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з питань поводження з відходами 
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Основні напрямки діяльності департаменту 

 Популяризація сортування ТПВ 

Контроль за вивезенням ТВП та організація робіт з 

ліквідації несанкціонованих звалищ 

Здійснення  комплексу досліджень стосовно впливу об’єктів 

поводження з ТПВ на стан навколишнього природного середовища 

Будівництво об’єктів поводження з ТПВ 

Пошуки ділянки під полігон ТПВ 

Залучення підприємств, установ та організацій до участі у 

вирішенні питань у сфері поводження з ТПВ 



Популяризація сортування ТПВ 

Контейнерних майданчиків  1225 

Контейнерів для збору ТПВ  2848 

Контейнерів для збору ПЕТ-пляшки  967 

Контейнерів для збору скла 334 

Контейнерів для збору паперу  195 

Контейнерні майданчики обладнані відповідно до діючих санітарних норм 

Вторсировина Об’єм 

ПЕТ 453,5 

Скло 215,5 

Папір 35,7 

Всього 704,7 



Напрацьовано пілотний проект з роздільного збору 

харчових та садових відходів від населення, який 

передбачає: 

1. Встановлення контейнерів, спеціально призначених для роздільного збору від 

населення харчових та садових відходів; 

 

2. Встановлення на всіх майданчиках для збору великогабаритних і дрібних 

будівельних відходів контейнерів, спеціально призначених для роздільного 

збору харчових та садових відходів; 

 

3. Закупівлю мобільного спеціалізованого обладнання для компостування; 

 

4. Створення і функціонування централізованого компостувального майданчика; 

 

5. Розроблення та впровадження системи роздільного збору та вивезення 

харчових відходів з міських закладів освіти для їх подальшого компостування; 

 

6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

необхідності роздільного збору харчових та садових відходів; 

 

7. Внесення змін до Комплексної стратегії озеленення м. Львова 

 



Запровадження пілотного проекту з організації майданчика 

для збору великогабаритних та дрібних будівельних 

відходів у м. Львові по вул. Жовківській, 18 



Кількість звернень мешканців за районами 

Галицький Франківський Сихівський

Залізничний Шевченківський Личаківський

Галицький 11
   
Франківський 14
   
Сихівський 18
   
Залізничний 14
   
Шевченківський 78
   
Личаківський 16
   



Структура прийнятого сміття 

Найменування  Кількість 

Меблі 48 шт 

Побутова техніка 43 шт 

Скло (листи) 30 шт 

Шини  56 шт 

Дерево 59 шт 

Будівельне сміття 7 578,3кг 



Контроль за вивезенням ТПВ 

 

Вивіз ТПВ у м. Львові здійснюють 7 фірм-перевізників 

 

1. ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» 

2. ТОВ «АВЕ Львів» 

3. ТОВ «ДВ-Екосвіт»  

4. ТОВ «ДВ-Вейстгруп» 

5. ТзОВ «Санком-Львів» 

6. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» 

7. ТзОВ «Грінера Україна» 

 



Зважування ТПВ 



Облік відходів вивезених з м. Львова 

Місяць Кількість ТПВ, тонн 

Січень 18 860,27 

Лютий 14 405,89 

Березень 19 267,01 

Квітень 19 457,38 

Травень 21 219,37 

Червень 22 581,52 

Липень 23 947,05 

Серпень 26 806,40 

Вересень 24 880,80 

Жовтень 20 328,14 

Листопад 22 624,10 

Грудень 21 918,13 

Всього 256 296,06 



Моніторинг накопичення ТПВ у м. Львові 



Виявлення та ліквідація стихійних звалищ 



Підземний майданчик для ТПВ у м. Львові 



Співпраця з французькою компанією Egis 

Участь в 

розробці стратегії 

поводження з 

ТПВ для             

м. Львова 

Дослідження 

складу ТПВ 

Підготовка технічних 

рішень для 

рекультивації полігону 

в с. В. Грибовичі 

Оцінка ділянок для 

розміщення об’єктів 

поводження з ТПВ 

Аналіз варіантів 

об’єктів з переробки 

та утилізації ТПВ 



Морфологія відходів м. Львів 



Проведення лабораторних досліджень за станом 

навколишнього природного середовища на території полігону 

ТПВ 

Вид дослідження Кількість відібраних проб 

Дослідження стану атмосферного повітря 8 

Дослідження стану води (включно з неочищеним 
фільтратом) 20 

Дослідження стану грунтів 8 



Полігон ТПВ в с. Великі Грибовичі 

- Вирішено питання фільтрату; 

- Реалізуються першочергові протиаварійні заходи; 

- Завершено та укріплено дамбу відстійників 

фільтрату; 

- Розпочато реалізацію інвестиційного проекту по 

дегазації полігону; 

- Проведено заходи пожежної безпеки; 

- Відкориговано проект рекультивації полігону та 

пройдена комплексна державна експертиза  



Станція очистки фільтратів  



Блок первинного освітлення фільтрату 



Резервуари відстійники РГС-75 



Реагентне господарство 



Обладнання очистки фільтрату 



Складське приміщення для реагентів 



Влаштовано майданчик з твердим покриттям 



Рівень фільтратів знизився на понад 1,5 м  



Будівництво під’їзної автомобільної дороги 



Влаштування системи збору чистих вод 



Будівництво запобіжної дамби 



Будівництво виїзду на існуючу дамбу 



Очищення міліоративних канав 



Переміщення відходів в районі зсуву 



Підсилення дамб відстійників фільтратів 



Винесено за межі дамби напірний трубопровід для 

аварійної відкачки стічних вод до каналізаційної 

мережі м. Львова 



Облаштовано 15 пілотних моніторингових свердловин 

для визначення кількісних і якісних характеристики 

біогазу та динаміки його утворення 



Оцінка кількості утворення біогазу 

Рік 
Утворення біогазу 

(м3/год) 

Потенційна 

генерація 

електроенергії 

(МВт-год)   Розрахункова Реалістична 

2020 2 592 1 726 21 432 

2025 2 122 1 413 17 546 

2030 1 737 1 156 14 354  

2035 1 422 947 11 759  

2040 1 164 775 9 623 
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Дегазація міського полігону ТПВ у с. Великі Грибовичі 
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Проведено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

полігоні ТПВ 



Модернізовано ваговий комплекс 



- Шар родючого ґрунту 0,3м 

- Шар мінерального ґрунту 0,3 м 

- Піщаний дренажний шар 0,25 м 

Разом 0,85 м > 0,8 м глибина промерзання   

         - Раніше створений захисний екран 

0,62 м 

Рекультиваційне покриття полігону 

- Захисний, стійкий до ультрафіолетового 

випромінювання дренажний шар геотекстильного 

матеріалу типу «DRAINTUBE FT/UV», щільність 600 

г/м2 

- Геомембрана 1,5 мм HDPE структурована з 

Кф<10-9 m/c 

- Геотекстиль щільністю 800 г/м2 

- Щебінь 20/40 з укладеними перфорованими 

газозбірними трубами Ø 125 мм через кожні 40м 

-  Вирівнювальний шар мінерального ґрунту - 0,3 м 

Перша черга заходів технічної рекультивації 

Друга черга заходів технічної рекультивації 



Регіональний полігон 

- Оголошено конкурс на купівлю ділянки під регіональний полігон ТПВ; 

- Багаторазові звернення до керівництва держави та Львівської облдержадміністрації з 

приводу сприяння у виділенні відповідної ділянки; 

- Проводиться власний пошук ділянки. 



Залучення громадських організацій 



Співпраця з громадськими організаціями 

 В рамках ухвали Львівської міської ради №130 від 04.02.2016 

(зі змінами) «Про затвердження Програми надання фінансової 

підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-

культурних проектів “Зробимо Львів кращим», яка передбачає 

створення сприятливих передумов для розвитку громадських 

організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання 

суспільних завдань, враховуючи Комплексну програму підтримки 

громадських організацій, затверджену ухвалою міської ради від 

16.02.2009 № 2334, Департаментом з питань поводження з відходами 

Львівської міської ради було реалізовано два соціально-культурних 

проекти на суму в розмірі 73200 гривень. 



     Співпраця з громадськими організаціями 

 Реалізація та результати проекту «Починай сортувати зі 

школи» ГО «За ЕКОозвиток» - розробка методичних рекомендацій 

поводження з відходами (тираж 500 шт), проведення занять згідно 

методички у трьох школах м.Львова, проведення вишколу для 

вчителів та активістів, які проводили навчання з поводження з ТПВ, 

фінальна апробація посібника в трьох школах протягом трьох тижнів, 

прес-конференція (підсумки). 



Співпраця з громадськими організаціями 

Реалізація проекту «Починай сортувати зі 

школи» ГО «За ЕКОрозвиток» 



Співпраця з громадськими організаціями 

Реалізація проекту «Кампанія корок життя» ГО 

«Асоціація Рідкісне Захворювання України - 

Легенева Гіпертензія»    

 В рамках проекту було здійснено трансляцію на місцевому 

телебаченні відеоролику присвяченому проекту, розміщено 

інформацію про кампанію  у громадських будівлях районів м.Львова 

(у всіх районах), проведено роз`яснювальні роботи в 12-ти школах 

м.Львова серед вчителів, учнів, батьків щодо правильного 

сортування сміття – пластику в тому числі пластикових корків (було 

залучено 5000 дітей), розміщено контейнери для збору пластикових 

корків та плакатів з інформацієї про проект в 12–ти школах (по дві 

школи в кожному районі), протягом року проводились акції, які 

полягали в інформуванні дітей, їх батьків та вчителів про проект та 

охоплювали 12 шкіл. В результаті проведення таких заходів було 

зібрано 1 тонну пластику, що в свою чергу зменшило кількість 

пластику в місті. За вилучені кошти придбано медичне обладнання – 

кисневий концентратор для пацієнта з легеневою гіпертензією. 



Співпраця з громадськими організаціями 

Реалізація проекту «Кампанія корок життя» ГО 

«Асоціація Рідкісне Захворювання України - 

Легенева Гіпертензія»  



Співпраця з громадськими організаціями 

Реалізація проекту «Кампанія корок життя» ГО «Асоціація 

Рідкісне Захворювання України - Легенева Гіпертензія»  



Розробка норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 

роки 

 Відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 

року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 

«Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів», на виконання розпорядження 

Львівського міського голови № 504 від 24.09.2018 р. «Про утворення 

робочої групи з визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові», з метою встановлення єдиного 

підходу до нормування показників надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки, Департаментом з 

питань поводження з відходами було розроблено вище зазначені 

норми. 



Розробка норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки 

 
 На виконання розпорядження міського голови від 

24.09.2018 року № 504, з метою перегляду норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів у м. Львові було сформовано робочу 

групу з визначення норм надання послуг у м. Львові (надалі – 

робоча група). 

 На засіданні робочої групи було взято до розгляду 11 

маршрутів, за якими було проведено вимірювання кількості 

утворення твердих побутових відходів, а також їх розподіл між 

фірмами перевізниками. 

 Для кожної категорії утворення твердих побутових відходів 

було визначено перелік адрес контейнерних майданчиків, на яких 

проводились вимірювання, та відповідальних осіб – представників 

районних адміністрацій або комунальних підприємств, при яких 

проводились дані вимірювання. 

 Вимірювання кількості утворення відходів проводились 

щоденно в період з 29.10.2018 по 05.11.2018 з подальшим їх 

вивезенням. Результати зважування ТПВ були занесені до 

відповідних протоколів зважування з завіренням підписів 

представника районної адміністрації/комунального підприємства та 

представника фірми-перевізника ТПВ. 



Розробка норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки 

 За даними протоколів, департамент з питань поводження з 

відходами здійснив розрахунок норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Львові, який викладено у розрахунковому звіті 

з визначення норм надання послуг на вивезення побутових відходів у 

м. Львові на 2019-2023 роки та погоджено членами робочої групи. 

 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Львові було здійснено відповідно до вимог наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 30.07.2010 р. №259 «Про затвердження правил визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів». 

 Для категорій утворення відходів, на яких не проводились 

дослідження, приймаються мінімальні норми надання послуг, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. 

№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів». 



Дякую за увагу!  


