного населення м. Києва на 01 січня, тис. осіб 

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1
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Таблиця 2.22. 

Чисельність постійного населення м. Києва на 01 січня, тис. осіб 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 2724,2 2743,8 2757,9 2773,0 2803,7 2827,4 2846,7 2865,3 2884,5 2893,2 

у тому 

числі: 

          

Чоловіки 1258,7 1267,5 1273,5 1279,5 1295,1 1306,0 1315,0 1324,0 1334,4 1338,2 

Жінки 1465,5 1476,3 1484,4 1493,5 1508,6 1521,4 1531,7 1541,3 1550,1 1555,0 
Джерело: Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві [Електронний 

ресурс]. – URL: http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 

 

 
Рисунок 2.3. Чисельність постійного населення м. Києва на 01 січня,тис. 

осіб 

 

Таблиця 2.23. 

Інформація про чисельність та щільність населення м. Києва в розрізі 

адміністративних районів на 01.01.2019 р.  

 

№ 

з/п 

Найменування міста, 

районів у місті 

Частка площі 

району в 

загальній 

території 

міста, % 

Чисельність 

наявного 

населення, осіб 

Щільність 

населення, 

осіб на 1 км
2
 

1 2 3 4 5 

 м. Київ 100,0 2950819 3531 

 Райони у місті    

1 Голосіївський 19,1 253283 1578 

2 Дарницький 15,6 343679 2662 

3 Деснянський 17,6 369641 2508 

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1
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№ 

з/п 

Найменування міста, 

районів у місті 

Частка площі 

району в 

загальній 

території 

міста, % 

Чисельність 

наявного 

населення, осіб 

Щільність 

населення, 

осіб на 1 км
2
 

1 2 3 4 5 

4 Дніпровський 8,0 357623 5370 

5 Оболонський 13,0 319982 2944 

6 Печерський 2,4 161079 8218 

7 Подільський 4,1 205080 6032 

8 Святошинський 12,2 342225 3336 

9 Солом’янський 4,8 375909 9282 

10 Шевченківський 3,2 222318 8358 

 

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 01.09.2019 р. 

становила 2 950,8 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2019 р. чисельність 

населення збільшилась на 1 557 осіб. 

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок 

міграційного приросту – 2 024 особи, водночас зафіксовано природне 

скорочення населення – 467 осіб. 

 

Таблиця 2.24. 

Показник смертності за окремим причинами 

 

Рік 

За окремими причинами: 

Всього 

помер-

лих 

хвороби 

системи 

кровообігу 

(І00–І99) 

ново-

утворен-

ня (С00–

D48) 

зовнішні 

причини 

смерті 

(V01–

Y98) 

хвороби 

органів 

травлен-

ня (K00–

K93) 

хвороби 

органів 

дихання 

(J00–J99) 

деякі 

інфекційні 

та парази-

тарні 

хвороби 

(A00–B99) 

2005 30075 18650 4752 2553 1407 777 535 

2006 29920 18657 4778 2302 1558 720 581 

2007 31111 19460 4783 2421 1709 728 567 

2008 30067 18663 4749 2090 1733 699 659 

2009 28292 17859 4976 1611 1527 567 580 

2010 28625 18481 4945 1536 1383 532 553 

2011 27050 17177 4930 1465 1252 513 591 

2012 27840 17632 5171 1511 1301 507 594 

2013 28003 18194 5047 1329 1296 520 535 

2014 29992 19439 5246 1755 1375 547 503 

2015 30425 19600 5424 1593 1389 624 498 

2016 30666 19574 5293 1522 1338 736 485 

2017 30808 19543 5339 1542 1454 645 506 

2018 32231 20427 5524 1512 1599 744 501 

2019 33137 21259 5769 1451 1491 847 484 
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Аналізуючи показники захворюваності по м. Києву за останні більш ніж 20 

років, слід зазначити, що найчисельнішою групою хвороб залишаються 

хвороби органів дихання, в основному за рахунок гострих респіраторних 

захворювань. У порівнянні з 1995 роком значно збільшилась  захворюваність  

населення  на  хвороби системи кровообігу (у 2,0 рази), хвороби сечостатевої 

системи (у 1,9 рази), хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення 

із залученням імунного механізму (у 1,3 рази), хвороби ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин (у 2,7 рази), новоутворення (у 

1,6 рази).  

Зростання захворюваності на туберкульоз, яке розпочалося в 90-х роках 

минулого століття, і на початку третього тисячоліття зупинити не вдалося. 

Упродовж 2001 року в місті Києві 994 особам було уперше в житті встановлено 

діагноз активного туберкульозу. Загальна кількість контингенту хворих на 

активний туберкульоз, що перебували на обліку в медичних закладах столиці, 

на кінець 2015 року становить 1814 осіб, або 63 особи на 100 тис. населення. 

Не можна не рахуватися із зростанням захворюваності та смертності, 

зумовленої вірусом імунодефіциту людини.  

У 90-х роках ситуація зі смертністю населення міста Києва набула 

кризового характеру. Коливання рівня смертності населення значною мірою 

залежить від стану здоров’я нації, яке, в свою чергу, залежить від багатьох 

факторів: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення 

продуктами харчування та їх цінністю, соціально – економічних умов, а також 

від стану медицини.  

Структура причин смерті населення в столиці в цілому залишається 

незмінною: більша половина летальних випадків спричинена хворобами 

системи кровообігу, за ними йдуть новоутворення та зовнішні причини смерті. 

 

Прогнозні зміни поточного стану довкілля, якщо документ державного 

планування не буде прийнято 

За результатами вищенаведеної інформації можна прийти до висновку, що 

наразі спостерігаються тенденції до погіршення стану довкілля. 

Серед найважливіших чинників, що можуть призвести до екологічної 

загрози, є показники зростання обсягів утворення та накопичення відходів, 

незворотне вилучення природних ресурсів, відсутність ефективних технологій 

використання відходів як вторинної сировини, що є наслідком незбалансованої 

антропогенної та техногенної діяльності, невисокий рівень надання послуг у 

сфері управління відходами і розвиток відповідної інфраструктури в місті.  

Погіршується ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, у 

тому числі неналежне управління специфічними видами відходів, що 

утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, 

пов’язаних з ними дослідних робіт, які після потрапляння у контейнери 

побутових відходів та на полігони і звалища можуть призвести до різних 

інфекційних захворювань. 

На цей час щороку втрачається мільйони тон матеріалів, що містяться у 

відходах, які потенційно можуть бути перероблені або повторно використані. 
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Вторинна сировина складає дуже малу частку виробничих матеріалів, що 

використовуються. Перетворення відходів в ресурс є невід'ємною частиною 

підвищення ефективності використання ресурсів і переходу до циркулярної 

економіки. В умовах циркулярної економіки практично всі матеріали є 

ресурсами для використання іншими користувачами. 

Встановлено, що здоров'я людини залежить від стану довкілля. Це означає, 

що у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може 

бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. 

Більшість місць видалення твердих побутових відходів в м. Києві є 

сміттєзвалищами, які технологічно не облаштовані та експлуатуються з 

порушенням вимог санітарного законодавства. Водночас сміттєзвалища є 

основними факторами забруднення підземних та поверхневих вод, ґрунтів, 

атмосферного повітря у районі їх розташування, причому зона впливу виходить 

за межі нормативної санітарно-захисної зони (500 м). Головним негативним 

чинником впливу на довкілля сміттєзвалищ є фільтрат - потужне джерело 

забруднення підземних та поверхневих вод, у тому числі і тих, які 

використовуються для господарсько-питних потреб. Межі цього впливу 

сягають декількох кілометрів. Сміттєзвалища негативно впливають на довкілля 

та на умови проживання населення, включаючи показники здоров’я. Подальше 

поводження зі сміттєзвалищами потребує повної їх санації, яке передбачає 

вилучення усього обсягу відходів із тіла сміттєзвалища та забруднених ґрунтів, 

визначення ступеня їх небезпеки та остаточне вирішення питання щодо 

подальшого їх використання або утилізації, виходячи з класу небезпеки 

конкретних речовин у складі звалищних ґрунтів. 

Процес захоронення ТПВ має значний вплив на атмосферу, якість 

підземних та поверхневих вод, ґрунтів та прилеглих території.  

При незмінній ситуації і надалі спостерігатиметься переповнення місць 

захоронення ТПВ, що є загрозою санітарно-екологічному благополуччю, 

негативному впливу на довкілля та на умови проживання населення, 

включаючи показники здоров’я. 

У випадку неприйняття Плану значних змін стану навколишнього 

середовища не передбачається, проте при незмінному стані системи управління 

відходами, поточний стан довкілля матиме тенденцію до погіршення. В зоні 

ризику знаходяться якість атмосферного повітря, підземних вод, ґрунтів на 

територіях, прилеглих до існуючих об’єктів зберігання та захоронення відходів. 

А підвищення рівня забруднення довкілля провокує виникнення гострих та 

хронічних захворювань різної форми та генезису у населення, що проживає у 

межах, які зазнають техногенного навантаження. 



 

44 

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). 

 

Сучасний стан навколишнього природного середовища м. Києва та 

динаміка його змін охарактеризовані на підставі аналізу стану компонентів 

довкілля (атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів та 

ґрунтів, флори та фауни, а також поводження з відходами) в попередньому 

розділі. Також надана характеристика кліматичних та метеорологічних умов 

міста та стану здоров’я населення. Оцінка тенденцій передбачала порівняння 

основних екологічних параметрів та показників за останні роки.  

СЕО охоплює аналіз ймовірного впливу на стан довкілля, умови 

життєдіяльності та здоров’я населення в результаті впровадження Плану 

управління відходами в м. Києві до 2030 року. Загальний стан навколишнього 

природного середовища та здоров’я населення при реалізації Плану не 

зазнають негативного впливу. Стан та якість довкілля прогнозується на 

теперішньому рівні з динамікою покращення та підвищення рівня життя 

населення з одночасним зменшенням існуючих факторів впливу (надходження 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, природні водойми та ґрунти).  

Разом з тим, в межах окремих територій, які на цей момент пов’язані з 

існуючими об’єктами поводження з відходами та/або будуть такими в 

майбутньому будуть відбуватись більш значимі впливи та зміни. Так, планом 

передбачається ліквідація полігонів ТПВ, які не відповідають санітарному та 

екологічному законодавству, переведення промислових відходів 

агропромислового комплексу в розряд побічної продукції, що призведе до 

ліквідації чи суттєвих змін у впливі місць видалення промислових відходів. 

Натомість, створення нових (крупних) полігонів ТПВ та створення об’єкту 

поглибленої переробки побутових відходів призведе до збільшення 

антропогенного навантаження на цих територіях по окремих компонентах 

довкілля або їх сукупності, проте в допустимих межах. Отже, є певні території 

та конкретні місця, на яких відбудуться зміни відчутного характерного 

внаслідок реалізації програми. Тому доцільно розглядати потенційний вплив та 

наслідки реалізації Плану саме на цих територіях. Характеристика стану 

довкілля та умов життєдіяльності населення на територіях, що зазнають 

найбільшого впливу, приведено в таблиці 3.1.  

Оскільки План в основному спрямований на створення комплексної 

системи управління відходами різних видів і має обмежити їх негативний вплив 

на довкілля і здоров’я населення, від виконання заходів Плану можна очікувати 

позитивні результати на всій території міста, а це є важливим індикатором 

розвитку міста Києва та підвищення рівня здоров’я та життя населення. 

 



 

Таблиця 3.1. 

Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності населення на територіях, що зазнають найбільшого впливу 

 

Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

м. Київ Центральні пункти збирання 

побутових відходів для їх 

підготовки до повторного 

використання (у тому числі 

ремонту), комунальні пункти 

роздільного збирання відходів 

1. Створення центрів (пунктів) 

збирання побутових відходів для 

їх підготовки до повторного 

використання (у тому числі 

ремонту); 

2. Створення комунальних пунктів 

роздільного збирання відходів 

Покращення стану довкілля та 

зменшення загроз санітарно-

епідеміологічного характеру і 

ризиків для здоров’я населення, 

пов’язаних із відсутністю 

організованого збирання відходів. 

Організація даних пунктів 

створить додаткові робочі місця, 

зменшивши кількість безробітних. 

м. Київ; 

с. Підгірці Обухівського району 

Київської області 

Діючі полігони, звалища ТПВ, що 

не відповідають нормам 

європейського природоохоронного 

законодавства 

Закриття та рекультивація діючих 

МВВ. 

Рекультивація полігону №5 

(полігон побутових відходів). 

Рекультивація полігону №6 

(полігон будівельних відходів). 

Більшість полігонів та звалищ 

ТПВ не облаштовані системами 

захисту підземних вод, 

атмосферного повітря, ґрунтів у 

відповідності до вимог чинного 

законодавства. Тому з реалізацією 

запланованих в Планы заходів 

спостерігатиметься підвищення 

якості навколишнього середовища 

в районі розташування 

сміттєзвалищ. 

м. Київ, 

Чорнобильська зона в 90 км від 

Києва 

Нові полігони ТПВ Будівництво полігону ТПВ (для 

кластеру 1). 

Будівництво полігону ТПВ (для 

кластеру 2). 

Будівництво полігону ТПВ 

(кластер 3). 

Спостерігатиметься негативний 

вплив на довкілля в районі 

місцевості, проте він помірний. 

Забезпечення відповідності 

нормам проектування та 

функціонування полігонів 

сприятиме дотриманню норм 

згідно чинного санітарного та 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

екологічного законодавства, при 

цьому рівень впливу на стан 

навколишнього середовища та 

його компонентів не 

перевищуватиме допустимих 

значень. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення за рахунок 

наповнення місцевого бюджету 

м. Київ Нові дільниці перероблення/ 

компостування біовідходів, в тому 

числі зелених відходів з 

інфраструктури 

Будівництво дільниць 

перероблення/ компостування 

біовідходів, в тому числі зелених 

відходів з інфраструктури 

При функціонуванні дільниць 

вплив на довкілля в районі 

розміщення об’єкту буде 

негативний, проте помірний.  

Можливість утворення продуктів 

перероблення у вигляді твердого 

палива, вторинної сировини, 

компосту та біостабілізованого 

залишку відходів (в разі 

застосування компостування 

біовідходів), біогазу та біовідходів 

(в разі застосування анаеробного 

оброблення біовідходів), викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та виробничих 

стічних стоків. При цьому рівень 

впливу на стан навколишнього 

середовища та його компонентів 

знаходитиметься в межах норм 

згідно санітарного та екологічного 

законодавства. 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету. 

м. Київ Існуючий сміттєспалювальний 

завод СП «Завод «Енергія» 

Модернізація системи очищення 

вихідних газів на існуючій 

спалювальній установці 

Приведення існуючого сміттє-

спалювального заводу до вищих 

екологічних стандартів дозволить 

знизити викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, що 

позитивно впливатиме на 

довкілля. 

Покращення стану довкілля та 

зменшення загроз санітарно-

епідеміологічного характеру і 

ризиків для здоров’я населення. 

Покращення якості атмосферного 

повітря в районі розташування 

об’єкту. 

м. Київ Нові сміттєперевантажувальні 

станції 

Будівництво 

сміттєперевантажувальних станцій  

Будівництво дозволить 

мінімізувати рух транспортних 

засобів для транспортування 

відходів, що призведе до 

зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу.  

При функціонуванні 

сміттєперевантажувальних станцій 

вплив на довкілля в районі 

розміщення об’єкту може буде 

негативний, проте помірний.  

Можливість утворення викидів 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та виробничих 

стічних стоків. При цьому рівень 

впливу на стан навколишнього 

середовища та його компонентів 

знаходитиметься в межах норм 

згідно санітарного та екологічного 

законодавства. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету. 

м. Київ Нові установки МБО Будівництво установки MБО, 

потужність 120 000 т/рік (для 

кластеру 1). 
Будівництво установки MБО, 

потужність 160 000 т/рік (для 

кластеру 2). 
Будівництво установки MБО, 

потужність 120 000 т/рік (для 

кластеру 3). 

При функціонуванні МБО вплив 

на довкілля в районі розміщення 

об’єкту буде негативний, проте 

помірний.  

Можливість утворення продуктів 

перероблення у вигляді твердого 

палива, вторинної сировини, 

компосту та біостабілізованого 

залишку відходів (в разі 

застосування компостування 

біовідходів), біогазу та біовідходів 

(в разі застосування анаеробного 

оброблення біовідходів), викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та виробничих 

стічних стоків. При цьому рівень 

впливу на стан навколишнього 

середовища та його компонентів 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

знаходитиметься в межах норм 

згідно санітарного та екологічного 

законодавства. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету. 

м. Київ Нові установки для спалювання 

медичних відходів 

Будівництво установки для 

спалювання медичних відходів 

При функціонуванні об’єкту з 

утилізації медичних відходів 

будуть здійснюватись викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. При 

проектуванні необхідно 

передбачити очистку димових 

газів для дотримання нормативів  

ГДВ на джерелах викидів та рівнів 

ГДК на межі СЗЗ і у житловій зоні.  

При цьому рівень впливу та стан 

навколишнього середовища та 

його компонентів знаходитиметься 

в межах норм згідно санітарного 

та екологічного законодавства. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

м. Київ Нові лінії сортування сухої фракції 

ТПВ 

Будівництво лінії сортування сухої 

фракції ТПВ, потужність 40 000 

т/рік (для кластеру 1). 

Будівництво лінії сортування сухої 

фракції ТПВ, потужність 40 000 

т/рік (для кластеру 3). 

Будівництво дозволить 

мінімізувати рух транспортних 

засобів для транспортування 

відходів, що призведе до 

зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу.  

При функціонуванні ліній 

сортування вплив на довкілля в 

районі розміщення об’єкту може 

буде негативний, проте помірний. 

Можливість утворення викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та виробничих 

стічних стоків. При цьому рівень 

впливу на стан навколишнього 

середовища та його компонентів 

знаходитиметься в межах норм 

згідно санітарного та екологічного 

законодавства. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету. 
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Територія, що зазнає впливу Об’єкт впливу Заплановані заходи 
Прогнозний стан довкілля, рівень 

життя та благополуччя 

1 2 3 4 

м. Київ Нова теплоелектростанція Будівництво теплоелектростанції, 

що працює на альтернативному 

паливі з відходів, потужність 

200 000 т/рік 

При функціонуванні 

теплоелектростанції, що працює 

на альтернативному паливі з 

відходів будуть здійснюватись 

викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. При 

проектуванні необхідно 

передбачити очистку димових 

газів для дотримання нормативів  

ГДВ на джерелах викидів та рівнів 

ГДК на межі СЗЗ і у житловій зоні.  

Можливі утворення стічних вод, 

відходів.  

При цьому рівень впливу та стан 

навколишнього середовища та 

його компонентів знаходитиметься 

в межах норм згідно санітарного 

та екологічного законодавства. 

Створення додаткових робочих 

місць забезпечить підвищення 

рівня життя населення району за 

рахунок наповнення місцевого 

бюджету 



 

4. 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). 

 

Безпека навколишнього природного середовища має важливий вплив на 

здоров’я та благополуччя людини. Загальновідомі екологічні ризики вносять 

свій вклад в статистику захворюваності та смертності населення. Вплив 

екологічної ситуації (наряду з генетичними факторами та способом життя) є 

основоположним фактором, що визначає стан здоров’я населення.  

Лише забруднення повітря, яке є одним з найбільш серйозних факторів 

ризику для здоров’я, викликає випадки хвороб та смерті з причин, яких можна 

було б уникнути. При цьому переважна частина людей дихають забрудненим 

повітрям. Частина населення до цього часу користується водопостачанням, 

засобами санітарії і гігієни, що не відповідають вимогам безпеки, що вносить 

чималий вклад в захворюваність і як наслідок смертність, яких можна було 

уникнути. Велика частка випадків захворювання пов’язана зі станом водних 

екосистем, які можуть бути поліпшені за рахунок природоохоронних заходів.  

Беручи до уваги аналіз досліджень та доповідь 2016 року, підготовлену 

ВООЗ «Запобігання захворюванню через здорове довкілля: глобальна оцінка 

тягаря хвороб від екологічних ризиків)», можна стверджувати, що 23% 

глобальних смертей пов’язані зі змінними факторами навколишнього 

природного середовища. При цьому 68% цих смертей оцінені з використанням 

доказових порівняльних методів оцінки ризиків.  

Оцінка інших екологічних впливів була здійснена за допомогою 

експертних висновків. Від захворюваності найбільше потерпає населення в 

країнах з низьким рівнем доходу. Відомо, що прямо пов’язати ті чи інші 

наслідки для здоров’я населення з впливом конкретних факторів дуже важко 

(так само, як і навпаки, довести відсутність такого зв'язку), оскільки вплив на 

здоров’я часто неспецифічний і носить опосередкований характер, до того ж 

можуть спостерігатися кумулятивні ефекти, пов'язані з кількома факторами 

впливу. Іншими словами, виділити внесок об’єктів інфраструктури управління 

відходами у вплив на здоров’я населення, на фоні безлічі інших факторів і 

кумулятивних ефектів являється непростим завданням, що в рамках СЕО не 

визначає обов’язковості доведення прямого зв’язку між здоров’ям населення та 

впливом об’єктів інфраструктури управління відходами. Тому достатньо 

виявити екологічні проблеми та можливі ризики для навколишнього 

середовища та здоров'я населення, пов’язані з реалізацією Плану. При цьому 

доцільно розглянути проблеми та ризики впливу стосовно кожного виду 

відходів, що дасть змогу чіткого розуміння можливих впливів та наслідків 

(таблиця 4.1).  



 

Таблиця 4.1. 

Екологічні проблеми та ризики впливу на довкілля та здоров’я населення 

 

Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

Муніципальні відходи    

Побутові відходи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відходи інфраструктури 

населених пунктів 

1. Використання різних одиниць вимірювання 

обсягів відходів. 

2. Невеликі обсяги роздільно зібраних 

відходів. 

3. Надлишкове ущільнення відходів у 

контейнерах а також його додаткове 

зволоження атмосферними опадами 

(внаслідок відсутності кришок). 

4. Зношеність спецавтотранспорту для 

вивезення ТПВ. 

 

1. Недосконалість нормативно-правової бази у 

сфері поводження з відходами 

інфраструктури. 

2. Відсутність єдиної системи обліку відходів 

від зелених насаджень та вуличного змету. 

3. Вивезення відходів зелених насаджень без 

перероблення на полігони ТПВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неможливості ефективно оцінити 

фактичні обсяги утворення даних 

відходів. 

Надходження більшої кількості зібраних 

відходів на захоронення. 

Пришвидшене заповнення місць 

захоронення та скорочення термінів їх 

експлуатації. 

Підземні води, 

атмосферне повітря, 

ґрунти 
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Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

Небезпечні відходи    

Небезпечні відходи, 

відпрацьовані 

нафтопродукти,  

відходи, що містять СОЗ 

1. Слабко розвинена інфраструктура утилізації 

відходів. 

2. Неналежний нагляд та контроль за 

підприємствами, що надають послуги 

поводження з відпрацьованими 

нафтопродуктами. 

3. Ігнорування суб’єктами господарювання 

необхідності подання статистичної звітності. 

4. Підприємства, що надають послуги 

поводження з відпрацьованими 

нафтопродуктами, не завжди додержуються 

законодавства у сфері поводження з 

небезпечними відходами, ігнорують 

отримання необхідних дозвільних документів 

та здійснюють несанкціоновані викиди 

небезпечних відходів. 

5. Недосконалість нормативно-правової бази у 

сфері поводження з відходами, що містять 

СОЗ. 

6. Відсутність врегульованої інфраструктури 

оброблення та утилізації даних відходів. 

небезпечність стійких органічних 

забруднювачів. 

7. Несанкціоноване захоронення відходів, що 

містять СОЗ. 

 

 

 

 

 

 

Відсутність інформації щодо утворення 

та обліку небезпечних відходи у складі 

побутових відходів в місті.  

Стан місць накопичення непридатних 

небезпечних відходів незадовільний, або 

існують значні ризики його погіршення 

з переходом в незадовільний.  

Вплив на довкілля призводить до 

погіршення якості повітря та ґрунту 

(перевищення ГДК за забруднюючими 

речовинами) в районі місць накопичення 

даних відходів. 

Можливість потрапляння відходів до 

місць, непризначених для їх 

знешкодження. 

Забруднення довкілля потенційно 

небезпечними хімічними речовинами. 

Підземні води, 

атмосферне повітря, 

ґрунти 
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Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

Промислові відходи 1. Ігнорування суб’єктами господарювання 

необхідності подання статистичної звітності; 

складнощі у визначенні класу небезпеки 

окремих видів відходів. 

2. Складнощі у визначенні класу небезпеки 

окремих видів відходів. 

3. Накопичення промислових відходів в 

місцях провадження господарської діяльності. 

відсутність спеціальних полігонів для 

промислових відходів. 

Потрапляння відходів до місць 

захоронення. 

Забруднення довкілля потенційно 

небезпечними хімічними речовинами. 

Змішування відходів різних видів, що 

ускладнює їх утилізацію. 

Втрата ресурсоцінних матеріалів. 

Підвищення санітарно-епідеміологічної 

небезпеки поблизу даних підприємств. 

Підземні води, 

атмосферне повітря, 

ґрунти 

Відходи будівництва та 

знесення 

1. Наявність великої кількості неврахованих 

джерел утворення будівельних відходів 

(приватні підприємства та особи, які 

здійснюють будівництво і ремонт будинків і 

приміщень). 

2. Включення відходів будівництва і знесення, 

що утворюються від населення, до складу 

ТПВ. 

3. Низький рівень використання вторинної 

сировини з відходів будівництва та знесення; 

знесення будівель та споруд без попереднього 

розбору та демонтажу. 

На сьогодні всі відходи будівництва та 

знесення захоронюються. Це призводить 

і до збільшення потреби у відкритті 

нових полігонів, і до втрати ресурсно-

цінних матеріалів. Перероблені 

будівельні відходи мають досить широке 

застосування, а саме: повторне 

будівництво, ремонт доріг, засипка 

болотистих місцевостей, отримання 

високоякісного щебеню, отримання 

скловолокна та піноскла. 

Часто при будівельних або ремонтних 

роботах використовують небезпечні 

будівельні матеріали, що може 

загрожувати навколишньому 

середовищу. 

Підземні води, 

атмосферне повітря, 

ґрунти 

Відходи сільського 

господарства, 

зокрема, Київського 

зоологічного парку 

1. Обсяги утворення відходів (гною) 

перевищують власні потреби в органічних 

добривах. 

2. Можлива наявність яєць гельмінтів у гної. 

3. Наявність неприємного запаху від гною. 

4. Відсутність необхідного обладнання для 

Перенакопичення відходів тваринництва 

в накопичувачах відходів. 

Підвищення санітарно-епідеміологічної 

небезпеки. 

Можливість зараження та/або 

захворювання тварин на інфекційні 

Підземні води, ґрунти, 

здоров’я людини 
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Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

компостування. хвороби. 

Відходи упаковки 1. Недосконалість нормативно-правової бази у 

сфері поводження з відходами упаковки. 

2. Відсутність єдиної системи обліку відходів 

упаковки. 

3. Відсутність економічного стимулювання 

населення до відокремленого збирання 

відходів упаковки. 

4. Відсутність ефективної системи збирання 

відходів упаковки за компонентами. 

Призводить до переважання 

захоронення відходів над їх утилізацією 

та призводить до щорічної втрати 

вагомого ресурсного потенціалу для 

переробної промисловості України у 

вигляді відходів паперу і картону, скла, 

полімерів та ін. Водночас, погіршується 

і так несприятлива екологічна ситуація. 

Підземні води, ґрунти, 

здоров’я людини 

Відходи електричного та 

електронного обладнання 

1. Відсутність ефективної політики у сфері 

управління відходами електричного і 

електронного обладнання. 

2. Відсутність діючої системи збору, обліку та 

утилізації даних відходів. 

3. Високий рівень зростання кількості 

електричного та електронного обладнання. 

4. Відсутність комунальних пунктів прийому 

відходів електричного та електронного 

обладнання. 

5. Вивезення відходів електричного та 

електронного обладнання на полігони ТПВ. 

Забруднення довкілля та виникнення 

вибухонебезпечних ситуацій у місцях 

захоронення ТПВ. 

Збільшення обсягів утворюваних 

відходів. 

Підземні води, ґрунти, 

атмосферне повітря 

Відпрацьовані батарейки, 

батареї та акумулятори 

1. Наявність неофіційних/неврахованих 

пунктів прийому відпрацьованих елементів 

живлення. 

2. Складність організації повного обліку 

відпрацьованих батарейок, батарей та 

акумуляторів. 

3. Неналежний нагляд та контроль за 

додержанням ліцензіатами ліцензійних вимог 

поводження з небезпечними відходами. 

4. Мала кількість використання батарейок, 

Можливість потрапляння відходів до 

звалищ ТПВ та забруднення довкілля. 

Забруднення довкілля та виникнення 

вибухонебезпечних ситуацій у місцях 

захоронення та тимчасового зберігання 

Підземні води, ґрунти, 

атмосферне повітря 
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Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

батарей та акумуляторів нового покоління (з 

системою багаторазового заряджання). 

5. Відсутність врегульованої інфраструктури 

оброблення та утилізації даних відходів. 

Медичні відходи 1. Відсутність правил поводження з 

медичними відходами для населення. 

2. Відсутність пунктів приймання медичних 

відходів від населення. 

3. Неналежний нагляд та контроль за 

додержанням ліцензіатами ліцензійних вимог 

поводження з медичними відходами. 

4. Недостатнє фінансування системи 

поводження з медичними відходами. 

Накопичення небезпечних речовин у 

ґрунті, водних об’єктах у великих 

концентраціях, що призводить до 

порушення природної екосистеми. 

Небезпечні речовини виявляють 

стійкість порівняно з природними 

компонентами, негативно на них 

впливають, навіть у низьких 

концентраціях (особливо на водну 

фауну). 

Поширення інфекційних та 

неінфекційних захворювань (небезпечні 

речовини можуть викликати тяжкі 

захворювання, такі як рак, СНІД, 

вірусний гепатит, менінгіт, черевний 

тиф, сказ тощо). 

Створення накопичувального та 

підсилюючого ефекту небезпечних 

явищ. 

Підземні води, ґрунти, 

атмосферне повітря, 

здоров’я населення  

Зняті з експлуатації 

транспортні засоби 

1. Відсутність ефективної політики у сфері 

управління із транспортними засобами, 

знятими з експлуатації. 

2. Наявність незареєстрованих/неврахованих 

підприємств, які надають послуги з приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що 

Погіршення екологічного стану 

довкілля, підвищення екологічної 

небезпеки поблизу даних підприємств 

Потрапляння списаних ТЗ до місць 

захоронення та тимчасового зберігання 

Виникнення аварій, що погіршать стан 

Підземні води, ґрунти, 

атмосферне повітря, 

здоров’я населення 
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Назва відходу Суть екологічної проблеми Ризик впливу 
Компоненти довкілля, 

можуть зазнавати впливу 

утилізуються. 

3. Відсутність фактичної звітності від об’єктів 

господарювання про транспортні засоби, зняті 

з експлуатації. 

навколишнього середовища та здоров’я 

людей 

Осади стічних вод від 

комунальних очисних 

споруд 

1. Застаріла технологія очистки стоків та 

переробки осадів, що була розроблена та 

запроектована ще у середні минулого століття. 

2. Застарілі технологічні споруди та 

обладнання. 

3. Переповнені мулові поля. 

Потрапляння недоочищених стічних вод 

у довкілля, забруднення поверхневих 

вод небезпечними речовинами. 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, підвищення їх 

концентрацій у повітрі. 

Вилив осаду, затоплення прилеглих 

територій, забруднення водних ресурсів. 

Підземні води, водні 

ресурси, ґрунти, 

атмосферне повітря 



 

Для поліпшення ситуації в місті Києві в сфері поводження з відходами та 

вирішення екологічних проблем та пов’язаних з ними ризиків необхідний 

комплекс заходів, спрямованих на зменшення забруднень та впливу на здоров'я 

населення, а також соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення 

якості життя.  

Варто зазначити, що для можливості зменшення впливу на стан довкілля 

важливим є аналіз проблем та ризиків, визначення заходів по зменшенню 

впливу на довкілля при розробленні СЕО документів державного планування 

місцевого рівня, що пов’язані з реалізацією плану. За необхідності, а також 

наявності територій з природоохоронним статусом в районі розташування 

об’єктів поводження з відходами при розробленні СЕО документів державного 

планування місцевого рівня доцільно провести аналіз ризиків впливу на ці 

території, якщо такі ризики існують.  

План спрямований на створення та розвиток комплексної системи 

поводження з відходами відповідно до державних будівельних і санітарних 

норм, тому результатом його впровадження можна очікувати покращення стану 

навколишнього природного середовища та здоров’я населення, що призведе до 

створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.  
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5. 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. 

 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року» (№ 722/2019) має бути забезпечено 

дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, які 

узгоджені з глобальними цілями сталого розвитку до 2030 року, 

проголошеними резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних 

Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, зокрема:  

- забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва;  

- вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її 

наслідками.  

Міжнародні зобов’язання України в сфері управління відходами базуються 

на положеннях: 

- Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив»;  

- Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення 

відходів»;  

- Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 

березня 2006 р. «Про управління відходами видобувних підприємств, та 

якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»;  

- Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 

1994 р. «Про упаковку та відходи упаковки»;  

- Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 

2012 р. «Про відходи електричного та електронного обладнання 

(ВЕЕО)»;  

- Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 

2006 р. «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і 

акумулятори».  

Мета, стратегічні цілі та завдання національної екологічної політики 

закріплені Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року».  

На національному рівні зобов’язання України в сфері управління 

відходами закріплені Національною стратегією управління відходами в Україні 

до 2030 року, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2017 р. № 820-р.  

Основними міжнародними правовими документами щодо запобігання 

негативному впливу на здоров’я населення на етапі розроблення та прийняття 

документів державного планування є Протокол про стратегічну екологічну 

оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
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середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 

2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє 

середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

В Україні проведення СЕО регламентується Законом України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 20.03.2018).  

Стратегічні цілі м. Києва закріплені Стратегією розвитку м. Києва на 

відповідний період. Станом на момент розроблення План період дії Стратегії 

був визначений до 2025 року.  

 

Шляхи врахування зобов’язань під час підготовки документа державного 

планування 

Під час розроблення Плану зобов’язання у сфері охорони довкілля, що 

встановлені на міжнародному та державному рівнях, враховані перш за все 

через встановлення цільових показників Плану, які визначені з урахуванням 

зобов’язань, прийнятих Україною.  

Крім того, при розробленні Плану враховувалися принципи управління 

відходами, що закріплені на рівні європейського законодавства, зокрема:  

- дотримання ієрархії пріоритетів управління відходами;  

- принцип «оплати забруднювачем»;  

- принцип запобігання та принципу превентивних дій;  

- принципи самодостатності та наближеності;  

- принципи передбачливості та сталості, врахування технічних 

можливостей та економічної ефективності, захисту ресурсів, врахування 

загальних наслідків для довкілля, здоров'я людини, економіки та соціуму.  

Урахування при розробленні Плану вимог українського законодавства, що 

стосується сфери управління відходами, дозволило врахувати відповідні 

зобов’язання національного рівня.  

Аналіз відповідності Плану Стратегії розвитку м. Києва наведений у 

таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1. 

Аналіз відповідності Плану Стратегії розвитку м. Києва, визначеним на 

період планування 

 

Стратегічні цілі План 

1 2 

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності 

економіки м. Києва 

1.1  Промисловість та розвиток підприємництва 

1.2  Інвестиції 

1.3  Ринок праці 

Опосередкована 

відповідність 
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Стратегічні цілі План 

1 2 

1.4  Розбудова міста і земельні відносини 

1.5  Туризм 

2. Підвищення комфорту життя мешканців 

м. Києва 

2.1  Житлово-комунальне господарство 

2.2  Транспортна та міська мобільність 

2.3  Соціальна підтримка та допомога 

2.4  Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

2.5  Екополітика та охорона довкілля 

2.6  Публічний простір 

2.7  Адміністративні послуги 

2.8  Освіта 

2.9  Безпека та цивільний захист 

Повна узгодженість 

3. Збереження історичної самобутності та 

розвиток культури у м. Києві 

Опосередкована 

відповідність 

 

Урахування при розробленні Плану вимог українського законодавства, що 

стосується сфери управління відходами, дозволило врахувати відповідні 

зобов’язання національного рівня. 

При подальшій реалізації цілей Плану необхідно дотримуватись 

екологічних та інших обмеження, встановлених чинним законодавством 

України, зокрема Законами України: «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону земель», «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природно-заповідний 

фонд України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Водним, 

Земельним, Лісовим кодексами України, тощо. 

При впровадженні Пану необхідно дотримуватись наступних зобов’язань 

щодо охорони довкілля: 

- забезпечення процедури ОВД для об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачена така процедура у відповідності до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля; 

- відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» планування заходів щодо збереження та відновлення природного 

стану  атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, 

забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу 

атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище; 

- відповідно до вимог Земельного Кодексу України та Закону України 

«Про охорону земель» планування заходів щодо забезпечення раціонального 

використання та охорони земель;  

- забезпечення виконання вимог Водного Кодексу України, реалізацію 

заходів щодо запобіганню забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, 
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сніговими) водами, заходів щодо попередження забруднення підземних вод, 

заходів по недопущенню скиду стічних вод, використовуючи рельєф 

місцевості;  

- передбачити джерела водопостачання, будівництво водопровідних мереж 

до об’єктів поводження з відходами;  

- забезпечити дотримання правового режиму поясів зон санітарної охорони 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 

№ 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів; 

- передбачити споруди очищення стічних вод та атмосферного повітря від 

об’єктів поводження з відходами; 

-  забезпечення дотримання розмірів санітарно-захисних зон від об’єктів 

поводження з відходами до забудови населених пунктів відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 

1996 року № 173; 

- забезпечення дотримання меж прибрежно захисних смуг навколо водних 

об’єктів та встановленого режиму водних об’єктів; 

- передбачити ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, санітарні та 

охоронні технічні заходи стосовно зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище і щодо запобігання розвитку небезпечних процесів; 

- передбачити заходи стосовно запобігання або зменшення небезпечних 

геологічних процесів і явищ в зоні впливу об’єктів поводження з відходами 

(зони підтоплення грунтовими водами, зони затоплення повеневими водами);  

- передбачити дотримання відстаней від лісових насаджень до об’єктів 

поводження з відходами відповідно до норм пожежної безпеки; 

- передбачити благоустрій та озеленення територій об’єктів поводження з 

відходами, у тому числі озеленення санітарно захисних зон відповідно до 

діючих норм; 

- передбачити системи збору та відведення біогазу на полігонах твердих 

побутових відходах; 

- відповідно до вимог Закону України «Про відходи» визначити технічні та 

інші заходи щодо створення умов (об’єктів) для утилізації чи видалення 

побутових відходів; 

- ділянки для розміщення об’єктів поводження з відходами вибирати 

відповідно до схем санітарного очищення або генерального плану населеного 

пункту.  

Конкретні заходи щодо захисту довкілля вживаються відповідно до 

специфіки окремих джерел впливу. 
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6. 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 

 

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей 

встановила, що окрім вигод проект може мати певний негативний вплив на 

довкілля у разі відсутності належного контролю за таким впливом. 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування» затверджених Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 (зі 

змінами), наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які 

ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, 

води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, 

безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, 

об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 

безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення 

атмосфери при будівництві та експлуатації продуктами згорання природного 

газу) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (можливе 

збільшення бронхолегеневих захворювань серед населення). 

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні 

громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх 

прийняття.   

Очікуваними наслідками реалізації Плану є зниження навантаження на 

довкілля, пов’язане з утворенням відходів та поводженням з ними. При цьому 

реалізація заходів зі створення об’єктів інфраструктури управління відходами, 

модернізації таких об’єктів, а також експлуатація об’єктів управління 

відходами будуть супроводжуватися додатковими факторами впливу на 

довкілля. 

Негативні впливи на довкілля, що будуть виникати при створенні, 

модернізації та експлуатації інфраструктурних об’єктів, не будуть 

перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це буде забезпечуватись 

застосуванням сучасних технічних рішень та проходженням процедури оцінки 

впливу на довкілля (ОВД), за потреби. 

Очікується, що реалізація Плану буде мати лише опосередкований вплив 

на здоров’я населення через прямі впливи на складові довкілля. 

План не містить кількісних та якісних характеристик об’єктів 

інфраструктури, будівництво яких заплановано. У зв’язку з цим детальний опис 

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, може бути здійснений на етапі 

реалізації конкретних інфраструктурних проектів. 

Експертні дані з оцінки ймовірного впливу Плану на складові довкілля 

відповідно до контрольного переліку наведені у таблиці 6.1. 

Очікувані позитивні наслідки реалізації Плану, що формалізовані в Плані у 

вигляді цільових показників його реалізації, наведені у таблиці 6.2. При цьому 
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слід враховувати, що цими показниками позитивні наслідки не обмежуються. 

За окремими видами відходів чистові значення очікуваного позитивного ефекту 

не визначаються через значний рівень невизначеності, що зумовлений 

зовнішніми і внутрішніми факторами. 

Довгострокові наслідки від прийняття Плану важко переоцінити, оскільки 

передбачається вдосконалення системи поводження з відходами, створення 

нових або реконструкція об’єктів управління відходами, що не відповідають 

вимогам санітарної та екологічної безпеки. Очевидно, що довгостроковими 

наслідками є покращення якості компонентів довкілля та підвищення рівня 

добробуту населення, що буде результатом виконання та дотримання умов 

Плану. 

Оцінка та аналіз запланованих заходів Плану свідчить про пом’якшення 

можливих негативних кумулятивних впливів, пов’язаних з виконанням 

програми та досягненням цільових показників. 

Кожен з цільових показників Плану в поєднанні з всіма запланованими 

заходами та комплексним підходом до системи управління відходами 

забезпечить досягнення максимального позитивного ефекту реалізації 

програми, що є позитивними синергічними наслідками (сумарний ефект, який 

полягає в суттєвій перевазі взаємодії кількох факторів разом замість дії 

кожного окремо компоненту). 
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Таблиця 6.1. 

Оцінка ймовірного впливу Плану на довкілля відповідно до контрольного переліку 

 

Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

Атмосферне повітря 

1 Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел 

 +  + Створення об’єктів інфраструктури оброблення 

відходів призведе до утворення додаткових 

стаціонарних джерел викидів. 

Ліквідація полігонів і звалищ та зменшення обсягів 

захоронення відходів призведе до зменшення викидів. 

2 Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел 

+    Розвиток системи збирання та перевезення побутових 

відходів, збільшення автопарку сміттєвозів призведуть 

до збільшення викидів. 

3 Погіршення якості атмосферного 

повітря 

  + + Окремі проектні рішення, передбачені Планом, 

призведуть до утворення додаткових джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. При 

цьому це не буде призводити до забруднення 

атмосферного повітря до рівнів, що перевищують 

нормативно допустимий. 

У результаті реалізації заходів Плану буде зменшено 

викиди забруднюючих речовин від полігонів та 

звалищ ТПВ. 

4 Появу джерел неприємних запахів  +  + Створення об’єктів термічного знешкодження відходів 

може призводити до появи джерел неприємних 

запахів. За умови дотримання вимог законодавства це 

не повинно призводити до виникнення несприятливих 

для населення ситуацій. 

Реалізація окремих заходів Плану буде 

супроводжуватися поліпшенням якості атмосферного 

повітря. 
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

Кліматичні зміни 

5 Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури або ж будь-

які локальні чи регіональні зміни 

клімату 

  +   

6 Вплив на зміну клімату (збільшення 

викидів парникових газів) 

  + + Деталізовані дані про вплив Плану на викиди 

парникових газів наведені нижче. 

7 Пом’якшення наслідків зміни 

клімату та адаптація до них 

  +  План не передбачена діяльність у сфері пом’якшення 

наслідків зміни клімату та адаптація до них, а також 

діяльність, що опосередковано впливає на ці процеси. 

Водні ресурси 

8 Збільшення обсягів скидів у 

поверхневі води 

  +   

9 Будь-які зміни якості поверхневих 

вод (зокрема таких показників, як 

температура, розчинений кисень, 

прозорість, але не обмежуючись 

ними) 

  +   

10 Збільшення скидання шахтних і 

кар’єрних вод у водні об’єкти 

  +   

11 Значне зменшення кількості води, 

що використовується для 

водопостачання населенню 

  +   

12 Збільшення навантаження на 

каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки стічних 

вод 

  +   

13 Появу загроз для людей і об’єктів, 

пов’язаних з водою (зокрема таких, 

як паводки або підтоплення) 

  +   
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

14 Зміни напрямків і швидкості течії 

поверхневих вод або обсягів води 

будь-якого поверхневого водного 

об’єкта 

  +   

15 Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок 

регіону 

  +   

16 Зміни напряму або швидкості 

потоків підземних вод 

  +   

17 Зміни обсягів підземних вод 

(шляхом відбору чи скидів або ж 

шляхом порушення водоносних 

горизонтів) 

  +   

18 Забруднення підземних водоносних 

горизонтів 

+   + Причинами зменшення забруднення підземних вод є: 

- зменшення кількості полігонів і звалищ 

відходів, що не відповідають екологічним і санітарним 

вимогам; 

- впорядкування управління відходами 

тваринництва та побічними продуктами тваринного 

походження, не призначеними для споживання 

людиною; 

- інше 

Відходи 

19 Збільшення кількості утворюваних 

ТПВ 

  + +  

20 Збільшення кількості утворюваних 

чи накопичених промислових 

відходів IV класу небезпеки 

 +  + План містить заходи, спрямовані на зменшення 

кількості утворення промислових відходів, проте якщо 

в області буде відбуватися загальне зростання 

промислового потенціалу, це може супроводжуватися 
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

21 Збільшення кількості відходів I-III 

класу небезпеки 

 +  + збільшенням обсягів утворення відходів 

22 Спорудження об’єктів поводження 

з відходами, які можуть мати 

значний вплив на довкілля 

+   + Окремі об’єкти інфраструктури управління відходами, 

створення яких передбачається Планом, відносяться 

до таких, що можуть мати значний вплив на довкілля. 

Також у результаті реалізації Плану буде ліквідовано 

значну кількість об’єктів, що мають значний вплив на 

довкілля, зокрема полігони та звалища ТПВ, тощо. 

23 Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів 

  +   

Земельні ресурси 

24 Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового шару 

  +   

25 Посилення вітрової або водної 

ерозії ґрунтів 

  +   

26 Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу 

  +   

27 Появу таких загроз, як землетруси, 

зсуви, селеві потоки, провали землі 

та інші подібні загрози, через 

нестабільність літогенної основи 

або зміни геологічної структури 

  +   

28 Суттєві зміни в структурі 

земельного фонду, чинній або 

планованій практиці використання 

земель 

 +  + Створення об’єктів інфраструктури управління 

відходами призведе до потреби у використанні 

земельних ділянок. 

Закриття та рекультивація полігонів та звалищ також 

може призвести до зміни структури земельного фонду. 
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

29 Виникнення конфліктів чи 

соціальної напруги, пов’язаних з 

земельними ресурсами 

 +   Можливо виникнення конфліктів чи соціальної 

напруги, пов’язаних зі створенням окремих об’єктів 

управління відходами, зокрема: 

- регіональних полігонів; 

- об’єктів поглибленого перероблення відходів; 

- можливо інших. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, екомережа та біорізноманіття 

30 Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості або на їх 

території) 

  +   

31 Негативний вплив на екомережу   +   

32 Зміни у кількості видів рослин або 

тварин, їхній чисельності або 

територіальному представництві 

  +   

33 Порушення або деградацію 

середовищ існування диких видів 

тварин 

  +   

Рекреаційні зони та культурна спадщина 

34 Будь-який вплив на кількість і 

якість рекреаційних можливостей 

  + + Передбачається, що реалізація Плану призведе до 

загального поліпшення стану довкілля та його 

рекреаційних можливостей 

35 Будь-який вплив на об’єкти 

історико-культурної спадщини 

  +   



 

71  

Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

36 Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля 

(перепони для публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу 

естетично неприйнятних місць, 

руйнування пам’яток природи 

тощо) 

  + + Передбачається, що ліквідація несанкціонованих 

звалищ, забезпечення населення якісними та 

доступними послугами у сфері поводження з 

відходами, ліквідація та/або приведення у 

відповідність до екологічних вимог інших місць 

зберігання або видалення відходів призведе до 

загального поліпшення естетичних показників 

об’єктів довкілля. 

Населення та інфраструктура 

37 Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності та зростанні кількості 

населення будь-якої території 

  +   

38 Вплив на стан забезпечення житлом 

або виникнення нових потреб у 

житлі 

  +   

39 Суттєвий вплив на транспортну 

систему, зміни в структурі 

транспортних потоків 

  +   

40 Необхідність будівництва нових 

об’єктів для забезпечення 

транспортних сполучень 

  +   

41 Потреби в нових або суттєвий 

вплив на наявні комунальні послуги 

  + + Передбачається, що реалізація Плану забезпечить 

населення якісними та доступними послугам у сфері 

поводження з побутовими відходами. 
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

42 Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для здоров’я 

людей 

  + + План передбачає: 

- створення об’єктів з термічного 

знешкодження/спалювання медичних відходів 

(інфекційно небезпечних); 

- впорядкування діяльності з видалення відходів 

тваринного походження (побічних продуктів 

тваринного походження, не призначених для 

споживання людиною, у т.ч. небезпечних); 

- створення об'єктів оброблення відходів сільського 

господарства 

Екологічне управління та моніторинг 

43 Послаблення правових і 

економічних механізмів контролю в 

галузі екологічної безпеки 

  + + План включає напрям діяльності,  спрямований на 

створення та розвиток інституційної структури 

регіональної системи управління відходами, у т.ч. 

зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління 

відходами та вдосконалення системи інформаційного 

забезпечення сфери управління відходами 

44 Погіршення екологічного 

моніторингу 

  + + План включає підрозділ «Моніторинг Плану». 

Кожним структурним підрозділом, що є 

відповідальним за моніторинг реалізації Плану, у 

межах своєї компетенції буде розроблено план 

моніторингу реалізації Плану та встановлено 

процедура виконання моніторингу. 

45 Усунення механізмів впливу ОМС 

на процеси екологічного управління 

  + + Органи місцевого самоврядування є ключовим 

виконавцем Плану і мають найбільший вплив на 

результати його реалізації. 

46 Стимулювання розвитку екологічно 

небезпечних галузей виробництва 

  + + План передбачено створення центру запровадження 

більш чистих виробництв (технологій). 
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

Інше 

47 Підвищення рівня використання 

будь-якого виду природних 

ресурсів 

  + + Одним з принципів, що закладався на етапі 

розроблення Плану, було дотримання ієрархії 

пріоритетів управління відходами. План включає 

заходи спрямовані на: 

- попередження утворення відходів; 

- повторне використання відходів; 

- перероблення / рециклінг відходів; 

- перероблення відходів з використанням їх 

енергетичного потенціалу. 

Все це спрямоване на зменшення використання 

природних ресурсів.  

Реалізація Плану не призведе до істотного збільшення 

використання будь-якого окремого виду природних 

ресурсів. 

48 Суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу 

  +   

49 Збільшення споживання значних 

обсягів палива або енергії 

 +  + Збільшення споживання палива може бути зумовлено 

розвитком системи збирання та перевезення 

муніципальних відходів. 

Реалізація заходів Плану, спрямованих на 

використання енергетичного потенціалу відходів, 

дозволить замістити викопні види палива. 

50 Суттєве погіршення якості 

природного середовища 

  + + Погіршення якості природного середовища в 

результаті реалізації Плану не передбачається. Заходи 

Плану спрямовані на поліпшення якості довкілля. 

51 Появу можливостей для досягнення 

короткострокових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому 

  +   
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Чи може реалізація Плану спричинити 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації, що 

існує 

Примітка Так Ймовірно Ні 

52 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 

  + + План включає діяльність, спрямовану на підвищення 

екологічної свідомості населення. Такі заходи, якщо їх 

аналізувати окремо, не призведуть до суттєвих 

поліпшень. При цьому системна робота з населенням 

протягом тривалого часу дозволить отримувати 

суттєві позитивні результати. 
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Таблиця 6.2. 

Очікувані результати реалізації Плану 

 

Показники реалізації Плану 

Фактичні 

значення 
Планове значення 

2018 2019 - 2023 2024 - 2030 

1 2 3 4 

Створення мережі центрів 

запровадження більш чистих 

виробництв (технологій) для 

мінімізації обсягів утворення 

відходів, одиниць 

- 1 5 

Проведення заходів з підвищення 

обізнаності з управління відходами 

у шкільних та дошкільних 

навчальних закладах, одиниць 

- 5 10 

Зменшення обсягів використання 

первинної сировини, відсотків 

- 80 70 

Запровадження роздільного 

збирання відходів, які придатні до 

повторного використання та 

перероблення, одиниць 

- 1 1 

Утворення центрів збирання 

відходів для підготовки до 

повторного використання (у тому 

числі ремонту), одиниць 

0 3 10 

Збільшення обсягів побутових 

відходів, що спрямовуються на 

повторне використання, відсотків 

0 10 15 

Створення нових потужностей з 

сортування відходів, одиниць 

- - 3 

Створення потужностей для 

механіко-біологічного оброблення 

відходів, одиниць  

0 - 3 

Створення потужностей з 

компостування біовідходів, 

одиниць 

0 3 10 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на перероблення, 

відсотків 

5 15 50 

Будівництво стаціонарних 

потужностей з термічної утилізації 

відходів, одиниць 

1 - 1 

Збільшення обсягів побутових 

відходів, що спрямовуються на 

20 17 33 
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Показники реалізації Плану 

Фактичні 

значення 
Планове значення 

2018 2019 - 2023 2024 - 2030 

термічну утилізацію, відсотків 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на термічну 

утилізацію, млн. тон 

0,25 0,25 0,5 

Зменшення загального обсягу 

відходів, що захоронюються, 

відсотків 

85 75 40 

Зменшення обсягу захоронення 

побутових відходів, відсотків 

80 75 35 

Створення мережі регіональних 

полігонів побутових відходів 

(відповідно до Директиви 

1999/31/ЄС), одиниць 

0 1 3 

 

Вплив Плану на викиди парникових газів. 

План передбачена діяльність, що пов’язана з викидами парникових газів. 

Основними з напрямів такої діяльності є: 

- захоронення побутових та інших відходів на полігонах та звалищах; 

- біологічне оброблення відходів; 

- утилізація відходів з використанням їх енергетичного потенціалу; 

- термічна утилізація відходів. 

Як правило, викиди метану з полігонів та звалищ відходів є найбільшим 

джерелом викидів парникових газів в сфері управління відходами. 

Результат впливу реалізації Плану на викиди парникових газів оцінюється 

за різницею обсягів викидів за сценарієм без реалізації Плану та сценарієм 

реалізації Плану. 

 

Викиди парникових газів при захороненні побутових відходів на полігонах 

та звалищах. 

При захороненні побутових та інших відходів на полігонах і звалищах 

відбувається анаеробне розкладання біовідходів і окремих інших відходів 

органічного походження (наприклад папір, текстиль). При цьому утворюється 

так званий полігонний біогаз, який у своєму складі містить парникові гази. 

Застосування технологічних рішень зі збирання та утилізації полігонного 

біогазу зменшує вклад полігонів у викиди парникових газів. 

Результатом реалізації Плану буде зменшення обсягів побутових відходів, 

що надходитимуть на захоронення, з 80% до 35%.  

Очевидно, що за однаковий проміжок часу за сценарієм реалізації Плану 

кількість викидів парникових газів до атмосфери буде меншою, ніж за 

сценарієм без реалізації Плану.  

Кількісні значення очікуваного зниження викидів парникових газів на 

даному етапі визначити неможливо внаслідок значних невизначеностей 

відносно параметрів таких проектів. 
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Біологічне оброблення відходів 

План передбачається діяльність в напрямі біологічного оброблення 

відходів, яка включає компостування та/або анаеробне оброблення відходів 

(біовідходів у складі побутових відходів, відходів від утримання зелених 

насаджень населених місць, рослинних сільськогосподарських відходів, 

відходів тваринного походження тощо). 

Перевагами біологічного оброблення відходів є зменшення обсягу 

захоронення відходів, стабілізація відходів, знищення патогенних 

мікроорганізмів у відходах і вироблення біогазу для подальшого використання 

в якості енергоносія. 

Утворені при біологічній обробці кінцеві продукти можуть, в залежності 

від їх якості, бути перероблені, або як органічне добриво, поліпшувач ґрунту, 

або видалені на полігони. 

У разі застосування технологій аеробного оброблення (компостування) 

буде виділятися двоокис вуглецю (CO2), але він має біологічне походження та 

не враховується, як той, що додає парникового ефекту оскільки аналогічна 

кількість СО2 була спожита рослинами з яких потім вуглець перейшов до 

органічних речовин, потім за ланцюгом до відходів і повернувся до атмосферу 

у вигляді викидів СО2. У анаеробних ділянках компосту може утворюватися в 

невеликій кількості метан, який у більшості випадків окислюється всередині 

компосту. Піддані оцінці викиди метану, що потрапляють в атмосферу, 

знаходяться в діапазоні від менше одного відсотка до декількох відсотків 

загального вмісту вуглецю в матеріалі (Beck-Friis, 2001; Detzel et al., 2003; 

Arnold, 2005). 

При компостуванні також можуть утворюватися викиди N2O. Діапазон 

оцінюваних викидів варіюється в межах від менше 0,5 відсотків до 5 відсотків 

загального вмісту азоту в матеріалі (Petersen et al., 1998; Hellebrand 1998; 

Vesterinen, 1996; Beck- Friis, 2001; Detzel et al., 2003). 

Метан, що утворюється при анаеробному обробленні біовідходів, 

використовується в якості енергоресурсу, це призводить до двох позитивних 

складових зниження викидів парникових газів. 

По-перше, метан має парниковий коефіцієнт 21. При його спалюванні 

утворюється оксид вуглецю з парниковим коефіцієнтом 1. Це за загальним 

балансом дає позитивний ефект щодо зниження викидів парникових газів. 

По-друге, використання метану, отриманого на об’єктах анаеробного 

оброблення відходів, призводить до заміщення викопного палива. Тобто 

відбувається зменшення використання викопного палива з усіма супутніми 

позитивними екологічними наслідками, у тому числі зменшення викидів 

парникових газів. 

Біовідходи після біологічного оброблення при їх використанні або 

захороненні вже не будуть розкладатися та утворювати метан (парниковий газ). 

Кількісні значення очікуваного зниження викидів парникових газів на 

даному етапі визначити неможливо внаслідок значних невизначеностей 

відносно параметрів таких проектів. 
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Утилізація відходів з використанням їх енергетичного потенціалу. 

План передбачається діяльність в напрямку використання енергетичного 

потенціалу відходів, як муніципальних так і інших видів. 

Використання енергетичного потенціалу відходів призводить до 

заміщення викопного палива. Тобто відбувається зменшення використання 

викопного палива з усіма супутніми позитивними екологічними наслідками, у 

тому числі зменшення викидів парникових газів. 

Кількісні значення очікуваного зниження викидів парникових газів на 

даному етапі визначити неможливо внаслідок значних невизначеностей 

відносно параметрів таких проектів. 

 

Термічна утилізація відходів. 

План передбачається діяльність в напрямі термічної утилізації відходів, 

передусім це стосується медичних відходів категорії В та окремих відходів 

тваринного походження (побічних продуктів тваринного походження, не 

призначених для споживання людиною), що відносяться до небезпечних. 

Найбільш розповсюдженим варіантом термічного знешкодження 

небезпечних відходів є спалювання. 

Спалювання відходів буде джерелами викидів парникових газів. 

Викидаються такі гази, як CO2, метан (CH4) і закису азоту (N2O). Зазвичай, при 

спалюванні відходів CO2 виділяється значно більше, ніж CH4 і N2O. 

Кількісні значення очікуваного зниження викидів парникових газів на 

даному етапі визначити неможливо внаслідок значних невизначеностей 

відносно параметрів таких проектів. 

 

Висновки щодо ймовірного впливу Плану на довкілля. 

Атмосферне повітря 

Суттєвого впливу реалізації Плану на атмосферне повітря не очікується. 

Реалізація окремих заходів Плану буде призводити до збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, окремих – до зменшення. 

Створення додаткових об’єктів інфраструктури і поява нових джерел 

викидів не буде призводити до викидів, що перевищують нормативно 

допустимі величини. 

Розвиток системи збирання та перевезення побутових відходів, збільшення 

автопарку сміттєвозів призведуть до збільшення викидів. При цьому кількість 

сміттєвозів та режим їх руху за маршрутами збирання відходів не буде суттєво 

впливати на загальні обсяги викидів від автотранспорту відповідних територій 

області. Використання сучасних сміттєвозів забезпечить дотримання вимог 

законодавства щодо параметрів викидів від автотранспорту. 

Реалізація окремих заходів Плану буде супроводжуватися зменшенням 

обсягів викидів та поліпшенням якості атмосферного повітря, зокрема: 

- закриття полігонів та звалищ; 

- зменшення обсягів захоронення біовідходів; 

- модернізація системи очищення вихідних газів на існуючій 

спалювальній установці; 

- створення об'єктів оброблення відходів сільського господарства, тощо. 



 

79  

 

Кліматичні зміни 

Очікується загальний позитивний вплив реалізації Плану на запобігання 

кліматичним змінам через загальне зменшення викидів парникових газів. 

Очікується зниження викидів парникових газів від захоронення 

муніципальних відходів при реалізації Плану. 

Додатково будуть забезпечені зниження викидів парникових газів при 

реалізації заходів з біологічного оброблення відходів та утилізація відходів з 

використанням їх енергетичного потенціалу. 

Реалізація окремих заходів Плану будуть супроводжуватися додатковими 

викидами парникових газів, але їх кількість буде невеликою у порівнянні із 

сукупними зменшеннями. 

 

Водні ресурси 

Позитивний вплив реалізації заходів Плану на водні ресурси буде полягати 

в основному у зниженні забруднення грунтових вод у місцях видалення 

відходів та за рахунок реконструкції очисних споруд. 

 

Відходи 

Основні позитивні наслідки реалізації Плану очікуються саме у зниженні 

навантаження на довкілля, пов’язаного з утворенням відходів та усіма 

операціями поводження з ними. 

Кількісні наслідки реалізації Плану закріплені у вигляді відповідних 

цільових показників, що узгоджені з цільовими показниками національного 

рівня та враховують місцеві особливості. 

 

Земельні ресурси 

Реалізація Плану не призведе до підсилення вітрової або водної ерозії 

грунтів, змін у топографії або в характеристиках рельєфу, появи таких загроз, 

як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. 

Зміни в структурі земельного фонду будуть пов’язані зі створенням 

об’єктів інфраструктури управління відходами, закриттям і рекультивацією 

полігонів та звалищ. 

 

Об’єкти природно-заповідного фонду, екомережа та біорізноманіття 

Планом не передбачається реалізація заходів, що можуть призвести до 

негативного впливу на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду та 

екомережу області. 

 

Рекреаційні зони та культурна спадщина 

Очікується, що реалізація Плану призведе до загального поліпшення стану 

довкілля, його рекреаційних можливостей та естетичних показників об’єктів 

довкілля через ліквідацію несанкціонованих звалищ, забезпечення населення 

якісними та доступними послугами у сфері поводження з відходами, ліквідації 

та/або приведення у відповідність до екологічних вимог інших місць зберігання 

або видалення відходів. 



 

80  

 

Населення та інфраструктура 

План не передбачається реалізація заходів, що можуть призвести до 

негативного впливу на добробут і здоров’я населення та існуючу 

інфраструктуру. 

Зменшення загроз для здоров’я людей буде досягнута за рахунок: 

- створення об'єктів оброблення відходів сільського господарства; 

- створення об’єктів з термічного знешкодження/спалювання медичних 

відходів); 

- впорядкування діяльності з видалення відходів тваринного 

походження (побічних продуктів тваринного походження, не призначених для 

споживання людиною, у т.ч. небезпечних); 

- реалізації інших заходів. 

Очікується, що реалізація Плану забезпечить населення якісними та 

доступними послугам у сфері поводження з побутовими відходами. 

 

Екологічне управління, моніторинг та інше 

План включає напрям діяльності, спрямований на створення та розвиток 

інституційної структури регіональної системи управління відходами, у т.ч. 

зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами та 

вдосконалення системи інформаційного забезпечення сфери управління 

відходами. План включає діяльність спрямовану на підсилення екологічного 

управління на рівні усіх ключових учасників: органів державного управління, 

місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та населення. План 

включає підрозділ «Моніторинг Плану». 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

 

Очікуваними наслідками реалізації Плану є зниження навантаження на 

довкілля, пов’язане з утворенням відходів та поводженням з ними. При цьому 

реалізація заходів зі створення об’єктів інфраструктури управління відходами, 

модернізації таких об’єктів, а також експлуатація об’єктів управління 

відходами будуть супроводжуватися додатковими факторами впливу на 

довкілля. 

Під час проведення аналізу ймовірних негативних наслідків реалізації 

Плану було виявлено заплановані види діяльності, що потребують серйозної 

уваги під час їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля 

та здоров’я населення внаслідок реалізації Плану. 

З метою охорони навколишнього середовища селища при реалізації цілей 

Плану рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Даний 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління. 

При спорудженні (будівництві, влаштуванні) об’єктів інфраструктури 

рекомендується: 

- здійснити ОВД при розробці проєктної документації на будівництво; 

- обирати місця розташування об’єктів інфраструктури управління 

відходами з урахуванням природних особливостей регіону, ландшафту 

місцевості, місць розташування територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, об’єктів історико-культурної спадщини, особливо 

цінних земель; 

- обирати місця розташування з урахуванням вимог щодо дотримання 

розмірів санітарно-захисних зон; 

- місця розташування майданчиків інфраструктури мають обиратися з 

урахуванням коефіцієнтів рельєфу місцевості; 

- обирати більш енергоефективне основне обладнання; 

- при влаштуванні полігонів ТПВ передбачити їх обладнання захисними 

екранами; 

- передбачати заходи з очистки фільтрату, а також очистки реагентів, що 

використовуються для його очищення; 

- передбачати комплекс заходів щодо запобігання потрапляння 

небезпечних речовин до водних об’єктів; 

- розробляти комплекси заходів, спрямованих на зниження викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- передбачати заходи із рекультивації об’єктів інфраструктури у разі 

виведення їх з експлуатації, консервуванні тощо; 

- враховувати віддаленість майданчиків від водних об’єктів, їх гідрологічні 

режими. 
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Запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля 

при закритті полігонів та звалищ 

Для мінімізації ризиків діяльність із припинення експлуатації та закриття 

діючих сміттєзвалищ і полігонів відходів повинна бути організована за 

наступним алгоритмом: 

1) визначення місць захоронення та об’єктів оброблення відходів, на 

які будуть вивозитися відходи з відповідних населених пунктів після закриття 

визначених сміттєзвалищ чи полігонів; 

2) забезпечення надання послуг зі збирання та вивезення (на визначені 

об’єкти) відходів у відповідних населених пунктах; 

3) припинення експлуатації/закриття та рекультивація визначених 

сміттєзвалищ і полігонів відходів. 

 

Ризик негативних наслідків при створенні, модернізації та експлуатації 

інфраструктурних об’єктів 

Мінімізація негативних наслідків, що можуть бути спричинені 

технологічною або економічною нежиттєздатністю об’єктів, досягається 

розробленням ТЕО відповідних об’єктів, на підставі яких визначаються 

конкретні їх параметри та умови, за яких ці об’єкти будуть ефективно 

функціонувати. 

Негативні впливи на довкілля, що можуть виникати при створенні, 

модернізації та експлуатації інфраструктурних об’єктів, не будуть 

перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це буде забезпечуватись 

застосуванням сучасних технічних рішень та проходженням процедури оцінки 

впливу на довкілля (ОВД), за потреби. 
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8. 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) 

 

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися 

Для аналізу доцільно виділити наступні рівні альтернатив. 

Альтернативи першого рівня: прийняття або не прийняття (не виконання) 

Плану. 

Альтернативи другого рівня полягають у можливих альтернативних 

рішеннях в межах розробленого Плану. 
 

 

 

 

 

 

 

Альтернативи  

І рівня 

 

 

 

 

Альтернативи  

ІІ рівня 

 

В якості базового приймається сценарій, який полягає у розробленні, 

затвердженні і реалізації Плану. Прийняття такого сценарію в якості базового 

обумовлено тим, що він найбільш повно відповідає Національній стратегії 

поводження з відходами в Україні до 2030 року. 

Альтернативним до базового сценарію є «нульовий сценарій», який 

охоплює розвиток ситуації за умови незатвердження або не реалізації Плану. 

При «нульовому сценарії» ситуація в сфері управління відходами буде  

розвиватися інерційним шляхом, що полягає у прийнятті та реалізації 

локальних рішень, які можуть мати позитивний екологічний ефект, але не 

забезпечують істотних поліпшень показників управління відходами на рівні 

області. 

«Базовий сценарій» передбачає перехід на більш високий рівень 

комплексного управління відходами в місті, заснований на застосуванні 

сучасних методів управління. 

Технічні рішення Плану (базовий сценарій) розроблялися за принципом 

аналізу альтернативних варіантів. Порівняння альтернативних варіантів 

проводилося з урахуванням екологічних, економічних, соціальних факторів. 

Не затвердження / не 

виконання Плану 

Поточна 

ситуація 

Затвердження та 

виконання Плану 

Альтернативні 

рішення в межах 

сценарію 

першого 
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Тобто «базовий сценарій» включає альтернативні варіанти технічних, 

технологічних, логістичних та інших рішень, які розглядаються в межах цілей і 

завдань, визначених Планом. 

В цілому логіка Плану полягає в тому, що шляхом реалізації рішень з 

урахуванням альтернативних варіантів, забезпечити максимального зниження 

навантаження на довкілля. При цьому важливим є те, щоб усі рішення Плану 

узгоджувались між собою з урахуванням територіальних і часових аспектів. 

Найбільш значимими альтернативними рішеннями, що можуть бути 

реалізовані в «базовому сценарії» є: 

- альтернативні варіанти розподілу міста на кластери управління 

побутовими відходами; 

- альтернативні варіанти розташування полігонів відходів, що не 

відносяться до небезпечних (полігонів ТПВ); 

- альтернативні варіанти утилізації небезпечних та медичних відходів. 

 

Альтернативні варіанти розподілу міста на кластери управління 

побутовими відходами 

Сценарій поводження з побутовими відходами для м. Києва був обраний 

на основі цілей, встановлених для міста, на основі економічної доступності та 

ієрархії відходів. Ієрархія поводження з відходами передбачає дії в такому 

порядку: 

- попередження утворення відходів, 

- підготовка відходів до повторного використання, 

- перероблення відходів, 

- інші методи утилізації відходів, 

- знешкодження. 

Було розглянуто два сценарії розвитку сфери поводження з побутовими 

відходами для міста, які дещо відрізняються технологіями перероблення 

відходів. 

Сценарій №1, обраний для м. Києва, ділить місто на три автономні 

кластери, в яких здійснюються всі заходи, пов'язані з управлінням побутовими 

відходами. Збирання побутових відходів від мешканців, транспортування та їх 

подальше перероблення планується в межах окремих кластерів. Поділ міста на 

три кластери мінімізує кількість об’єктів поводження з відходами, які 

необхідно збудувати, та дозволяє максимально ефективно використовувати їх, 

що у свою чергу дозволяє мінімізувати фінансові витрати на розвиток всієї 

системи.  

Сценарій №2 також поділяє місто на три кластери. Різниця між 

сценаріями полягає в тому, що в Сценарії №1  Святошинський район належить 

до кластеру №2, а в Сценарії №2 до кластеру №3. 

Щодо сценаріїв зі збирання та перероблення відходів сценарій №1 

(Варіант МБО) базується на будівництві нових установок механіко-

біологічного поводження зі змішаними побутовими відходами, додаткових 

ліній для оброблення відходів від роздільного збирання та ділянок, 

призначених для перероблення роздільно зібраних біовідходів. Обраний варіант 

фокусується на максимальному відборі ресурсно-цінних компонентів з 
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побутових відходів, що дозволяє підвищити рівень перероблення відходів та 

мінімізувати обсяг змішаних відходів, що захоронюються. 

В сценарії №2 (Варіант Waste-to-energy або WtE) запропоновано 

базувати оброблення змішаних відходів на установках для термічної утилізації 

(енергетичного відновлення) відходів та установках для поводження з 

відходами від роздільного збирання, ідентичних сценарію №1. Даний варіант, 

насамперед, збільшує кількість відходів, спрямованих на енергетичне 

відновлення та отримання теплової та електричної енергії з відходів. 

Діяльність, пов'язана з поводженням з іншими відходами, включаючи 

небезпечні відходи, буде ідентичною в обох сценаріях. 

 

Сценарій для створення зон оптимального охоплення щодо управління 

побутовими відходами 

При визначенні зон оптимального охоплення щодо управління побутовими 

відходами (далі - кластерів), як правило, розглядаються наступні типи 

альтернативних сценаріїв: 

1) щодо меж кластерів; 

2) щодо різних способів збирання (у т.ч. роздільного) та оброблення 

побутових відходів в межах визначених кластерів, які за сукупністю дозволяли 

б досягти цілей Плану. 

Згідно з Методичними рекомендаціями з розроблення регіональних планів 

управління відходами в якості основних технологічних об’єктів управління 

відходами, що орієнтовані на обслуговування усієї або як мінімум значної 

території в межах кластеру (технологічні ядра кластерів), розглядаються: 

 регіональні полігони; 

 об’єкти МБО або сміттєспалювальний завод; 

 інші об’єкти оброблення відходів, наприклад, сміттєсортувальні 

комплекси. 

Критерії визначення територіальних меж кластерів: 

 рекомендоване охоплення населення 150 – 400 тис. мешканців; 

 потенціал створення регіонального полігону ТПВ в кожному 

кластері; 

 плани та перспективи створення об’єктів поглибленого 

перероблення ТПВ (у т.ч. з отриманням енергії) та їх технологічні параметри; 

 мінімізація витрат на транспортування та захоронення відходів; 

 мінімізація обсягів захоронення відходів. 

Необхідно відмітити, що Методичні рекомендації розроблені для розробки 

регіональних планів областей України та не враховують специфіку міста Києва, 

а саме: 

 Київ це адміністративна одиниця з населенням 3 млн. мешканців, 

єдиним центром як адміністративного управління, так і управління сферою 

поводження з побутовими відходами; 

 технологічним ядром кластеру у місті Києві не може бути 

регіональний полігон; 
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 способи збирання (у т.ч. роздільного) та оброблення побутових 

відходів як  в межах визначених кластерів, так і в цілому на території міста, 

доцільно розглядати єдині; 

 територія міста має природний поділ на правобережну та 

лівобережну. 

При визначенні оптимального поділу міста на кластери було використано 

існуючий поділ міста на десять районів. Розподіл районів до окремих кластерів 

та прийняття рішення про їх цільову кількість визначались, серед іншого, 

кількістю і розподілом мешканців, а отже і кількість відходів, що утворюються 

на даній території. Вибір кількості кластерів також базувався на потужності 

переробки запланованих установок поводження з відходами. Кожна 

запланована установка повинна забезпечувати переробку всього потоку 

відходів у конкретному кластері, щоб у кожному кластері здійснювалось 

незалежне управління міськими відходами. Припущена регіоналізація дозволяє 

застосувати «принцип близькості», метою якого є поводження з відходами 

якомога ближче до місць, де вони утворюються, одночасно обмежуючи 

перевезення відходів на більші відстані.  

Враховуючи вказане вище та адміністративний устрій міста, територія 

Києва поділена на три кластери з населенням близько 1 млн мешканців в 

кожному. 

 

Сценарій №1 

Поділ міста за сценарієм №1 здійснюється на три кластери. До кластеру 

№1 включено три райони міста і за демографічними прогнозами чисельність 

населення на даній території в 2030 році становитиме 1,16 млн осіб. Кластер 

№2 охоплює чотири райони міста, в яких проживає найбільша кількість 

мешканців. У 2030 році кількість населення в кластері №2 становитиме близько 

1,23 млн осіб. Кластер №3 охоплює три райони міста і в 2030 році буде 

заселений за прогнозами 0,81 млн осіб. Карта поділу міста за сценарієм №1 

представлена на Рисунку 8.1. 

 

Сценарій №2 

Поділ міста за сценарієм №2 також включає три кластери. До кластеру №1 

включено три райони міста, розташовані на лівому березі Дніпра. Згідно з 

демографічними прогнозами у цьому районі в цільовому 2030 році 

проживатиме 1,16 млн. осіб. Кластер №2 охоплює три райони міста і являє 

собою скупчення з найменшою кількістю людей. У 2030 році кількість жителів 

становитиме приблизно 0,86 млн. осіб. За прогнозами, кластер №3 у 2030 році 

населятиме 1,18 мільйона людей у чотирьох районах міста. 

 

Карта поділу міста за сценарієм №2 представлена на Рисунку 8.2. 
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Рисунок 8.1. Поділ міста на кластери (сценарій №1) 

 

 
Рисунок 8.2. Поділ міста на кластери (сценарій №2) 
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Перелік основних об’єктів поводження з відходами для сценаріїв №1 та 

№2 представлені в Таблицях 8.1 та 8.2. 

 

Таблиця 8.1. 

Перелік основних об’єктів Сценарій №1 

 

Об’єкти оброблення 

відходів 

Кількість 

2023 2025 2030 Всього 

1 2 3 4 5 

Завод механіко-

біологічного оброблення 

відходів 

- 3 - 3 

Лінія сортування сухої 

фракції 

- 1 2 3 

Дільниці перероблення/ 

компостування 

біовідходів 

3 3 4 10 

ТЕЦ з використанням SRF - - 1 1 

Полігони ТПВ 1 1 1 3 

Сміттєперевантажувальні 

станції 

2 1 - 3 

Центри збирання відходів 

для підготовки до 

повторного використання 

(у тому числі ремонту) 

4 3 3 10 

Обсяги інвестицій, 

тис. грн. 

5 199 025 7 568 375 12 080 150 24 847 550 

 

Таблиця 8.2. 

Перелік основних об’єктів Сценарій №2 

 

Об’єкти оброблення 

відходів 

Кількість 

2023 2025 2030 Всього 

1 2 3 4 5 

Сміттєспалювальний 

завод та ТЕЦ з 

використанням SRF 

1 1 - 2 

Реконструкція 

сміттєспалювального 

заводу 

- - 1 1 

Лінія сортування сухої 

фракції 

3 - - 3 

Дільниці перероблення/ 

компостування 

біовідходів 

- - 3 3 
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Об’єкти оброблення 

відходів 

Кількість 

2023 2025 2030 Всього 

Полігони ТПВ 1 1 1 3 

Сміттєперевантажувальні 

станції 

3 - - 3 

Центри збирання відходів 

для підготовки до 

повторного використання 

(у тому числі ремонту) 

4 3 2 9 

Обсяги інвестицій, 

тис. грн. 

17 319 100 11 210 650 14 229 350 42 759 100 

 

Сценарій №1 спрямований на мінімізацію обсягів відходів, які 

відправляються для захоронення на полігоні ТПВ, за рахунок максимального 

відбору вторинної сировини для наступного перероблення спеціалізованими 

підприємствами.  

Сценарій №2 спрямований на мінімізацію кількості відходів, які 

відправляються на захоронення на полігоні ТПВ, за рахунок спрямування 

значної кількості необроблених відходів на термічну обробку для відновлення 

енергії. Обсяги інвестицій згідного даного сценарію майже вдвічі більші, ніж за 

Сценарієм №1. 

Обидва сценарії передбачають будівництво трьох полігонів ТПВ (по 

одному для кожного кластеру). Вибір земельної ділянки для будівництва 

полігону ТПВ представляє собою досить не просте завдання. В якості основної 

ділянки для полігону ТПВ для кластеру №3 розглядається земельна ділянка, 

прилегла до діючого полігону Лелів, що знаходиться на відстані 90 км на 

північний захід від Києва в Чорнобильській зоні.  

Основні  характеристики запроектованого об'єкта будівництва: 
1. Полігон ТПВ. 

Будівництво комплексу об’єктів полігону ТПВ передбачається в три 

етапи: 

- на кожній черзі будівництва площа карт складування ТПВ 

становить близько 30 га; 

- всього площа полігону, після закінчення будівництва, становитиме 

близько 90 га. При цьому одночасно в експлуатації не повинно бути більше 50 

га. 

По периметру полігону повинна прокладатися тимчасова об’їзна дорога. 

При проектуванні полігона ТПВ  передбачається: 

- система видалення стоку дощових (поверхневих) вод; 

- система збирання та видалення фільтрату, що утворюється на 

полігоні ТПВ, з накопичувальними ємностями; 

- подвійний протифільтраційний екран з використанням штучного 

матеріалу з коефіцієнтом фільтрації не більш 10-9 м/с; 

- система збирання полігонного газу з проміжними та 

магістральними газопроводами або технологічна лінія ферментації біогазу 

(визначається на стадії ТЕО); 
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- огородження території полігону ТПВ; 

- система наглядових свердловин. 

Загальний об’єм полігону ТПВ повинен складати не менше 60 млн. м
3
. 

Рекультивація земель після закриття полігону ТПВ повинна бути  

виконана згідно з окремо розробленим проектом відповідно до вимог ДБН 

В.2.4-2-2005 після закриття відповідних карт. 

2. Система збирання полігонного газу. 

На полігоні необхідно передбачити систему збирання полігонного газу з 

початку експлуатації. Передбачити систему транспортування полігонного газу 

до ділянки утилізації, що обладнана резервуарами збирання та утилізації 

конденсату в необхідному обсязі. 

3. Газонасосна станція з факелом. 

Газонасосна станція з факелом складається з наступних елементів: 

1) всмоктувальна сторона; 

2) контейнер з теплоізольованими стінками і стелею, антиковзаючою 

поверхнею підлоги, газонепроникною перегородкою і елементами для 

монтажу; 

3) система автоматизації технологічних процесів контролю, обліку і 

розподілення та органи дистанційного керування; 

4) система запобігання виникненню та розповсюдженню надзвичайних 

ситуацій; 

5) сталевий трубопровід та розподільчий колектор з напряму нагнітання 

із зовнішньої сторони контейнера для використання газу з метою генерації 

електроенергії та/або спалювання на високотемпературній факельній установці. 

4. Когенераційна електрична станція (КГЕС). 

Потужність забезпечується роботою газопоршневих машин. 

Електрична потужність КГЕС видається в електричні мережі з напругою 

відповідно до технічних умов. 

Паливом для КГЕС є полігонний газ. 

Обладнання для подання полігонного газу забезпечує тиск газу при 

подачі у двигун 15-20 кРа. Річний фонд роботи станції - 8200 годин. 

Загальна потужність не менше 6 МВт/год. 

5. Приміщення диспетчерської. 

Проектом передбачити в АПК з виведенням сигналів оповіщення про 

виникнення надзвичайних ситуацій на всі операторські пости. 

6. Зовнішнє освітлення. 

Виконується у необхідному обсязі відповідно до діючих нормативних 

документів. 

7. Теплопостачання. 

Необхідно передбачити теплопостачання будівель через теплопункт. 

8. Електропостачання. 

Об’єкт потребує установки двох трансформаторних підстанцій: для 

приймання електроенергії для власних потреб та для передачі виробленої 

електроенергії у мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» Повинна бути передбачена 

можливість функціонування об’єкту в режимі «острів». 

9. Системи вентиляції. 
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Для будівель передбачити системи вентиляції згідно вимог будівельних 

норм та інших нормативних документів. 

10. Система технічного водопостачання. 

Проектом передбачається необхідна кількість та параметри насосів, а 

також об’єм технічної води, що буде подаватися на всі будівлі комплексу. 

Передбачається окрема мережу технічного водопостачання для 

будівель. 

11. Система питного водопостачання. 

Окрема  мережа питного водопостачання для будівель АПК та КПП. 

12. Господарчо-побутова та дощова каналізація. 

Для будівель та споруд передбачається будівництво окремих систем 

побутової та дощової каналізації. 

13. Зовнішній пожежний водопровід. 

Виконується з урахуванням технічних умов та діючого законодавства. 

14. Будівля АПК. 

Необхідні приміщення: 

- роздягальні, санвузли та побутові приміщення для персоналу – 

згідно зі штатним розкладом (в роздягальнях передбачити місця для шафок 

брудного та чистого одягу); 

- конференц-зал; 

- офісні приміщення для керівництва та ІТП; 

- пральня. 

15. Газово-енергетичне господарство. 

Передбачається газове господарство яке складається з:  

-  газонасосної станції з факелом; 

- блок-контейнеру підготовки газу; 

- когенераційної електричної станції; 

- трансформаторної підстанції; 

- тепло-розподільчий пункт з ділянкою підготовки води. 

16. КПП з ваговою. 

Будівля одноповерхова. 

Необхідні приміщення: 

- кімната вагаря та охоронця; 

- камера схову; 

- санвузол. 

Вагова: 

Устаткування: система автоматичного зчитування та обліку вантажів, 

автоматизовані електромеханічні ваги вантажопідйомністю до 80т; рамка 

автоматичного радіаційного контролю. 

17. Гаражно-мийний комплекс 

Будівля повинна відповідати вимогам протипожежних, санітарно-

гігієнічних та будівельних норм. 

Гараж: 

Необхідні приміщення: 

- гаражні бокси – 3 шт.; 
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- ремонтні бокси (з підйомним та зварювальним обладнанням) – 

2 шт.; 

- санвузол; 

- побутове приміщення. 

Автомийка: 

Потужність автомийки 15 машин на добу. 

18. Дезбар’єр. 

Виконуєтся з бетонних конструкцій, обладнати автоматичною мийкою 

коліс та днища автомобілів та пристроєм дозування дезінфікуючої речовини 

згідно до санітарно-гігієнічних норм. 

19. Склад ПММ. 

Споруда повинна відповідати вимогам протипожежних, санітарно-

гігієнічних та будівельних норм. 

Ємність резервуара для зберігання дизельного палива не менше 20 м
3
. 

Передбачається дві розподільчі колонки палива та автоматичну систему 

контролю. 

20. Навіс для спецтехніки. 

Виконується з металевих конструкцій навіс для спецтехніки, що 

використовується під час експлуатації карт складування ТПВ. 

21. Свердловина технічної води. 

Виконується проект свердловини технічної води необхідної глибини для 

технічного водопостачання. 

22. Пожежний резервуар  

Об’єм резервуару повинен відповідати вимогам протипожежних та 

будівельних норм. 

23. Резервуар фільтрату. 

Передбачається належним чином обладнаний резервуар ємністю, що 

дозволяє зберігання фільтрату терміном не менше, ніж три дні. 

24. Резервуар господарсько-побутових стоків при АПК. 

Передбачається належним чином обладнаний резервуар необхідного 

об’єму. 

25. Резервуар господарсько-побутових стоків при гаражному 

комплексі. 

Передбачається належним чином обладнаний резервуар необхідного 

об’єму. 

26. Очисні споруди автомийки. 

Передбачається ступінь очистки такою, що задовольняє системі 

зворотного технічного постачання автомийки. 

27. Майданчик для паркування автотранспорту. 

Майданчик для паркування автотранспорту не менш як на 20 легкових 

автомобілів та 10 сміттєвозів. Окремо виділяється зону відстою карантинного 

транспорту. 

28. Теплопункт. 

Передбачається теплопункт для подачі тепла у будівлі об’єкту в 

необхідному обсязі. 

29. Очисні споруди питного водопостачання. 
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Очисні споруди питного водопостачання згідно з вимогами чинних 

норм. 

30. Спостережні свердловини. 

Передбачається улаштування спостережних свердловин в обсязі, 

необхідному для здійснення екологічного моніторингу. 

Враховуючи обсяги інвестиційних витрат та необхідність переходу 

України до циркулярної економіки, яка ґрунтується на максимальному 

переробленні відходів, було обрано Сценарій №1. 

 

Альтернативні  варіанти розташування полігонів відходів, що не 

відносяться до небезпечних (полігонів ТПВ); 

При визначенні місць розміщення полігонів необхідно брати до уваги 

наступні чинники: 

- можливість використання діючих потужностей полігону як 

регіонального при одночасному будівництві нового полігону (або розширення 

існуючого шляхом створення нових карт). В усіх випадках створення 

регіональних полігонів потребуватиме будівництво нового полігону (або 

карти). Діючі полігони будуть експлуатуватися до вичерпання їх потужності та 

рекультивовані; 

- існуючий потенціал для використання земельних ресурсів поблизу  

діючого об’єкту для створення нових потужностей; 

- можливі ризики соціального несприйняття будівництва нового полігону 

в новому місці. Нерідко будівництво нового полігону на новому місці 

супроводжується громадським супротивом з боку мешканців сусідніх 

населених пунктів. Відносно певних існуючих полігонів вважається, що є 

певне позитивне соціальне сприйняття, яке, як можна припустити, збережеться 

й при подальшій розбудові об’єктів. 

В усіх випадках створення полігонів буде потребувати будівництва нового 

полігону (або розширення шляхом створення нових карт). При цьому 

вважається, що діючі полігони будуть експлуатуватися до вичерпання їх 

потужності з подальшою рекультивацією. У Плані допускається, що на етапі 

його реалізації в конкретному кластері буде прийнято рішення щодо місця 

розташування полігонів.  

 

Альтернативні варіанти інших рішень 

Крім цього, ряд рішень, що будуть прийматися на етапі реалізації Плану 

також мають певну варіативність, зокрема: 

 створення інфраструктури оброблення побутових відходів включає 

альтернативні варіанти: 

 впровадження 2-х, 3-х, 4-х чи 5-ти контейнерної системи 

роздільного збирання побутових відходів; 

 створення сортувальних ліній; 

 створення центрів збирання відходів для підготовки до 

повторного використання (у тому числі ремонту), 

 створення об’єктів механіко-біологічного (аеробного або 

анаеробного) оброблення відходів; 
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 створення об’єктів зі знешкодження медичних відходів категорії В; 

- створення окремих установок для термічної утилізації медичних 

відходів категорії В; 

- створення установок для спільної термічної утилізації 

спалювання медичних відходів категорії В, відходів тваринництва (у 

т.ч. побічними продуктами тваринного походження) та трупів 

домашніх і безпритульних тварин. Можливо також спалювання 

окремих видів небезпечних відходів. 

 створення інших об’єктів, передбачених Планом. 

Відносно таких рішень в Плані заплановано розроблення ТЕО, на підставі 

яких вже й буде визначатися, який саме з альтернативних варіантів буде 

прийнятий. 

 

Опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у 

тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних 

засобів під час здійснення такої оцінки) 

При підготовці Звіту з СЕО виникли труднощі у зв’язку з недостатністю і 

якістю даних, відсутністю досвіду реалізації окремих заходів в Україні. 

Наявність даних Плану, додаткових вихідних даних, що були зібрані під 

час розроблення Плану, додаткових статистичних даних, результатів 

аналітичного оброблення матеріалів, законодавчої та нормативно-правової бази, 

своєчасне проведення певних обсягів досліджень з вивчення можливого впливу 

прийняття Плану на зміни в атмосферному повітрі, водному середовищі, 

ґрунтах, біорізноманітті, здоров’ї населення тощо дозволило обґрунтувати 

можливий вплив на навколишнє природнє та соціальне середовище та 

підготувати Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 

 

Організація моніторингу наслідків виконання Плану для довкілля 

Моніторинг наслідків виконання Плану для довкілля доцільно інтегрувати 

у загальний процес моніторингу виконання Плану шляхом створення та 

підтримання загальної системи моніторингу реалізації Плану та наслідків для 

довкілля. 

Моніторинг наслідків виконання Плану для довкілля повинен включати 

наступні завдання: 

- аналіз наслідків для довкілля, зумовлених реалізацією заходів Плану; 

- аналіз впливів на довкілля, об’єктів інфраструктури, створених в 

рамках реалізації Плану; 

- аналіз виникнення екологічних проблем, що мають відношення до 

сфери управління відходами та не передбачених Планом та звітом про 

СЕО. 

 

Відповідальність за організацію та підтримання системи моніторингу 

На початковому етапі реалізації Плану на рівні Київської міської ради 

доцільно закріпити відповідальність за виконання моніторингу. Кожним 

структурним підрозділом, що буде визначений відповідальним за моніторинг, у 

межах своєї компетенції розробляється план моніторингу та встановлюється 

процедура виконання моніторингу. 

Дані моніторингу узагальнюються на рівні кожного з департаментів, а 

також зводяться в єдиний звіт з моніторингу, що охоплює усі напрями 

діяльності. 

Виконання моніторингу включає: 

- збір даних (з визначених джерел та встановленою періодичністю); 

- оброблення даних та аналіз результатів; 

- формування баз даних, що включають вихідні дані та результати їх 

опрацювання. 

 

Періодичність 

Моніторинг наслідків виконання Плану для довкілля проводиться щорічно. 

 

Аналіз результатів моніторингу 

Результати моніторингу наслідків для довкілля, зумовлених реалізацією 

заходів Плану оцінюються за критеріями досягнення цілей визначених у Плані 

та за загальною динамікою зміни відповідних показників у часі. Для 

забезпечення коректності інтерпретації результатів моніторингу слід 

враховувати якість та повноту вихідних даних, на яких базується аналіз. 

Результати моніторингу впливів на довкілля, об’єктів інфраструктури, 

створених в рамках реалізації Плану, оцінюються за критеріями відповідності 

вимогам чинного законодавства. 
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Результати моніторингу виникнення екологічних проблем, що мають 

відношення до сфери управління відходами та не передбачених Планом та 

звітом про СЕО, оцінюються за критеріями кількості виявлених додаткових 

проблем з урахуванням їх специфіки. 

 

Аналіз наслідків для довкілля, зумовлених реалізацією заходів Плану 

По суті моніторинг реалізації Плану включає моніторинг реалізації 

заходів, спрямованих на мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого 

утворенням відходів, що є метою Плану. 

Моніторинг базується на розгляді індикаторів (в даному випадку 

виконання цільових показників Плану) та аналізі досягнення запланованих 

цілей. 

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності Плану є важливою 

формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме виконання 

Плану. Слід зазначити, що окремі індикатори дозволяють оцінити прямі 

наслідки впливу реалізації Плану на довкілля, окремі – опосередковані, через 

розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами. 

Для якісного проведення моніторингу необхідне забезпечення 

регулярності збору моніторингових даних за визначеними індикаторами та їх 

аналіз для врахування під час прийняття рішень щодо планування розвитку в 

майбутньому. 

Моніторинг запланованих заходів є необхідним під час реалізації плану 

поводження з відходами. Контроль за виконанням Плану повинен бути тісно 

пов'язаний із обов'язками окремих підрозділів, які беруть участь у нагляді за 

системою поводження з відходами. 

Опис індикаторів, які підлягають моніторингу приведені в таблиці 9.1. 
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Таблиця 9.1. 

Основні показники для моніторингу виконання Плану 

 

Цільові показники Відповідальні за виконання 
Цільові показники 

Індикатори виконання 
2021 - 2023 2024-2030 

Розвиток інституційної системи регіонального управління відходами 

Створення мережі центрів запровадження 

більш чистих виробництв (технологій) 

для мінімізації обсягів утворення 

відходів, одиниць 

КМДА,  

Зацікавлені сторони 

1  5 Створено центри 

запровадження більш 

чистих виробництв 

(технологій) 

Проведення заходів з підвищення 

обізнаності з управління відходами у 

шкільних та дошкільних навчальних 

закладах  

Заклади освіти, 

КМДА 

5 10 Проведено навчальні заходи 

Зменшення обсягів використання 

первинної сировини, відсотків 

КМДА, 

Зацікавлені сторони 

80 70 Зменшено обсягів 

використання первинної 

сировини 

Підготовка до повторного використання відходів 

Запровадження роздільного збирання 

відходів, які придатні до повторного 

використання та перероблення, одиниць 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

1 1 Запроваджено роздільне 

збирання відходів, які 

придатні до повторного 

використання та 

перероблення у місті 

Утворення центрів збирання відходів для 

підготовки до повторного використання 

(у тому числі ремонту), одиниць 

КМДА 3 10 Створено центри із збирання 

відходів для їх ремонту з 

метою повторного 

використання 

Збільшення обсягів побутових відходів, 

що спрямовуються на повторне 

використання, відсотків 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

5 10 Досягнуто показників 

повторного використання 

відходів 
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Цільові показники Відповідальні за виконання 
Цільові показники 

Індикатори виконання 
2021 - 2023 2024-2030 

Перероблення відходів 

Створення нових потужностей з 

сортування відходів, одиниць 

 Оператори сфери поводження 

з відходами, КМДА 

-  3 Створено лінії сортування 

ТПВ 

Створення потужностей для механіко-

біологічного оброблення відходів 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

- 3 Створено заводи механіко-

біологічного оброблення 

відходів 

Створення потужностей з компостування 

біовідходів, одиниць 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

3 10 Створено дільниці по 

переробці/компостуванню 

біовідходів 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на перероблення, 

відсотків 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

15 30 Досягнуто показників 

обсягів перероблення 

відходів 

Інші види утилізації, у тому числі отримання енергії 

Будівництво стаціонарних потужностей з 

термічної утилізації відходів, одиниць 

КМДА, 

Оператори сфери поводження з 

відходами 

- 1 Створення ТЕЦ з 

використанням SRF 

Збільшення обсягів побутових відходів, 

що спрямовуються на термічну 

утилізацію, відсотків 

КМДА, 

Оператори сфери поводження з 

відходами 

20 30 Досягнуто показників 

термічної утилізації відходів 

Збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на термічну утилізацію, 

млн. тон 

КМДА, 

Оператори сфери поводження з 

відходами 

0,25 0,5 Досягнуто показників 

термічної утилізації відходів 

Видалення відходів 

Зменшення загального обсягу відходів, 

що захоронюються, відсотків 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

75 40 Досягнуто показників 

зменшення загального 

обсягу відходів, що 

захоронюються  

Зменшення обсягу захоронення 

побутових відходів, відсотків 

Оператори сфери поводження з 

відходами, КМДА 

60 30 Досягнуто показників 

зменшення  обсягу 

побутових відходів, що 

захоронюються 
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Цільові показники Відповідальні за виконання 
Цільові показники 

Індикатори виконання 
2021 - 2023 2024-2030 

Створення мережі регіональних полігонів 

побутових відходів (відповідно до 

Директиви 1999/31/ЄС), одиниць 

КМДА, 

Оператори сфери поводження з 

відходами 

1 3 Створено мережу 

регіональних полігонів 

побутових відходів 

 



 

Аналіз впливів на довкілля, об’єктів інфраструктури, створених в 

рамках реалізації Плану 

Чинним законодавством передбачені обов’язки суб’єктів господарювання 

щодо внутрішнього контролю впливів на довкілля, зумовлених експлуатацією 

об’єктів поводження з відходами. 

Зовнішній контроль параметрів діяльності об’єктів поводження з 

відходами, що характеризують їх вплив на довкілля, може здійснюватися в 

результаті перевірок з боку контролюючих органів. 

Моніторинг наслідків виконання Плану для довкілля в частині аналізу 

впливів на довкілля, об’єктів інфраструктури, створених в рамках реалізації 

Плану передбачає: 

- отримання визначеними структурними підрозділами від відповідних 

суб’єктів господарювання даних їх внутрішнього контролю впливів на 

довкілля; 

- отримання визначеними структурними підрозділами від 

контролюючих органів результатів контролю параметрів діяльності об’єктів 

поводження з відходами, що характеризують їх вплив на довкілля; 

- аналіз отриманих даних; 

- інтерпретацію результатів. 

Оцінка виконання положень Плану проводитиметься у формі звіту про 

виконання Плану з одночасним його оновленням. Звіт про виконання положень 

Плану разом із його оновленням охоплюватиме період двох звітних років, а 

його підготовка покладається на владу м. Києва. 

Оцінка впровадження Плану буде проведена, серед іншого, на основі 

даних з таких джерел інформації: 

1. Головне управління статистики у м. Києві, 

2. Київська міська рада, через свої виконавчі органи, в тому числі: 

- Київська міська державна адміністрація (КМДА), 

- Департамент житлово-комунальної інфраструктури, 

- Управління екології та природних ресурсів. 

3. Державна екологічна інспекція в м. Києві. 

Моніторинг за необхідності може включати дані додаткового контролю 

окремих параметрів навколишнього середовища, що можуть характеризувати 

впливи відповідних об’єктів. 

 

Аналіз виникнення екологічних проблем, що мають відношення до 

сфери управління відходами та не передбачених Планом і звітом про СЕО 

Моніторинг за цією складовою здійснюється за даними наступних джерел 

інформації: 

- дані екологічних перевірок діяльності суб’єктів господарювання у 

сфері управління відходами; 

- дані системи державного моніторингу навколишнього природного 

середовища, що можуть характеризувати впливи на довкілля від об’єктів 

поводження з відходами; 

- звернення громадськості щодо проблем та загроз, пов’язаних з 

поводженням з відходами. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності) 

 

За приведеною оцінкою відсутня ймовірність транскордонних наслідків в 

результаті прийняття Плану. 

Планом не передбачено місць розташування об’єктів інфраструктури 

поводження з відходами на територіях, де міг би спостерігатись 

транскордонний вплив, що унеможливлює ймовірні наслідки. 
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 

1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

 

У процесі розробки Звіту про стратегічну екологічну оцінку було 

проведено попередню комплексну оцінку можливих впливів на всі компоненти 

навколишнього природного та соціального середовища, що можуть виникати в 

процесі реалізації Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року. 

План спрямований на досягнення національних цілей управління 

відходами на території міста Києва з урахуванням місцевих особливостей, а 

також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем області, 

що мають відношення до сфери управління відходами із забезпеченням 

мінімізації навантаження на довкілля, здоров’я населення та якість життя. 

У випадку неприйняття Плану та при незмінному стані системи управління 

відходами, поточний стан довкілля матиме тенденцію до погіршення. В зоні 

ризику знаходяться якість атмосферного повітря, підземних вод, ґрунтів. А 

підвищення рівня забруднення довкілля провокує виникнення гострих та 

хронічних захворювань різної форми та генезису у населення, що проживає у 

межах, які зазнають техногенного навантаження. 

При затвердженні та реалізації Плану загальний стан навколишнього 

природного середовища та здоров’я населення не зазнають негативного впливу. 

Навпаки: стан та якість довкілля прогнозується на теперішньому рівні з 

динамікою покращення та підвищення рівня життя населення з одночасним 

зменшенням існуючих факторів впливу (надходження забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, природні водойми та ґрунти). 

Проаналізовано тенденції стану довкілля за умов можливого прийняття 

або неприйняття Плану, що передбачало порівняння основних екологічних 

параметрів та показників за останні роки та прогнозні зміни на перспективу. 

У даному документі висвітлені екологічні проблеми області, пов’язані з 

системою управління відходами та можливі ризики для навколишнього 

середовища та здоров’я населення в даній сфері та ризики, пов’язані з 

реалізацією Плану. При цьому проаналізовано проблеми та ризики впливу 

стосовно кожного виду відходів, що дає чітке розуміння можливих впливів та 

наслідків. 

З метою поліпшення ситуації у місті Києві в сфері поводження з відходами 

та вирішення екологічних проблем, а також мінімізації пов’язаних з ними 

ризиків, передбачено виконання комплексу заходів, спрямованих на зменшення 

забруднень та впливу на здоров’я населення, а також соціально-економічних 

заходів, спрямованих на підвищення якості життя, що мають виконуватись за 

встановленим алгоритмом. 

У Звіті про СЕО розглянуто зобов’язання у сфері охорони довкілля та 

запобігання негативному впливу на здоров’я населення, що встановлені на 

міжнародному (резолюція Генасамблеї ООН, директиви ЄС, Конвенція Еспо), 

державному (Національна стратегія, ЗУ про СЕО) регіональному (Стратегія 

збалансованого регіонального розвитку) рівнях, що стосуються Плану, а також 

шляхи врахування таких зобов’язань.  
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Застосування при розробленні Плану вимог українського законодавства, 

що стосується сфери управління відходами, дозволило врахувати відповідні 

зобов’язання національного рівня. Заходи Плану не суперечать міжнародним 

угодам, державним програмам та планам, а навпаки спрямовані на їх безумовне 

дотримання та виконання. 

В даному документі здійснено оцінку ймовірного впливу реалізації Плану 

на складові довкілля (кліматичні зміни та викиди парникових газів, атмосферне 

повітря, водні ресурси, земельні ресурси та ґрунти, культурна спадщина, 

інфраструктура, здоров’я населення, рівень життя та благополуччя), аналіз 

позитивних і негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення та 

очікувані результати програми. Очікується, що реалізація Плану буде мати 

лише опосередкований вплив на здоров’я населення через прямі впливи на 

складові довкілля. 

Для повноцінного аналізу всіх можливих наслідків та можливості 

затвердження Плану було детально проаналізовано виправдані альтернативи та 

обґрунтовано доцільність прийняття Плану. Для цього розглянуто альтернативи 

першого рівня (не прийняття та невиконання Плану – нульова альтернатива) та 

другого рівня (можливі альтернативні рішення в межах розробленого Плану), а 

також базового сценарію (прийняття програми). Порівняння альтернативних 

варіантів проводилося з урахуванням екологічних, економічних, соціальних 

факторів. 

Перевага та прийняття базового сценарію, що передбачає перехід на більш 

високий рівень комплексного управління відходами в області і заснований на 

застосуванні сучасних методів управління, обумовлено найбільш повною 

відповідністю Національній стратегії поводження з відходами в Україні до 2030 

року. 

Планом передбачається закріплення на рівні влади м. Києва 

відповідальності за виконання моніторингу реалізації Плану, розроблення 

плану моніторингу та встановлення процедур його виконання. 

Моніторинг базується на розгляді та контролі виконання цільових 

показників (індикаторів) Плану та їх досягнення. Моніторинг екологічних 

індикаторів ефективності Плану є важливою формою контролю того, який 

фактичний вплив на довкілля матиме виконання програми.  

При цьому необхідне забезпечення регулярності збору моніторингових 

даних за визначеними індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під 

час прийняття рішень щодо планування розвитку в майбутньому. 

У даному Звіті враховані пропозиції, отримані протягом громадського 

обговорення «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки», 

надані Управлінням екології та природних ресурсів та Департаментом охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що розроблення Плану було 

проведено з урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з прагненням їх 

мінімізації. 
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Впливи на довкілля, що будуть виникати при створенні, модернізації та 

експлуатації інфраструктурних об’єктів, не будуть перевищувати нормативно 

допустимих рівнів, що забезпечуватиметься застосуванням сучасних технічних 

рішень та проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) на 

місцевих рівнях, за потреби. 

Реалізація Плану за умови дотримання екологічних та нормативних вимог 

має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання 

зусиль, спрямованих на виконання та дотримання умов програми із зусиллями, 

спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на довкілля, 

забезпечуватиме підвищення рівня добробуту, здоров’я населення м. Києва та 

досягнення вищих стандартів життя. 
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ДОДАТКИ 

 

 

ЗАЯВА  

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ  

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 

проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року 

 
 

1) ЗАМОВНИК: 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - 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. 

ТОВ «УкрНДІкомунпроект» на замовлення Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) розробляється проект Плану 

управління відходами в місті Києві до 2030 року (далі – План). 

Проект Плану розробляється відповідно до Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р, на виконання завдань 

Національного плану управління відходами, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р, з урахуванням Методичних 

рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, 

затверджених наказом Мінприроди від 12.04.2019 № 142, та визначатиме 

головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами з 

урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що 

базуються на положеннях: 

Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 

19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких директив»; 

Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року «Про захоронення 

відходів»; 

Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 

березня 2006 року «Про управління відходами видобувних підприємств, та 

якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»; 

Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 

року «Про упаковку та відходи упаковки»; 
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Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 

2012 року «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»; 

Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 

2006 року «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і 

акумулятори». 

Метою розроблення Плану є необхідність створення та забезпечення 

ефективного функціонування системи управління відходами в місті Києві на 

інноваційних засадах, впровадження стратегічного планування, що 

передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та 

удосконалення системи управління відходами у столиці, вибір оптимальної 

системи поводження з відходами (визначення інфраструктури для роздільного 

збирання, перероблення, оброблення та видалення відходів; наведення 

інформації про заплановані технології та методи управління відходами), а 

також визначення  практичних заходів, що необхідні для її впровадження. 

Основними завданнями розроблення Плану є визначення конкретних 

суспільних, освітньо-виховних, організаційно-технічних, регуляторних, 

технологічних та технічних заходів, передбачених Національною стратегією та 

Національним планом, відповідальних виконавців і строків здійснення заходів, 

джерел та обсягів фінансового забезпечення, засобів контролю за станом 

здійснення заходів, проведення моніторингу результатів реформування у сфері 

управління відходами на території м. Києва.  

План охоплює всі види діяльності, що належать до повноважень 

відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері поводження з 

відходами.  
 

3) 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); 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі 

прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної 

частинами другою і третьою статті третьої цього Закону. Така планована 

діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 

провадження планованої діяльності. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено: 

- поводження 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; 

- інші види діяльності: 

утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових 

відходів. 

Так, проектом Плану передбачається планування влаштування 

інфраструктури для виконання операцій у сфері поводження з різними видами 

відходів. Реалізація окремих складових інфраструктури підлягатиме 

обов’язковій процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема: 
 

Створення інфраструктури для оброблення небезпечних відходів  

- приведення об'єктів оброблення небезпечних відходів у відповідність 

до встановлених вимог; 

- припинення експлуатації/закриття об'єктів оброблення небезпечних 

відходів, які не відповідають встановленим вимогам; 

- проведення рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не 

відповідають встановленим вимогам; 

- створення додаткових потужностей для оброблення  небезпечних 

відходів на основі результатів проведеної інвентаризації в рамках розроблення 

регіональних планів управління відходів. 
 

Створення інфраструктури для поводження з відпрацьованими 

нафтопродуктів: 

- створення інфраструктури збирання та оброблення відпрацьованих 

нафтопродуктів. 
 

Створення інфраструктури для поводження з промисловими відходами: 

- створення централізованих об'єктів поводження з промисловими 

відходами на основі ТЕО у разі прийняття рішення про їх створення; 

- проведення рекультивації полігонів промислових відходів, які не 

відповідають встановленим вимогам 
 

Створення інфраструктури для поводження з відходами будівництва та 

знесення: 

- створення об’єктів поводження з відходами будівництва та знесення;  

- забезпечення функціонування централізованих потужностей для 

перероблення відходів будівельно-ремонтних робіт, обладнаних дробильно-

сортувальним устаткуванням з потужністю близько 200-500 тис. тонн на рік; 

- створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та 

зберігання відходів будівельно-ремонтних робіт, з проміжним сортуванням і 

подрібненням за допомогою мобільних дробильно-сортувальних установок з 

потужністю 100-200 тис. тонн на рік; 

- забезпечення функціонування мережі мобільних дробильних 

установок. 
 

 

Створення інфраструктури для управління відходами сільського 

господарства. 
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Створення інфраструктури для поводження з відходами електронного та 

електричного обладнання: 

Створення інфраструктури для поводження з відпрацьованими 

батарейками та акумуляторами. 
 

Створення інфраструктури для поводження з медичними відходами та 

медичними відходами у складі побутових. 

Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з 

експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення 

відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних 

засобів. 

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи 

можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища 

та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з 

ними. Крім того, обрані технології  і методи управління відходами можуть 

створити нові або додаткові джерела забруднення атмосферного повітря, 

грунтів і грунтових вод, поверхневих вод (що пов’язані із грунтовими водами). 

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації 

документа державного планування Плану управління відходами в місті Києві 

до 2030 року, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів 

довкілля: 

- ґрунти; 

- атмосферне повітря; 

- водні ресурси; 

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення 

земельних ділянок); 

- кліматичні фактори (у тому числі для боротьби зі зміною клімату, через 

управління викидами парникових газів від полігонів для розміщення відходів). 

Наразі розвиток відповідної інфраструктури в Україні знаходиться на 

низькому рівні, запропонований проект Плану передбачає створення 

відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити 

комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує 

шкідливий вплив на здоров’я населення. 

 

б) для територій з природоохоронним статусом; 

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності 

об’єктів інфраструктури поводження з відходами, що пропонується відповідно 

до Плану на: 

території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, інші 

території та об'єкти, що мають особливу екологічну, природоохоронну, 

наукову, рекреаційну, естетичну, культурну, освітньо-виховну цінність. 

За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації таких 

об’єктів інфраструктури управління відходами. 
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в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення: 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

відсутні. 

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО; 

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію 

(УA), що представляє собою новий етап в розвитку договірних відносин між 

Україною та ЄС, спрямованих на політичну асоціацію та економічну 

інтеграцію. 

Україна має поступово відійти від домінування захоронення ТПВ, як 

основного способу поводження з відходами, до сортування і розділення їх на 

потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з 

захороненням залишків відходів на "регіональних" полігонах, що відповідають 

вимогам ЄС; запровадити принцип розширеної відповідальності виробника та 

створити систему комплексного управління відходами Європейського зразка. 

Запропонований проект  Плану управління відходами в місті Києві до 2030 

року містить: 

- аналіз поточної ситуації з управління відходами; 

- завдання, які слід виконати для покращення безпечної для довкілля 

підготовки для повторного використання, переробки, утилізації та видалення 

відходів;  

- аналіз існуючих схем збирання відходів та наявних потужностей з 

перероблення, утилізації та видалення для окремих пріоритетних потоків 

відходів; 

- оцінку потреби у нових схемах збирання, закритті існуючих 

потужностей, створенні додаткової інфраструктури поводження з відходами, та 

пов’язані з цим інвестиції; 

- достатню інформацію про критерії розташування та про потужності 

підприємств та установок з перероблення, утилізації та видалення для окремих 

пріоритетних потоків відходів; 

- загальні підходи до управління відходами, включаючи технології та 

методи управління ними, а також підходи до управління пріоритетними 

потоками відходів. 

Альтернатива 1: 

Затвердження запропонованого Плану управління відходами в місті Києві 

до 2030 року.  

Базовий сценарій, який ділить місто на три автономні кластери , в яких 

здійснюються всі заходи, пов'язані з управлінням муніципальними відходами. 

Збір комунальних відходів від мешканців, транспорту та подальшої їх 

переробки відбувається в межах окремих кластерів. Поділ міста на три кластери 

мінімізує кількість установок, необхідних для будівництва, та максимально 
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використовує їх, що пов'язано з меншими фінансовими витратами на 

будівництво всієї системи. 

Альтернатива 2: 

Затвердження альтернативного варіанту Плану управління відходами в 

місті Києві до 2030 року, який розділяє місто на чотири кластери. Поділ міста 

на чотири кластери зумовлює необхідність побудови більшої кількості 

установок для поводження з відходами, які працюють із меншою 

експлуатаційною ефективністю. 

Альтернатива 3: 

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у 

випадку відхилення зазначеного документа державного планування; 

 

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена 

у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І 

КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ; 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом природного середовища.  

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.  

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних 

оцінок, аналогії. 

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо 

об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок 

кваліфікованих спеціалістів-експертів.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного 

процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого 

потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і 

моделювання. 

- Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. 

Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних 

оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у 

певній сфері науки, техніки, виробництва.  

- Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру 

розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при 

короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час 

розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні 

кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з 
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подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у 

прогнозованому періоді;  

- Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з 

урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний 

період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та 

напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, 

від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з 

прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін 

довкілля під дією певних факторів.  

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись 

вищевказані методи, зокрема буде здійснено: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан факторів довкілля, 

включаючи значення ключових екологічних показників; 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки 

зору екологічної ситуації; 

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; 

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного 

характеру; 

- проведення оцінки впливу Плану на фактори довкілля та на стан 

здоров’я й добробут населення; 

- моніторинг фактичних наслідків виконання Плану для довкілля, у тому 

числі для здоров'я населення. 

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ; 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається 

розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими 

актами. 

 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при 

розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, 

консервації, споруд та інших об’єктів.  

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням 

обов’язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 

виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 

природного середовища; 
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в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного 

середовища і безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також 

інших територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 

екологічних прав інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 

біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з 

поводженням з генетично модифікованими організмами. 

 

Передбачаються заходи із запобігання, уникнення, зменшення та усунення 

значного негативного впливу на окремі фактори довкілля, включаючи 

компенсаційні заходи, у відповідності до чинного законодавства (земельного, 

водного, про охорону тваринного і рослинного світу, державних санітарних 

норм і правил та ін.). 

- Підвищення обізнаності громадськості щодо запобігання утворенню 

відходів, включаючи ті, що біологічно розкладаються (з особливим акцентом на 

обґрунтований, тобто раціональний план закупівель продуктів харчування для 

запобігання утворення харчових відходів).   

- Застосування заходів щодо запобігання утворення комунальних відходів, 

включаючи харчові відходи та інші, які біологічно розкладаються. 

- Впровадження універсальної та відповідної системи для селективного 

збору та збирання відходів у джерелі принаймні таких фракцій комунальних 

відходів. 

- Будівництво установок МБО, в яких механічну частину потрібно 

використовувати для ефективного сортування відходів сировини та очищення 

відсортованих відходів у джерела. 

- Розміщення комплексів перероблення відходів на відстані від житлової 

забудови відповідно до вимог діючого законодавства;  

- Переоснащення існуючих підприємств новітніми технологіями з метою 

запобігання забрудненню компонентів довкілля.  

- Планування будівництва/реконструкції установок (зокрема, установок 

МБО та споруд для переробки теплових відходів) таким чином, щоб вони 

відповідали критеріям найкращих доступних технологій (викиди від установок, 

включаючи запахи), та використанню технологій які були доведені 

багаторічним досвідом. 

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО 

СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ; 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених 

статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  
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Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування; 

2) характеристику 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); 

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень); 

4) 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); 

5) 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; 

6) 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; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування; 

8) 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); 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення; 

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності); 

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-

10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І 

ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 

року подаються до: 
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Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А 

Відповідальна особа: Жилка Марина Вячеславівна 

контактні дані: e-mail: dzki@kievcity.gov.ua , vsodep@ukr.net ; 

тел. (044) 235 92 36 (38) 

 

Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 15 днів з 

дати публікації Повідомлення про оприлюднення цієї Заяви у газетах 

«Хрещатик», «Урядовий кур’єр» та на сайті Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури. 

mailto:shorobura@menr.gov.ua
mailto:dzki@kievcity.gov.ua
mailto:vsodep@ukr.net
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