
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування» 

 
1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ 

НОРМ 

Розроблення Зміни будівельних норм здійснюється згідно із  наказом 

Мінрегіону від 13.05.2019 № 110 «Про затвердження Переліку нових розробок 

на створення науково - технічної продукції з нормування у сферах будівництва 

та житлової політики на 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030». 

Проект Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення проектування» відповідає технічному завданню на 

його розроблення, затвердженому директором ДП «НДКТІ МГ» 

В.А. Кравченком. 

 
2. ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Розроблення проекту Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування» проведено на основі 

положень Закону України «Про відходи», Національного плану управління 

відходами до 2030 року, схваленого розпорядженням КМУ №117-р від 20 

лютого 2019 р. та Національної стратегії управління відходами в Україні до 

2030 року, схваленої розпорядженням КМУ № 820-р від 8 листопада 2017 р. 

Згідно з класифікацією нормативних документів у галузі будівництва 

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення 

проектування» відноситься до класу В – Технічні нормативні документи, 

підкласу В.2 - технології виробництва.  

Застосування вимог Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 впроваджує наступні 

завдання та призначення:  

- перегляду нормування терас, виположування, нормування тимчасових 

доріг та водовідвідних каналів при рекультивації, використання геосинтетичних 

матеріалів для укріплення склонів; 

- впорядкування та розмежування господарської зони, технологічної 

ділянки, ділянки складування відходів та інженерних споруд. Розміщення посту 

радіаційного контролю, сучасного обладнання для миття машин, ділянки для 

тимчасового складування вилучених вторинних матеріалів, розміщення 

біогазових установок для генерації електроенергії, окремих резервуарів для 

питної води та протипожежних потреб, локальні очисні споруди;    

- визначення об’ємів утворення фільтрату, технічних рішень щодо 

збирання та очистки фільтрату з тіла полігону побутових відходів; 



- використання штучних протифільтраційних екранів разом з природними 

або без нього;  

- щодо проектування ділянки для складування інертних відходів;  

- встановлення вимог щодо параметрів шарів перекриття та матеріалів для 

їх заповнення;  

- встановлення сучасних вимог щодо висоти полігону, ухилів, 

розташування доріг, розміщення терас та додаткових водовідвідних каналів для 

підвищення безпеки при їх експлуатації; 

- використання геосинтетичних дренажних матеріалів при рекультивації 

полігонів. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ 

За 14 років дії ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування» були переглянуті один раз. На цей час 

змінились вимоги щодо захоронення побутових відходів, які відображені у 

Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої 

розпорядженням КМУ № 820-р від 8 листопада 2017 р.  

Необхідність перегляду вимог щодо захоронення ТПВ також ґрунтується 

на позиціях Національного плану управління відходами до 2030 року, 

схваленого розпорядженням КМУ №117-р від 20 лютого 2019 р.  

Законом України «Про відходи» визначено, що захоронення побутових 

відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах або 

звалищах. Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів 

побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення 

та знешкодження біогазу та фільтрату. 

Наказом Мінрегіону «Про затвердження Правил експлуатації полігонів 

побутових відходів» вимагається наступне: для  складування на полігонах 

побутових відходів відсіву мілкої фракції побутових відходів, що надходить  

від  підприємств сортування  та  перероблення побутових відходів,  слід 

передбачити окремі карти. 

Виходячи з цього є потреба у підготовці Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 

«Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування».   

 

4. НАДАННЯ ЧИННОСТІ, УПРОВАДЖЕННЯ, ДАТА ПЕРШОГО 

ПЕРЕВІРЯННЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРЯННЯ ДОКУМЕНТА 

Рекомендований термін надання чинності – з 1 січня 2020, періодичність 

перевіряння – 5 років.  

 

  



5. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ, НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ  

Проект Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення проектування» розроблено у відповідності до 

положень Законів України «Про відходи», а також «Про будівельні норми», 

«Про регулювання містобудівної діяльності». 

Розробка проекту Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування» здійснювалася  з 

урахуванням вимог Національної стратегії управління відходами в Україні до 

2030 року, Національного плану управління відходами до 2030 року та 

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

відходів”, а також в ув’язці з: ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і 

споруд, СОУ ЖКГ «Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що 

використовується у когенераційних установках». 
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