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Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування
Міністерства розвитку громад та територій України розглянуло Ваш запит на
публічну інформацію від 16.09.2020 щодо будівництва та функціонування
полігону побутових відходів та в межах компетенції повідомляє.

Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, затвердження схем санітарного очищення
населених пунктів.

Статтею 21 Закону України «Про відходи» (далі – Закон України)
встановлені повноваження органів місцевого самоврядування щодо вирішення
питань стосовно розміщення на своїй території об'єктів поводження з
відходами, здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним
поводженням з відходами на своїй території.

Відповідно до статті 351 Закону України захоронення побутових відходів
дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Згідно зі статтею 1 Закону України відведені місця чи об'єкти - місця чи
об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди,
ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами.

Проектування нового будівництва, реконструкція, технічне
переоснащення й рекультивація полігонів твердих побутових відходів
здійснюється відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових
відходів. Основні положення проектування» (зі змінами №1 та №2 до ДБН)
(далі - ДБН В.2.4-2-2005).

Розмір санітарно-захисної зони полігонів твердих побутових відходів
встановлено Державними санітарними правилами планування та забудови
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населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.06.1996 № 173.

Правилами експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
01.12.2010 № 435, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за
№ 1307/18602, встановлено вимоги щодо експлуатації та утримання полігонів
побутових відходів, зокрема на полігон, прийнятий в експлуатацію, повинен
бути відповідний паспорт місця видалення відходів відповідно до Порядку
ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.08.1998 № 1216.

З повагою

Директор Департаменту Андрій ВЕДМІДЬ

Новікова Діана
Тел. 207-1-844
____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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