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Україна займає останнє місце серед європейських країн з поводження відходами 

Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС та зробила європейський вибір, у тому числі і 

в напрямку охорони довкілля. Показники, які задає Європа у сфері поводження з відходами, 

доволі високі. Зокрема, Польща захоронює на сміттєзвалищах 44 % побутових відходів, Швеція 

– лише 0,8 %, в той час як Україна на сьогодні близько 95 % усіх побутових відходів відправляє 

на сміттєзвалища. Перший пріоритет, який Європейський Союз застосовує у законодавстві та 

практиці – це запобігання утворення відходів, на останньому місці – захоронення відходів. З 

перероблення відходів Україна посідає останнє місце.  

Як поводяться з побутовими відходами в Україні та країнах Європейського Союзу? 

Поводження з 
побутовими 
відходами 

Україна (2015), 
дані Мінрегіону 
України , млн. т 

Країни ЄС (2015), 
дані Євростату, 

млн. т 

Швеція 
(2015), дані 
Євростату, 

млн. т 

Польща 
(2015), дані 
Євростату, 

млн. т 

Всього утворено 
відходів 

9,23 241 4,377 10,863 

Захоронення, 
видалення 

8,69 (94,1 %) 61 (25,3 %) 0,035 (0,8 
%) 

4,808 (44,3 
%) 

Спалювання  0,25 (2,7 %) 64 (26,6%) 2,241 (51,2) 1,439 (13,2 
%) 

Перероблення 0,26 (2,8 %) 69 (28,6 %) 2,101 (48,0 
%) 

4,616 (42,5 
%) Компостування 0,003 (0,03 %) 40 (16,6 %) 

Інше - 7 (2,9 %) 

 

В Україні у 2016 році за даними Мінрегіону утворилося 10,795 млн. т побутових відходів, з 

них 10,283 млн. т захоронено на сміттєзвалищах, що складає 95,3 %. І це на 1,2 % більше 

захоронено побутових відходів у порівнянні з 2015 роком. Тобто, в Україні існує тенденція до 

збільшення захоронення побутових відходів, а не збільшення повторного використання, 

перероблення, компостування, як це відбувається в країнах ЄС. 

Такий відрив України від європейських країн у сфері цивілізованого поводження з 

відходами. Саме збільшення обсягів утворення відходів, захоронення їх на сміттєзвалищах, які 

не забезпечують громадянам екологічну безпеку, перетворення родючих земель на смітники та 

джерела забруднень і захворювань вимагає негайних кроків та короткотермінових шляхів 

вирішення проблеми на державному рівні. 

Стан сміттєзвалищ в Україні 

Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ в Україні збільшується. У сільських населених 

пунктах існуюють лише поодинокі випадки компостування органічних відходів. Економічні 

переваги правильного поводження з ТПВ не розглядаються. 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/Zbortpv1-oblasti.pdf
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bb/Municipal_waste_landfilled%2C_incinerated%2C_recycled_and_composted_in_the_EU-27_19951995-2015.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bb/Municipal_waste_landfilled%2C_incinerated%2C_recycled_and_composted_in_the_EU-27_19951995-2015.png
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bb/Municipal_waste_landfilled%2C_incinerated%2C_recycled_and_composted_in_the_EU-27_19951995-2015.png


 

 

У 2016 році порівняно з 2015 кількість несанкціонованих сміттєзвалищ зросла більш, як на 

10 тисяч одиниць. Така ситуація вимагає в першу чергу організації системи збору відходів в усіх 

населених пунктах, проведення інформаційної кампанії серед населення, використання і 

перероблення ресурсоцінних  відходів. 

Враховуючи складну ситуацію, що склалася сьогодні у державі щодо поводження з 

відходами, вкрай важливо обрати правильні пріоритети та напрямки діяльності, щоб вивести 

сферу поводження з відходами з кризового стану. 

Національна стратегія поводження з відходами – позитивні реформи та що потрібно 

доопрацювати 

На урядовому порядку денному першочерговим заходом у сфері поводження з відходами 

є обрання вектору руху держави у сфері поводження з відходами. Основним базовим документом 

і являється Національна стратегія поводження з відходами (далі - Стратегія), яку Мінприроди 

оприлюднило 18 липня цього року.  

Запропонована Стратегія визначає державну політику у сфері поводження з відходами в 

найближчі десятиліття. В основу даного документа покладені європейські підходи у сфері 

поводження з відходами.  

Зокрема, Стратегією передбачається реалізація таких основних заходів: запровадження 

роздільного збирання відходів, які підлягають повторному використанню та переробленню, 

створення центрів із збирання відходів електричного та електронного обладнання для їх ремонту 

і повторного використання, створення нових потужностей з переробки вторинної сировини, 

компостування та  утилізації відходів, зменшення кількості місць та обсягів захоронення відходів.  



Також передбачено розроблення національного законодавства у сфері управління 
відходами у відповідності до Європейських Директив. Виконання заходів, досягнення цілей та 
показників передбачені до 2030 року. 

Громадськістю вітаються заходи, які зазначені у Стратегії, що стосуються внесення змін до 

чинного законодавства щодо небезпечних відходів, а саме контролю за наявністю матеріально-

технічної бази у підприємств ще до моменту отримання ліцензії на операції поводження з 

небезпечними відходами. Поряд з тим, на державному рівні слід запровадити щоквартальну 

онлайн звітність ліцензіатами до Мінприроди України щодо операцій на поводження з 

небезпечними відходами. 

У Стратегії детально описано проблему поводження з побутовими відходами та заходи, 

що пропонуються для вирішення проблеми побутових відходів в Україні. Однак, потребує 

детального аналізу наявність попиту на цементних підприємствах України, які працюють на 

«сухому» – екологічно безпечному способі виробництва цементу, саме у потребі RDF/SRF палива 

– твердого відновлюваного палива. Вимоги і стандарти до спалювання такого палива в ЄС є 

розроблені, доволі жорсткі щодо показників якості та контролю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, як самими підприємствами, так і державними контролюючими органами.   

В Україні, нажаль відсутні стандарти щодо якості твердого відновлюваного палива. У 

Стратегії передбачено створення об’єктів з виробництва палива з побутових відходів RDF/SRF. 

Однак, вітчизняні цементні підприємства, які можуть забезпечити високотемпературне 

спалювання твердих побутових відходів, не мають необхідних очисних фільтрів для вловлювання 

забруднюючих речовин. Також відсутній державний контроль за викидами складних органічних 

речовин (діоксинів, фуранів, поліароматичних вуглеводнів).  

Сьогодні у державі спостерігається справжній бум із підтримки спалювання і піролізу 

побутових відходів. При тому, що і високотемпературне спалювання, і піроліз (процес 

розщеплення без доступу кисню) вимагають дороговартісного обладнання для очищення викидів 

в атмосферне повітря. Якщо державою не будуть дофінансовуватися встановлення систем 

очищення викидів на приватних підприємствах, то навряд чи бізнес готовий вкладати сотні 

мільйонів євро у доровартісне обладнання з очищення викидів в атмосферне повітря. До 

прикладу, на сміттєспалювальному заводі у Познані (Польща) встановлене очисне обладнання 

японської фірми, яке коштує 140 млн. євро. У нас галузь перероблення відходів взагалі 

недофінансовується з боку держави.  

Відповідно доцільно впроваджувати пілотні проекти виробництва палива з побутових 

відходів RDF/SRF при умові оснащення цементних заводів необхідними очисними фільтрами, 

розроблення та затвердження вимог до якості такого палива, встановлення онлайн датчиків та 

постійного моніторингу з боку підприємств, державних органів за викидами в атмосферне повітря 

діоксинів, фуранів, поліароматичних вуглеводнів і інших забруднюючих речовин. 

Що стосується промислових відходів, то слід розробити технологічні регламенти з 

використання відходів вуглевидобутку для будівництва доріг та впровадження технології з 

використання таких відходів у якості матеріальних ресурсів. 

Стратегією також слід передбачити формування переліку хімічних засобів захисту рослин, 

які використовуються в Україні, але водночас заборонені до використання в країнах 

Європейського Союзу, інших країнах, і відповідно заборонити їхнє використання на території 

України. 

Обов’язково потрібно впровадити систему розширеної відповідальності виробника, 

порядок фінансування заходів від збору відходів упаковки, основні вимоги до системи збору та 

повернення відходів упаковки, перелік зобов’язань виробників щодо забезпечення управління 

відходами упаковки, встановити вимоги до маркування упаковки. 



Національна стратегія поводження з відходами вкрай важлива для вирішення проблем у 

даній сфері. На сьогодні змінюється національне законодавство, як під впливом і бізнесу, так і 

необхідності виконання Угоди про асоціацію, міняються підходи окремих населених пунктів до 

поводження з відходами. В Україну ввозяться технології поводження з відходами, пропонуються 

різні системи управління відходами, різні фінансові стимули та механізми.  

Концепція запобігання, мінімізації утворення відходів, їхнє перероблення і компостування 

на сьогодні поширюється цивілізованими країнами та пропагуються моделі управління 

продуктами та процесами, які дозволять зменшити обсяги, небезпеку відходів та матеріалів, 

зберегти та відновити ресурси, попередити їхнє спалювання чи захоронення.  Таких саме змін у 

сфері поводження з відходами очікуємо внаслідок реалізації Стратегії. Адже, від сучасних 

підходів будуть отримувати переваги і люди, і довкілля, і економіка.  

Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» проаналізовано 

Стратегію та надіслано детальні пропозиції до Мінприроди. Сподіваємося, що пропозиції, 

доповнення громадськості будуть враховані на державному рівні і буде забезпечено державою 

виконання своїх зобов’язань не тільки перед Європейською спільнотою, але і перед громадянами 

України, створивши умови для безпечного для життя і здоров'я довкілля. 

 

Стаття виходить в рамках проекту МБО «Екологія-Право-Людина» та Європейської Комісії 

«Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами».  

Погляди викладені у цій статті за жодних обставин не можуть вважатися такими, що 

відображають точку зору Європейського Союзу. 

   

 

 

 

 

Проект фінансується Європейським Союзом 

 

 

 


