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3 ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ  

ПРОБЛЕМИ ТПВ 

 

В сфері поводження з ТПВ слід створити прозорі системи фінансового 

управління, як одну з умов залучення приватного капіталу та позикових 

фінансових коштів як з внутрішніх, так і з іноземних джерел, що докладно 

визначено в проекті Закону “Про побутові відходи”, а також з метою 

сприяння визначенню тарифів. Відповідно до проекту Закону “Про побу-

тові відходи”, всі об’єкти сфери поводження з ТПВ (крім полігонів та зва-

лищ) можуть знаходитися у приватній власності. Проект Закону заохочує 

створення приватних підприємств для збирання, обробки, утилізації та ви-

далення ТПВ, а також виробництва, монтажу та техобслуговування облад-

нання сфери поводження із запровадження окремого муніципального облі-
ку є першим кроком у створенні добре функціонуючої системи участі при-

ватного сектора у сфері поводження з ТПВ. Поки збори з користувачів за 

поводження з ТПВ не будуть обліковуватися окремо від квартплати, ефек-

тивний моніторинг та контроль відокремлення до приватного сектора і ук-

ладання кредитних угод є неможливими. Крім відокремлення зборів з ко-

ристувачів за поводження з ТПВ від квартплати, важливо створити вдос-

коналену систему збирання фінансових та технічних даних щодо пово-

дження з ТПВ. Нестача статистичних даних перешкоджає існуючим та по-

тенційно зацікавленим сторонам сектора проаналізувати обсяги ТПВ, фі-
нансові потоки у сферу поводження з ТПВ, а також здійснити якісне оці-
нювання потенціалу сфери поводження з ТПВ. За схемами участі приват-

ного сектора, контроль за отриманням платежів за ТПВ та визначенням та-

рифів повинні здійснювати міські виконкоми. Водночас доцільно було б, 

щоб ЖЕКи/Управління ЖКГ відповідали за отримання платежів. 

Відокремлення збору з користувачів за ТПВ від квартплати відбулось 

2006 р. Програма поводження з твердими побутовими відходами в Україні 
передбачає розробку та затвердження порядку організації роботи із саніта-

рного очищення приватного сектора. Незважаючи на це, залучення прива-

тного сектора до найпростіших елементів системи поводження з ТПВ (на-

пр., збирання та перевезення) продовжуватиме зростати у найближчому 

майбутньому. Тому договірні взаємовідносини між приватними операто-

рами та муніципалітетами відбуватимуться на ситуативній основі та ство-

рять підстави для подальших дій у цьому напрямку. За допомогою системи 

справедливих, об’єктивних та залежних від попиту споживачів зборів за 

послуги слід фінансувати ефективних виконавців послуг поводження з 
ТПВ. Ці збори повинні базуватися на принципі повного відшкодування 

економічно обґрунтованих витрат на послуги; поступовому усуненні пере-

хресного субсидування з одночасним зміцненням платіжної дисципліни; та 

моделі тарифної структури, яка заохочує економічну ефективність і ресур-

созбереження. Державних субсидій, як основного джерела фінансування 

сфери поводження з ТПВ, більш немає. Існуючі збори з користувачів є не-
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достатніми та не покривають у повному обсязі вартості послуг, не кажучи 

про інвестиційні витрати. Незважаючи на те, що повне відшкодування ви-

трат є прийнятим в принципі, для сприяння його практичному впрова-

дженню було зроблено мало. Багатьма спеціалістами, задіяних у дослі-
дженні тарифної реформи, було відмічено, що перехід до повного відшко-

дування витрат на комунальні послуги стримувався на місцевому рівні. 
Методики щодо визначення та перегляду тарифів є недосконалими. Важ-

ливим кроком вперед є визнання на всіх рівнях розробки політики та при-

йняття рішень потреби у комплексних тарифних реформах та прийняття 

принципу повного відшкодування витрат. До того ж реформи повинні під-

тримуватися низкою конкретних практичних заходів, як розробка та впро-

вадження методик визначення тарифів з детально опрацьованими керівни-

цтвами щодо елементів витрат, які слід враховувати, рекомендованими 

схемами розробки та типами тарифів і стандартизованими зразками доку-

ментів заяв на тарифи та затвердження тарифів. Для того, щоб зробити ці 
принципи та процедури дієвими, необхідно буде вжити заходів щодо ви-

значення основних функцій та обов’язків всіх зацікавлених сторін у про-

цедурах визначення та затвердження тарифів. При цьому важливо розгля-

нути взаємовідносини між місцевими муніципалітетами та підприємствами 

сфери поводження з ТПВ, а також рішення щодо централізованих чи деце-

нтралізованих механізмів визначення та затвердження тарифів. Досвід ви-

користання різних механізмів визначення тарифів та тарифних структур 

можна отримати за допомогою низки місцевих пілотних проектів, які мог-

ли б бути сплановані та впроваджені вже на початкових етапах реформи. 

На сьогодні рівні витрат є незрозумілими, що ускладнює визначення 

рівнів тарифів, які відшкодовують витрати. До необхідних заходів у цьому 

напрямку відносяться впровадження на рівні муніципалітетів та підпри-

ємств міжнародно прийнятих стандартів та практики управління фінанса-

ми і обліку витрат. Водночас підприємства сфери поводження з ТПВ пови-

нні прийняти інструменти довгострокового фінансового планування та 

планування капіталовкладень, щоб контролювати витрати. Проект Закону 

“Про побутові відходи” визначає, що визначення економічно обґрунтова-

них тарифів на поводження з ТПВ здійснюватиметься відносно досягнуто-

го рівня соціального та економічного розвитку, а також особливостей і те-

хнічних потужностей різних регіонів та муніципалітетів. Тому в аналізі 
припускалося, що зростання тарифів обмежуватиметься зростанням ВВП 

на реальному рівні 3 - 6% /рік. На відміну від деяких країн колишнього Ра-

дянського Союзу (наприклад, Росії), Україна не підтримує завдання щодо 

загальнодержавного введенню в дію повного відшкодування витрат насе-

ленням. Деякі області досягли досить високого рівня відшкодування ви-

трат, однак більшість областей не визначають цього питання пріоритет-

ним. У майбутньому заплановано довести відшкодування поточних витрат 

(експлуатаційні витрати та капітальний ремонт) населенням до 100%. Ме-

тодика розрахунку тарифів на послуги в сфері поводження з ТПВ затвер-
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джена у 2005р. Вона враховує витрати на збирання, перевезення, утиліза-

цію та захоронення ТПВ, необхідні податки та збори, амортизацію та інші 
витрати виробництва. Методика включає в себе порядок амортизації діля-

нок захоронення ТПВ з огляду на повний експлуатаційний період та ско-

рочений період експлуатації полігона у разі виведення його з експлуатації, 
а також механізм надання відповідних гарантій для забезпечення банківсь-

ких позик. В кінцевому рахунку, формула розрахунку тарифу включає ін-

вестиційну складову. Включення інвестиційної складової у тарифи дає 

можливість акумулювати кошти на розвиток сфери поводження з ТПВ. 

Підвищення тарифів повинно супроводжуватися зміцненням платіжної ди-

сципліни, тобто створенням ефективної системи штрафів для населення, 

організацій, підприємств та установ за несвоєчасну оплату наданих послуг 

поводження з ТПВ. Такі механізми правозастосування слід внести до зако-

нодавчо-нормативної бази. Досягнення фінансової стійкості сфери пово-

дження з ТПВ слід здійснювати за допомогою комплексної цінової рефор-

ми: звільнення компаній поводження з ТПВ від витрат на соціальний за-

хист та водночас вирішення питання платоспроможності населення шля-

хом розробки державної та місцевих стратегій і програм щодо прозорих та 

прямих цільових субсидій. Платоспроможність є важливим обмежуваль-

ним фактором для всіх груп споживачів, а для бідних потрібна соціальна 

допомога у вигляді субсидій. Однак існуюча система такого субсидування 

є невідповідною, немає ефективного цільового спрямування на соціальні 
групи, які дійсно відчувають потребу у допомозі, і спричиняє марнотратне 

витрачання наявних державних коштів і непомірний тягар на підприємства 

сфери поводження з ТПВ. Перехресне субсидування створює викривлення 

і призводить до значної заборгованості з платежів. Підприємства сфери 

поводження з ТПВ повинні дотримуватися політики економічно обґрунто-

ваного повного відшкодування витрат, функціонуючи на основі економіч-

ної ефективності та забезпечуючи обумовлені договором рівні послуг. Їх 

потрібно звільнити від функцій соціального захисту та пов’язаного із цим 

фінансового тягаря і втрат. Платоспроможність населення за послуги по-

винна забезпечуватися за допомогою комплексних загальнодержавних та 

місцевих програм цільової прямої грошової допомоги родинам з низьким 

доходом. Перехресні субсидії мають бути усунуті. Однак цей процес пови-

нен відбуватися протягом певного періоду часу, оскільки заміна субсидій-

них коштів новими рівнями зборів з користувачів відбувається поступово. 

Кардинальні та невиправдані дії можуть призвести до банкрутства всього 

сектора. Тому Держжитлокомунгоспу слід розробити ретельно сплановану 

програму поетапного усунення субсидій з чітко визначеними цільовими 

завданнями, прив’язаними до певного періоду часу. 

Впровадження цієї реформи потребуватиме значних зобов’язань з боку 

центральних та місцевих органів влади. На всіх рівнях прийняття рішень 

слід досягнути консенсусу з таких питань: 
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– підприємства сфери поводження з ТПВ приймуть у своїй діяльності 
принципи економічної доцільності; 

– підприємства сфери поводження з ТПВ головним чином відповіда-

тимуть за забезпечення обумовлених договором рівнів послуг рентабель-

ним способом і визначатимуть ціну на такі послуги таким чином, щоб від-

шкодувати всі економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з ними; 

– державний та місцевий бюджети візьмуть на себе повну відповідаль-

ність та будуть нести всі витрати, пов’язані із соціальним захистом мало-

забезпеченого населення. 

Після досягнення консенсусу із вищезазначених принципів виникне 

потреба у низці практичних заходів. До них увійдуть такі: 
– розробка методик оцінювання платоспроможності; 
– збір та обробка даних про сім’ї з низьким доходом у міській та сіль-

ській місцевості та обсягу потрібних коштів для субсидій; 

– ретельна розробка на національному та місцевому рівнях конкретних 

процедур із забезпечення цих коштів на етапах формування бюджету; 

– розробка механізмів виділення, моніторингу та перегляду субсидій з 
використанням прямої цільової грошової допомоги. 

Перехід від існуючої до нової системи субсидування відбуватиметься 

поступово. Для підготовки інституціональних структур та створення нор-

мативно-правової бази для нових взаємовідносин між причетними зацікав-

леними сторонами буде потрібен суттєвий проміжок часу. Тому важливо 

забезпечити наявність у перехідному періоді належних механізмів для 

здійснення відшкодування комунальним підприємствам з державного та 

місцевих бюджетів субсидій, які зараз надаються ними. Частиною такої 
схеми повинно виступати виконання загальнодержавної програми реструк-

туризації та графіка виплати бюджетної заборгованості. 
Принцип “забруднювач платить” слід строго застосовувати в момент та 

у місці виникнення екологічних проблем, спричинених поводженням з 
ТПВ, а отримані ресурси спрямовуватися у сферу поводження з ТПВ. На 

даний час в Україні немає інших економічних інструментів, ніж збори з 
користувачів та надбавки на відходи упаковки. Управління надбавками 

здійснює державна компанія Укрекокомресурси. Кошти надходять через 
тарифи на тару та упаковку, які накладаються на місцевих виробників та 

імпортерів. Отримані кошти спрямовуються на фінансування проектів в 

сфері поводження з ТПВ, які зосереджені на збиранні та переробці в першу 

чергу відходів упаковки. Дослідження показує, що компанія зможе інвес-

тувати більше коштів, коли вона створить свою дохідну базу та розпочне 

діяльність. Очевидно, що організувати та зробити так, щоб ця система за-

працювала, виявилося складно. Вона розглядається як експеримент загаль-

нодержавних органів влади, які намагаються сприяти замисленню над 

принципом “забруднювач платить” в регіонах. Можливо настане черга й 

інших економічних інструментів у секторі, якщо експеримент з надбавка-
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ми на продукцію та збиранням перероблюваних матеріалів від населення 

виявиться сталим. 

Максимізація фінансового важеля від наближення до ЄС: міжна-

родні гранти та позики. Слід вжити заходів для максимального викорис-

тання доступних позик МФО та міжнародних грантів на розвиток фінансо-

вих важелів для внутрішнього фінансування у сфері поводження з ТПВ. На 

даний момент присутність МФО та донорів у секторі поводження з ТПВ в 

Україні є незначною і на неї припадає менше ніж 0,01% видатків зведеного 

бюджету. Ставлячи за мету рівень фінансової допомоги на адаптацію до 

вимог ЄС у 10-15% від загального обсягу фінансування, внесок МФО та 

донорських організацій слід підвищити до 0,1% від видатків зведеного бю-

джету та 0,2% від видатків зведеного бюджету. Для такого рівня допомоги 

у секторі безперечно слід створити підрозділ із управління проектами ада-

птації до вимог ЄС. Вірогідно в результаті об’єднання управління такого 

підрозділу з управлінням описаного нижче Фонду пріоритетних проектів в 

сфері поводження з ТПВ можлива реалізація певних механізмів спільної 
роботи. 

Розглянемо різні форми міжмуніципальної співпраці. 
Муніципальні асоціації. Більшість спільних дій муніципалітетів, як 

формальних, так і неформальних, починалися неформальним обговорен-

ням проблем, що викликають спільну зацікавленість, та можливих спіль-

них рішень цих проблем. Такі неформальні обговорення можуть перейти у 

формування асоціації, що являє собою форум, на якому особи, які при-

ймають політичні рішення, можуть зустрітися і обговорити проблеми спі-
льної зацікавленості. 

Професійні мережі. Ще одним видом співпраці між муніципалітетами 

є професійна мережа. Мережі із обміну досвідом та знаннями є дуже важ-

ливими для всіх професіоналів, незалежно від місця їх роботи. Брати 

участь у таких професійних мережах є особливо важливим для персоналу 

невеликих підрозділів, який сам працює над своїми питаннями. 

Співпраця на проектній основі. Співпраця на проектній основі може 

відбуватися за участю групи муніципалітетів. Цей вид співпраці не перед-

бачатиме передачі повноважень між її учасниками, але ґрунтуватиметься 

на формалізованих проектних угодах з рівним внеском всіх учасників. 

Співпраця відбувається між рівними партнерами і не передбачає створення 

жодної спільної організації. Мета співпраці на проектній основі полягає у 

найкращому застосуванні спільних ресурсів учасників, включаючи квалі-
фікацію та досвід персоналу. Передумовою співпраці на проектній основі є 

певний ступінь спрощення чи координування адміністративних систем 

учасників. Що стосується поводження з комунальними відходами, то спів-

праця на проектній основі може відбуватися у розробці (частини) планів 

поводження з відходами або плануванні та проектуванні певних систем 

збирання відходів. 
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Спільний тендер. У випадках, коли муніципалітети вирішують відо-

кремити певні аспекти надання послуг поводження з відходами, напри-

клад, збирання відходів або експлуатацію певних установок для відходів, 

повинна бути підготовлена тендерна документація. Муніципалітети мо-

жуть співпрацювати у підготовці такої тендерної документації, якщо всі 
муніципалітети вирішили придбати однаковий вид послуг чи продукції. У 

цьому випадку кожен муніципалітет використовуватиме спільну тендерну 

документацію, однак відкоригує її для власних потреб. Ще одним варіан-

том є спільний тендер. Це означає, що муніципалітети не лише виробляють 

спільну тендерну документацію, а й вносять послуги для всіх муніципалі-
тетів-учасників в один тендер, запрошуючи подання пропозицій щодо за-

гального постачання послуг чи продукції.  
Віртуальні та спільні підрозділи. Одним кроком в напрямку більш 

зобов’язуючої співпраці є створення віртуального підрозділу, що означає 

призначення над всіма працівниками-учасниками процесу керівника із спі-
льних завдань з певними обов’язками. Працівники, які беруть участь у 

цьому процесі, не будуть переміщуватися, а спільно працюватимуть під 

керівництвом однієї особи, звідси й назва – віртуальний підрозділ. Спіль-

ний підрозділ означає переміщення персоналу в межах будівлі. Однак в 

обох випадках обов’язки, повноваження та працівники залишаються під 

керівництвом окремих муніципалітетів і кожен учасник не пов’язаний еко-

номічно поза межами будь-якої співпраці на проектній основі. 
Головний муніципальний орган. Деякі муніципалітети є більш здат-

ними керувати певними аспектами системи поводження з ТПВ, ніж інші. 
Звичайно великі муніципалітети мають у своєму розпорядженні більше 

спеціалізованого персоналу та обладнання, а також більше досвіду з не-

звичайними випадками, ніж невеликі муніципалітети. Тому, природно, як-

що великі муніципалітети як головний орган виконують завдання за інших. 

Самостійні юридичні особи. Самостійні юридичні особи – це підпри-

ємства чи інші види формувань з окремим керівництвом, власником яких є 

муніципалітети. Керівництво діє від імені місцевих рад-учасників. Праців-

ники наймаються безпосередньо суб’єктом господарювання, а не муніци-

палітетами. Окремі муніципалітети не є власниками будівель та споруд, а 

навпаки – ці споруди є власністю суб’єкта господарювання, який в свою 

чергу є власністю муніципалітетів. Різноманітні самостійні юридичні осо-

би – це підприємства спільної власності, акціонерні компанії та формуван-

ня на основі угод про партнерство, що описується нижче. 

Підприємства спільної власності. Основу міжмуніципальної співпра-

ці може сформувати підприємство, яке є спільною власністю групи муні-
ципалітетів. Цей вид співпраці відрізняється від зазначених перед цим 

форм, оскільки муніципалітети-учасники делегуватимуть частину своїх 

повноважень підприємству. Така форма організації дає хороші можливості 
використання економії від масштабу (спільна організаційна структура, ке-

рівництво, фахівці, будівлі, обладнання тощо) і дає можливість відокреми-
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ти політичну та адміністративну відповідальність. Недоліком використан-

ня устрою підприємства може бути те, що муніципалітети-учасники пови-

нні дійти згоди щодо загальної стратегії та економіки підприємства. З 

огляду на те, що кожен матиме право вето, таким чином вноситься елемент 

негнучкості. Підприємство, яке є спільною власністю групи муніципаліте-

тів, може приймати рішення, які є фінансово зобов’язуючими для муніци-

палітетів, наприклад, здійснювати позики, купувати та продавати нерухо-

мість тощо. Воно також може приймати рішення, які передбачають зо-

бов’язання одного або більше учасників, без можливості припинення цих 

зобов’язань у короткостроковому періоді (2 – 3 роки). Зазвичай інвестиції 
підприємств спільної власності фінансуються внесками власників або по-

зиками, за які несуть зобов’язання власники. За рахунок зборів з користу-

вачів зазвичай фінансується експлуатаційна діяльність, що також повинно 

покривати амортизацію та відсотки за позики. 

Акціонерні компанії. Якщо територія має сильні комерційні сторони 

або муніципалітети хочуть підкреслити такі сторони – підприємство може 

бути створено згідно із законодавством про підприємства, наприклад, у ви-

гляді акціонерної компанії. Акціонерна компанія характеризується обме-

женою відповідальністю, що загалом робить фінансування діяльності та 

отримання позик більш дорогим та складним. З іншого боку, цей тип під-

приємства є відомим та визначеним економічним суб’єктом, який дуже ре-

гулюється, що повинно розглядатися як перевага. Крім того, більшу авто-

номність підприємства можна компенсувати акціонерними угодами. При-

йняття рішень у будь-якій акціонерній компанії ґрунтується на кількості 
акцій, що дає потенційну перевагу більшим муніципалітетам. Якщо в цих 

регіонах передбачається створення акціонерної компанії, муніципалітети 

більших міст можуть бути здатними приймати рішення без значного вра-

хування думок менших за розміром сусідів, в залежності від обставин. Та-

ка ситуація може виявитися неприйнятною для невеликих муніципалітетів, 

однак її можливо уникнути у разі обговорення та укладання відповідних 

угод. 

Товариства. Міжмуніципальна співпраця може бути організована у 

формі товариств. Повноваження та діяльність товариства визначаються в 

статтях угоди/договору про партнерство, який також формує основу для 

створення товариства. Також, угода про партнерство забезпечує розподіл 

капіталу, витрат та прибутків товариства. Звичайно партнери несуть відпо-

відальність спільно та індивідуально. Товариству делегуються завдання 

муніципалітетами-учасниками, однак воно не має своїх повноважень. Слід 

передбачити гарантії із інвестицій та позик, доступ преси та громадськості 
до інформації і керівні принципи. Перевагою товариства є головним чином 

неповний розрив зв’язків з муніципалітетами-учасниками, тобто партнер-

ська організація діє від імені партнерів, прагнучи досягнути цілей та за-

вдань муніципалітетів. На відміну від цього, компанія, основана згідно із 
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законодавством про підприємства, буде більш самостійною та повинна 

прагнути виконання комерційних завдань. 

Участь приватного сектора. Одним із способів підвищення ефектив-

ності сфери поводження з ТПВ є запровадження участі приватного секто-

ра. Основними причинам приватизації зазвичай визначаються такі, як: 

– підвищення рентабельності. Зацікавленість приватного підрядчика 

лише в отриманні прибутків забезпечить вагомий стимул для підвищення 

рентабельності діяльності. Крім того, приватний підрядчик виграє від гну-

чкості керівництва, свободи дій, більш високої фінансової дисципліни та 

відповідальності перед ринковими силами, що все разом взяте підвищува-

тиме рентабельність. 

– запровадження нових стратегій та технологій. Як правило, приват-

ний підрядчик на відміну від місцевих органів влади є більш мотивованим 

та здатним запроваджувати нові стратегії і технології. 
– вивільнення ресурсів місцевих органів влади. Укладання підрядних до-

говорів на надання послуг або експлуатацію об’єктів вивільнить ресурси 

місцевих органів влади. 

– покращення моніторингу та правозастосування. Місцеві органи вла-

ди можуть здійснювати моніторинг діяльності та застосування природо-

охоронного законодавства набагато ретельніше, якщо вони не будуть нести 

відповідальність за саму діяльність. 

– доступ до капіталу. Приватний підрядчик може отримати доступ до 

капіталу набагато легше, ніж місцевий орган влади. 

– запровадження зборів з користувачів. Запровадження зборів з корис-

тувачів можна полегшити, якщо відповідальним за ведення діяльності є 

ефективний приватний підрядчик. Незважаючи на те, що приватизація у 

багатьох випадках може дати чудові результати, однак часто вона матиме й 

негативні наслідки. Тому важливо розглянути те, що зазвичай вважається 

вимогами для забезпечення успішних результатів приватизації. Зазвичай 

до таких вимог відносяться: 

– чітка правова база для приватизації; 
– конкурентний ринок (відсутність зговорів, грабіжницьких цін, при-

хованих субсидій і т. п.); 

– адекватно визначені за розміром/розмежовані договори з відповідни-

ми договірними періодами (договори, достатньо великі за розміром та три-

валі за терміном, щоб забезпечити економію від масштабу, але не створити 

монополій); 

– чітко визначені та зрозумілі договори з однозначними та вимірюва-

ними вимогами та завданнями щодо діяльності і забезпечуваними право-

вими нормами санкціями за невиконання; 

– конкурентний та прозорий процес вибору підрядчика; 

– фінансово стійкі, технічно компетентні та серйозні підрядчики (слід 

визначити на етапі попередньої кваліфікації); 
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– забезпечення договором зменшення витрат або підвищення рівня на-

дання послуг; 

– наявність в складі місцевих органів влади компетентного підрозділу з 
управління та моніторингу договорів; 

– можливість скорочення кількості працівників місцевих органів влади 

відповідно до приватизованих послуг (напр. шляхом переведення праців-

ників в організацію підрядчика); 

– врахування соціальних питань (наприклад умов зайнятості); 
– врахування природоохоронних питань. 

Крім того, для того, щоб залучити внутрішні та зовнішні інвестиції у 

об’єкти сфери поводження з відходами, система поводження з відходами 

повинна бути прозорою. Зокрема чітко повинні бути визначені договірні та 

фінансові аспекти. Слід запровадити довгострокові договори концесії з по-

казниками діяльності, які дають можливість підрядчику найбільш ефекти-

вно здійснювати інвестиції та управління діяльністю, а місцевому органу 

влади – моніторинг діяльності. Існують різноманітні варіанти участі при-

ватного сектора від договорів на надання послуг, договорів на управління 

до повномасштабних концесійних договорів, а вигоди можуть відрізнятися 

в залежності від того, чи це послуги збирання, чи створення та експлуата-

ція/управління об’єктів обробки відходів. 

Офіційні дані було взято з обласного управління економіки і частково з 
управління регіонального розвитку та Євроінтеграції Вінницької обласної 
державної адміністрації. Інші дані поки що недоступні. 

Окрім вищезгаданих джерел фінансування було визначено ще одне 

можливе джерело розширеного фінансування сектора поводження з ТПВ. 

Було висунуто припущення, що чим ближче до дати фактичного вступу в 

ЄС, тим більше ресурсів ЄС та пов’язаних установ будуть доступними для 

фінансування інвестиційних проектів у секторі поводження з ТПВ. Однак 

передбачається, що максимальний обсяг цих ресурсів не перевищуватиме 

0,2% зведеного бюджету України. 

Очевидно, що навіть вищезазначені заходи щодо залучення коштів не 

забезпечать покриття дефіциту фінансування найкращого сценарію. З 

огляду на це, рекомендується розглянути існуючий потенціал нових еко-

номічних інструментів. У цьому контексті найбільш дієвим інструментом 

здається цільова надбавка до збору за ТПВ (що йде разом зі збором з кори-

стувачів), який пропагується новим Законом про ТПВ (розробленим 

Держжитлокомунгоспом). Незважаючи на те, що адміністрування цієї над-

бавки буде здійснюватися на трьох рівнях – національному, регіональному 

та місцевому, подібно до системи Природоохоронного фонду, очікується, 

що ця надбавка забезпечить набагато більше фінансових коштів, ніж зга-

даний фонд. 

Приклад: програма створення системи збору, переробки та транс-

портування сміття (твердих побутових відходів) в м. Вінниці та Вінни-

цькому районі 
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Мета: поетапне створення самоокупної екобезпечної системи щодо 

збору – транспортування – сортування – утилізації твердих побутових від-

ходів (сміття) в м. Вінниці та Вінницькому районі (700 000 м3
 в рік).  

Аксіомні поняття закладені в основу створення “системи”. 

Може існувати два грошових потоки (валові доходи) при діяльності 
системи, потік 1 – гроші від населення як плата за вивезення сміття 

(198000 грн міс.); потік 2 – гроші від реалізації вторинних матеріальних 

ресурсів, що відсортовуються від сміттєвої маси (625000 грн міс.). 

Резерв – плата від юридичних осіб за вивезення побутового сміття та 

деяких категорій промислових відходів. Видатки (валові доходи) можна 

поділити на дві категорії: одноразові видатки; поточні видатки. 

Серед одноразових видатків виділимо витрати, пов’язані з фінансуван-

ням придбання та будівництва: спеціалізованого багатотоннажного авто-

транспорту, контейнерів дільниці із сортування сміття, заводу з полігоном 

для переробки та утилізації відсортованого сміття. До поточних видатків 

відносимо всі витрати, пов’язані з поточною діяльністю “системи”: заробі-
тна плата, податки, енергоносії, запчастини, поточний ремонт техніки та 

ін. 

Виходячи з вищевикладеного, вказані кошти можна розглядати як фо-

рмуючі для статутного фонду створюваного комунального підприємства, 

який повинен дорівнювати сумі одноразових витрат, необхідних для при-

дбання багатотоннажного транспорту, контейнерів, бульдозера. Виділимо 

такі етапи створення системи. 

Етап І - створення юридичної особи у вигляді комунального під-

приємства та започаткування його роботи. 

Реєстрація новоствореного підприємства. Виконавець: міськвиконком. 

Для отримання коштів із бюджету скласти обґрунтоване пояснення щодо 

напрямків витрат та об’ємів потреб в конкретних позиціях (техніко-

економічне обґрунтування). Виконавці: міськвиконком, Державне управ-

ління екології та природних ресурсів та керівництво новоствореного під-

приємства. Наступний крок – перерахувати кошти на розрахунковий раху-

нок новоствореного комунального підприємства. Виконавець: міськвикон-

ком, головне управління економіки, Державне управління екології та при-

родних ресурсів та керівництво новоствореного підприємства. Безпосеред-

нє освоєння коштів – закупка згідно з передбаченими кошторисами майна 

та техніки, а також оплата витрат для їх доставки та введення в експлуата-

цію. Виконавець: міськвиконком, головне управління економіки, керівник 

новоствореного підприємства ВАТ АТЕК (Турбів, за згодою). Далі перед-

бачити фінансування в сумі місячних поточних витрат, пов’язаних із збо-

ром, транспортуванням та прийомом сміття на полігоні. Сума місячних по-

точних витрат може бути поза статутним фондом, за умови, що обласна, 

міська, районна Ради будуть сприяти, щоб фонди та спілки (наприклад 

Спілка підприємців Вінницької області) надали створеній юридичній особі 
безвідсоткову позику на 1,5 – 2 роки (~ 300,0 тис. грн). Виконавець: міськ-



 

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчаль-

ний посібник / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С.М. Кватернюк, П.М. Турчик, В.А. 

Іщенко, Р.В. Петрук. – Вінниця: ВНТУ, 2015.– 100 с. 

11

виконком, головне управління економіки та керівництво новоствореного 

підприємства. Новоствореним підприємством “ЕкоВін” закуплено для 

м. Вінниці 840 пластикових контейнерів європейського зразка та 9 сміттє-

возів (8 – виробництва ВАТ “АТЕКО”, 1 – закордонного виробництва). 

Етап 2 – створення дільниці для сортування сміття  

Цей етап також розподіляється на кілька послідових складових: 

- пошук приміщення – існуючі непрацюючі промислові об’єкти в м. 

Вінниці чи Вінницькому районі. Можливе виділення ділянок землі з відпо-

відними комунікаціями. Строк виконання 1 листопада 2005 року. Викона-

вець: міськвиконком, Вінницька державна районна адміністрація; 

- обладнання для дільниці сортування розробляється, виробляється та 

монтується силами проектних, машинобудівних та монтажних підпри-

ємств (колективів) Вінницької області. Виконавець: управління промисло-

вості транспорту та зв’язку, BAT “АТЕКО” (Турбів, за згодою); 

- фінансування складових даного етапу має бути передбачене в проекті 
бюджету. Виконавець: головне управління економіки, Постійно діюча ко-

місія з питань бюджету, Державне управління екології та природних ре-

сурсів. 

Можливі додаткові джерела фінансування: 

- кредит під заставу майна юридичної особи, що утворена на етапі 1; 

- гроші інвестора при умові, що він бере на себе зобов’язання зі ство-

рення дільниці для сортування сміття та будівництва заводу з полігоном 

для переробки і утилізації відсортованого сміття. Другий етап може також 

передбачити безвідсоткову позику з фондів та спілок на 1,5 – 2 роки, сума 

якої буде дорівнювати сумі місячних поточних витрат, пов’язаних з вироб-

ничою діяльністю дільниці для сортування сміття (500 тис. грн). 

Етап 3 – створення заводу з полігоном для переробки та утилізації 

відсортованого сміття з 100%-вим залученням інвестиційних коштів 

комерційних та інших структур (120,0 млн грн). 

Знаходиться на стадії розробки та планування, оскільки єдиного інтег-

рованого і виваженого підходу з боку міської влади немає. Триває пошук 

джерел фінансування та інженерно-технологічних підходів до вирішення 

цієї проблеми. 

Етап 3, як бачимо з описання другого етапу, може виконуватись як ло-

гічне продовження другого етапу, за умови, що інвестор почне працювати 

на стадії створення дільниці для сортування сміття. Виконавець: міськви-

конком, управління стратегічного регіонального розвитку. 

Впровадження в життя двох перших етапів створення системи 

пов’язане не тільки зі створенням та існуванням системи щодо збирання –

транспортування – сортування сміття, а й зі створенням реальних умов для 

входження інвестора, який спроможний: ввести в експлуатацію завод з по-

лігоном для переробки та утилізації відсортованого сміття; придбати у ко-

мунальних підприємств та Рад частку статутного фонду підприємства 

створеного на першому етапі, або створити нове спільне підприємство. 
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При реальному втіленні в життя поетапної моделі створення системи 

вона, разом з технікою, обладнанням та проектними рішеннями може стати 

товаром для реалізації в інших регіонах України. 

Орієнтовний розрахунок можливого доходу від впровадження Програ-

ми створення системи збору, переробки та транспортування сміття (твер-

дих побутових відходів) в м. Вінниці та Вінницькому районі показав, що 

загальний прибуток від реалізації вторинної сировини становитиме  

42,4 млн грн. 

Проте вигіднішим, як доводить практика, є перетворення вихідної си-

ровини в готовий продукт. Так, існує багато прогресивних технологій для 

переробки, наприклад, картонної тари в будівельні матеріали та переробки 

ПЕТ-сировини в композитні матеріали, проте відсутність достатньої інфо-

рмаційної бази унеможливлює оцінювання ефективності їх впровадження. 

Але вся проблема полягає в залученні коштів на реалізацію відповід-

них нововведень. В цьому випадку слід розглядати всі можливі джерела 

інвестування. На цьому етапі варто було б розглянути такі можливі варіан-

ти залучення інвестицій: залучення муніципальних інвестицій (40%); залу-

чення коштів у населення (20%); фінансування проекту  вітчизняними та  

зарубіжними суб’єктами бізнесу (40%) та ін. 

При цьому пропонується поширення облігацій комунальної позики, які 
передбачають громадянам, що їх придбали, одержання процентів від при-

бутків, зокрема за вторинну переробку (рециклінг). Ці цінні папери мають 

бути абсолютно ліквідні, оскільки запорукою їх номінальної вартості може 

бути оплата комунальних послуг. Гарантом при цьому повинні виступати 

обласні та міські адміністрації, у власності яких перебувають відповідні 
об’єкти комунальної власності. За попередніми підрахунками придбання 

населенням одного траншу облігацій комунпозики може забезпечити фі-
нансування понад 20% потреби комунального підприємства в інвестиціях, 

а для проведення потрібної операції необхідно оголосити тендер для бан-

ків, які і будуть займатися підготовкою та розміщенням активів облігацій 

комунальної позики. Іноземні компанії можуть надати необхідні технології 
та обладнання для сортувальних, переробних та сміттєспалювальних заво-

дів у лізинг, що буде досить вигідною умовою співпраці та вирішення по-

ставлених задач. В будь-якому разі, необхідно вибирати варіант, який би 

не допускав абсолютної монополії чи тільки приватного капіталу, чи тіль-

ки фінансування за муніципальний кошт. Бо перше може повторити ситуа-

цію, яка була в Ялті, Тернополі (збільшення комунальних послуг у декіль-

ка разів), а друге – далеко не треба ходити – це Вінницький досвід хроніч-

них неплатежів населення та неефективне управління комунальних під-

приємств. 

Фондом охорони навколишнього природного середовища обласної ра-

ди передбачено виділити 5,4 млн грн на природоохоронні заходи, серед 

яких 1,5 млн грн на утилізацію ТПВ, 600 тис. грн на створення нового по-

лігону в м. Крижопіль, 750 тис. грн для м. Бар тощо.  
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Обчислимо можливий дохід від впровадження нововведень. Вважати-

мемо, що затрати на сортування та захоронення неутилізованих решток 

покриваються платою населення за надані комунальні послуги. Тоді ви-

значимо можливі об’єми корисних матеріалів, які можна зібрати та реалі-
зувати. Так, наприклад, доведено, що при роздільній системі виносу сміття 

біля 70% макулатури підлягає переробці. Звідси загальна кількість придат-

ного для переробки паперу сягатиме 

 

Мп =350000×0,8×0,37×0,95 = 75520 т, 

 

де 350000 – прогнозний об’єм твердих побутових відходів; 

0,8 – питома щільність відходів; 

0,37 – частка паперу; 

0,95 – частка паперу, придатного для переробки. 

Вартість такої кількості макулатури становитиме 

 

Вм = 75520×350= 25382000 грн. 

 

Аналогічно можна розрахувати вартість іншої сировини, яка входить 

до складу побутових відходів. Отже, вартість гумусу, утвореного з харчо-

вих відходів:  

 

Вг = 350000 ×  0,8 ×  (0,24 + 0,37 ×  0,3) ×  0,6 ×  150 = 8845200 грн. 

 

Вартість текстилю: Вт = 350000 ×  0,8 ×  0,05 ×  0,8 ×  200 = 2240000 грн. 

 

Вартість металу: Вмет = 350000 ×  0,8 ×  0,043 ×  150 = 1806000 грн. 

 

Вартість скла: Вс = 350000 ×  0,8 ×  0,055 ×  50 = 770000 грн. 

 

Важливою складовою побутового сміття є поліетилентерефталатова 

(ПЕТ) сировина. Її переробці приділяють останнім часом все більше уваги, 

проте, як не дивно, широкого використання вторинний ПЕТ так поки що 

не знайшов. 

Для того, щоб визначити можливий прибуток від його реалізації, необ-

хідно спочатку визначити його масу. Ринок прохолоджувальних напоїв в 

умовних 1,5 л пляшках в м. Вінниці становить близько 7 – 8 млн пляшок. 

Середня вага однієї пляшки 40 грам, а вартість подрібнення 1 т 

ПЕТ-сировини коштує 175 грн. 

Вважаючи, що переробці підлягатиме 90% сировини, визначимо мож-

ливу виручку від його реалізації: 
 

ВПЕТ = 7500,000 ×  0,00004 ×  (1300 - 175) = 3375000 грн. 
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Отже, загальний прибуток від реалізації вторинної сировини за рік 

становитиме: 

 

П = 25382000 + 8845200 + 2240000 +1806000 + 770000 + 3375000 = 

= 42 413 200  грн. 

 

Проте в процесі рециклінгу можливі витрати на такі роботи. Напри-

клад, визначимо затрати на сортувальну лінію, які складаються із затрат на 

електроенергію, заробітну плату та нарахування на зарплату, ліцензію на 

землю та інші затрати. 

Затрати на електроенергію. Лінія для  сортування сміття та утилізації 
відходів матиме такі параметри споживання електроенергії (табл. 3.1). 

 

  Таблиця 3.1 – Затрати на електроенергію 

Назва 

Е
ле

кт
ро

-

дв
и
гу

н
и

, 
ш

т.
 

П
от

уж
н

.,
 

кВ
т/

го
д 

Ч
ас

 р
об

от
и

, 

рі
к 

В
ар

ті
ст

ь 
 

1
 к

В
т,

 г
рн

 

За
га

ль
н
а 

ва
-

рт
іс

ть
 н

а 
рі

к,
 

гр
н

 

Лінія прийому та 

подачі сміття 

8 10 3600 0,24 69120 

Лінія сортування 6 10 3600 0,24 51840 

Лінія подрібнення 

та пресування 

8 20 3600 0,24 138120 

Освітлення  30 1800 0,24 12960 

Всього     272040 

 

Затрати на заробітну плату та нарахування на зарплату. Виходячи 

зі штатного розкладу та нарахувань на заробітну плату, отримуємо розра-

хунок (табл. 3.2): 

Таблиця 3.2 – Затрати на заробітну плату та нарахування на зарплату 

Посада Кількість 

працівників, 

осіб 

Оплата за 

1 місяць, 

грн 

Податки на 

зарплату, 

грн 

Всього за 1 

рік, грн 

Прийомщик 2 900 360 30240 

Бульдозерист 4 900 360 60480 

Електрик 4 900 360 60480 

Механік 4 900 360 60480 

Сортувальник 40 900 360 60480 

Майстер 6 1000 400 100800 

Бухгалтер 4 1000 400 67200 

Всього 64   984480 

 



 

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчаль-

ний посібник / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С.М. Кватернюк, П.М. Турчик, В.А. 

Іщенко, Р.В. Петрук. – Вінниця: ВНТУ, 2015.– 100 с. 

15

Прямі податки та затрати наведені у табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Затрати на ліцензію та землю 

Назва затрат Одиниця обчислення Сума за 1 рік, грн 

Ліцензія на утилізацію 

відходів 
 7500 

Місцевий податок на 

утилізацію відходів 
2% від обсягу 251597 

Податок на землю та 

екологію 

14% від обсягу, не ме-

нше 10000 грн 
176118 

Всього  435215 

 

Інші затрати, ремонтні та офісні витрати наведені в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Інші затрати, ремонтні та офісні витрати 

Назва Одиниця виміру Ціна, грн Вартість на рік 

Диз. паливо та масти-

ла для бульдозера-2 
60 т 285 61560 

Скрепер-2 60 т 285 61560 

Навантажувач-2 60 т 285 61560 

Всього:   184680 

Ремонтні зап. частини   140000 

Всього   140000 

Інші затрати    

Транспорт   25000 

Прогр. забезпечення   30000 

Канц. товари   12000 

Всього:   67000 

Разом:   391680 

В таблиці 3.5 подані загальні затрати на сміттєсортувальну станцію.  

 

Таблиця 3.5 – Обчислення загальних затрат сміттєсортувальної станції  
Назва Загальні затрати на 1 рік, грн 

Прямі податки 435215 

Затрати на електроенергію 272040 

Затрати на зарплату 984480 

Затрати на диз. паливо 184680 

Ремонтні запчастини 140000 

Інші затрати 67000 

Загальні затрати 2083015 
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Таким чином, загальні затрати на рік на утилізацію сміття складуть 

2083015 грн. При переробці 350 тис. м3
, розрахуємо собівартість утилізації 

1 м3
 сміття за формулою:  

 

С S/ m= = 2083015 : 350 000 = 5,95 (грн/м3
), 

де  С – собівартість утилізації 1 м3 сміття; 

S –  сума затрат на рік; 

m – об’єм переробленого сміття за 1 рік. 

Затверджені тарифи на послуги із збирання, сортування, транспорту-

вання, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) у розмірі, за-

значеному у табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 – Тарифи на послуги із збирання, сортування, транспортуван-

ня, переробки та утилізації використаної тари  

Тарифи, гривень за кілограм без податку  

на додану вартість Матеріал, з якого виготов-

лено тару (упаковку) 
загальні 

дитяче харчування 

та медпрепарати 

Картон, папір 0,35 0,17 

Пластмаси 0,85 0,42 

Скло 0,15 0,07 

Метал: жерсть 0,4 0,2 

алюміній, фольга 1,1 0,55 

Інші 0,2 0,1 

Комбінований 1,25 0,63 

Дерево, текстиль 0,2 0,1 

Інші 0,25 0,13 
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Таблиця 3.7 – Тарифи на ТПВ по місту Вінниці і містах Вінницької області 
(за даними обласного управління комунального господарства) 

місто Вінниця  

Тарифи на прийом та складування ТПВ по міському 

комунальному підприємств “Комбінат комунальних 

підприємств” за 1 куб. м: 

Питомі показники 

 вартості 

- населення 0,66 грн 

- бюджетні організації 0,66 грн 

- інші групи споживачів 0,78 грн 

Тарифи для контрагентів (на талони і вивезення)  

Для ЖЕКів:  

 - на талони 1,94/м3
 

 - вивезення 7,85/м3
 

Для інших:   

- на талони 3,60/м3
 

 - вивезення 7,86/м3
 

місто Ладижин (Тарифи на вивезення ТПВ)  

- для населення багатоповерхових будинків 0,05 грн за 1 м3
 

- для населення приватного сектора 8,0 грн за 1 м3
 

Собівартість вивезення ТПВ 18 грн за 1 м3
 

місто Могилів-Подільський 

(Тарифи на вивезення ТПВ за 1 м3
) 

 

КП «Шляховик»(грн):  

– для населення приватного сектора 1 люд/міс 3,80 

Собівартість вивезення ТПВ в рік 93600 

ТОВ «Кіровський житловий масив» (грн):  

– для населення багатоповерхових будинків за 1 м2
 заг. 

площі 
0,0517 

Собівартість вивезення ТПВ в рік 52000 

 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Дати характеристику системи фінансового управління ТПВ. 

2. Які є способи підвищення ефективності у сфері поводження з ТПВ? 

3. Дати характеристику етапів створення самоокупної екобезпечної систе-

ми щодо збору – транспортування – сортування – утилізації твердих побу-

тових відходів. 

4. Що включає розрахунок можливого доходу від впровадження системи 

збору, переробки та транспортування сміття (пояснити на прикладі м. Він-

ниці)? 

 


