
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

139

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера благоустрою населених пунктів, що є складо-

вою житлово-комунального господарства, являє собою
одну з галузей економіки держави, що тісно пов'язана із
життєдіяльністю суспільства, і створює комфортні умови
для проживання та праці населення. Одним з головних зав-
дань сфери благоустрою населених пунктів є санітарне
очищення та належне утримання територій, про що
свідчать положення Закону України "Про благоустрій на-
селених пунктів" [1] та "Про відходи" [2].

Однак останнім часом міські та позаміські території
засмічені несанкціонованими сміттєзвалищами, яких стає
дедалі більше і куди переважним чином потрапляють відхо-
ди, що є вторинною сировиною. Також існуюча система
поводження з побутовими відходами, відповідні економічні
та організаційні механізми в державі не дозволяють комп-
лексно вирішувати питання сучасного поводження з відхо-
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дами, у тому числі відокремлювати вторинну сировину на
етапі збирання побутових відходів для їх подальшої пере-
робки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду питань удосконалення системи поводження
з відходами, у тому числі з відходами як вторинною сиро-
виною, та імплементації вітчизняного законодавства до
стандартів європейського співтовариства приділили свою
увагу такі науковці, як Міщенко В.С., Виговська Г.П., Ма-
ковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. [3, 4].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Однак потребують більш глибокого дослідження пи-
тання інвестиційного значення стосовно поводження з



Інвестиції: практика та досвід № 11/2014140

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

відходами як вторинною сировиною, що є у складі побу-
тових відходів, під час державного регулювання сфери
благоустрою населених пунктів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у аналізі та оцінці інвестиційного

значення побутових відходів у сфері благоустрою населе-
них пунктів під час її державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існуючий стан поводження з побутовими відходами да-
лекий від ідеального. Так, лише 76% населення в Україні
охоплене послугами з вивезення побутових відходів, а із
зібраних 59 млн м3 твердих побутових відходів (15 млн
тонн), переробляється та утилізується за статистикою
Мінрегіону України [5] лише до 4% відходів (3% перероб-
ляються та 1% утилізуються).

Захороненню підлягає близько 96% побутових
відходів на 6,7 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною
площею понад 10 тис. га. Кількість сміттєзвалищ, які пе-
ревантажені складає 973 од. (15%), а 1415 од. (21%) —
не відповідають нормам екологічної безпеки.

Через неналежну систему поводження з побутовими
відходами в населених пунктах, як правило, у приватному
секторі, щорічно утворюєтсься близько 32 тис. несанкціо-
нованих звалищ, що займають площу понад 1 тис. га, і на
які витрачаються значні кошти місцевих бюджетів для їх
ліквідації.

А оскільки побутові відходи складаються із близько
40—50 % вторинної сировини, яку можна відібрати та по-
вернути у господарській обіг, ми втрачаємо ще й значний
ресурсний потенціал.

Хоча вже сьогодні у 503 населених пунктах в якійсь
мірі впроваджено роздільне збирання побутових відходів
та у 15 населених пунктах працюють 21 сміттєсортуваль-
на лінія. Крім того, у 23 населених пунктах будуються
сміттєсортувальні комплекси, що свідчить про значний
інтерес до цього напряму як з боку бізнесу, так і з боку
влади.

Однак роздільне збирання побутових відходів у містах
України здійснюється не системно, фрагментарно, пере-
важно в центральних частинах населених пунктів, де пере-
важають офіси та торгові центри, в яких утворюються
більш привабливі побутові відходи за морфологічним ста-
ном.

Також, за експертними даними, через систему пунктів
приймання вторинних матеріалів та з урахуванням тіньо-
вих схем роботи безпосередньо на полігонах відбираєть-
ся ще близько 10% вторинної сировини з побутових
відходів, які поступають на переробку.

Наразі за даними УКРВТОРМИ за 2012 року існує та-
кий баланс за показниками використання вторсировини
(табл. 1).

Саме тому на передній план сьогодення виходить не
тільки необхідність удосконалення системи збирання вто-
ринної сировини та повного збирання і вивезення побуто-
вих відходів, але й аспекти якості їх збирання за рахунок
роздільного збирання з подальшим сортуванням, щоб
мінімізувати вплив побутових відходів на довкілля під час
поводження з ними. І такі процеси необхідно реалізовува-
ти на начальних стадіях поводження з побутовими відхо-
дами, починаючи з впровадження роздільного збирання
та сортування.

За відсутності роздільного збирання побутових
відходів екологія та економіка держави зазнає значних
збитків, через виведення із господарського обігу земель
під розташування полігонів для захоронення побутових
відходів, посилений негативний вплив на довкілля захоро-
нених побутових відходів, втрату значного ресурсного по-
тенціалу побутових відходів у якості вторинної сировини.

У розвинутих країнах світу, насамперед в європейсь-
ких, сучасна "формула поводження з побутовими відхо-
дами" така: близько 35% побутових відходів переробля-
ються завдяки їх роздільному збиранню та сортуванню;
15% відходів переробляється в компост та біогаз; та близь-
ко 50% утилізуються, як правило спалюванням на енерге-
тичні цілі з виробленням тепло-, електроенергії. Зменши-
ти навантаження на довкілля шляхом 100% переробки та
утилізації побутових відходів — це основне завдання в
сфері поводження з побутовими відходами.

Обсяги переробки побутових відходів в європейських
країнах постійно збільшується. Наприклад, Швейцарія,
Німеччина та Швеція за даними Євростату [6] за 2012 рік
вже досягли показника в 0% прямого захоронення побу-
тових відходів. А Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та
Австрія досить наближені до цього показника (рис. 1).

Для України, дуже цікавий досвід пострадянських
країн — членів Європейського союзу, які протягом років
незалежності, значно знизили обсяги захоронення побу-
тових відходів, за рахунок впровадження роздільного зби-
рання побутових відходів, їх сортування та переробки. Так,
у 2012 році в Естонії захоронювалось вже лише 27% по-
бутових відходів, у Литві — 44% та в Латвії — 46%.

Роздільне збирання побутових відходів в європейсь-
ких країнах не обмежується лише окремим збиранням вто-
ринної сировини, але й здійснюється окреме збирання
органічної складової побутових відходів, яка іде на ком-
постування, у тому числі для отримання біогазу, окреме
збирання відходів електричного та електронного облад-
нання, а також окреме збирання небезпечних складових
побутових відходів. А в Україні ці напрями не розвинені
взагалі, реалізовано лише деякі невеликі проекти.

Як ми бачимо, європейські підходи у поводженні з по-
бутовими відходами націлені на першочергову переробку
частини побутових відходів, що складається із вторинної
сировини, а непереробну частину побутових відходів ути-
лізують на енергетичні цілі, уникаючи таким чином захо-
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Папір 950 750 200 1500 +550 1540 - 40 

Полімери 115 145  390 +275 1080 - 690 

Скло 300 282 18 1300 +1000 1040 +260 

Всього 1365 1177* 218   3660  

 

Таблиця. 1. Баланс використання вторинної сировини в Україні

* 28% (330 тис. т) збирається підприємствами, які надають послуги з вивезення побутових відходів, 72% (847 тис. т) зби-
рається на заготівельних пунктах вторинної сировини.
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ронення побутових відходів. Таким чином, досягається
35% переробки побутових відходів за рахунок впровад-
ження розвиненої системи роздільного збирання побуто-
вих відходів та їх сортування.

Потенціал переробки побутових відходів в Україні
складає близько 20 млн м3 (5 млн т). Наразі вже збираєть-
ся близько 2,1 млн м3 (0,5 млн т) вторинних матеріалів з
побутових відходів. Таким чином, необхідно ще розділь-
но зібрати близько 18 млн м3 (4,5 млн т) вторинних матер-
іалів з побутових відходів в населених пунктах, де нада-
ються послуги з вивезення побутових відходів і не впро-
ваджено роздільне збирання. Метою цього має стати не-
обхідність зменшення негативного впливу на довкілля та
повернення в господарський обіг вторинні матеріали —
папір, пластик, метал, скло.

Необхідність впровадження роздільного збирання по-
бутових відходів та сучасних технологій з їх переробки та
утилізації в Україні передбачена законодавством, а саме
Законом України від 05.03.1998 № 187/98 "Про відходи".

В українському законодавстві, як в принципі і у світо-
вому, реалізація завдань забезпечення роздільного зби-
рання та сортування побутових відходів покладаються на
органи місцевого самоврядування відповідно до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" [7], які
здійснюють їх через власні комунальні підприємства або
залучення компаній інших форм власності.

Однак через недостатність коштів у місцевих бюджетах,
збитковість комунальних підприємств, невідповідність та-
рифів на житлово-комунальні послуги, куди входять і послу-
ги з вивезення побутових відходів і які наразі не покривають
собівартість таких послуг, низькі доходи населення (утворю-
вача побутових відходів), непривабливий інвестиційний клімат
у цій галузі тощо не дозволяють забезпечити виконання за-
конодавчих та нормативно-правових актів щодо роздільно-
го збирання побутових відходів та їх сортування.

Саме тому від центральних органів державної влади,
до компетенції яких відноситься це питання, має виходити
ініціатива щодо системного запровадження сучасних тех-
нологічних підходів до роздільного збирання та сортуван-
ня побутових відходів.

Впровадження в першу чергу роздільного збирання по-
бутових відходів та їх сортування в сучасних українських
реаліях найбільш виправдано. Оскільки капітальні інвестиції
та експлуатаційні витрати в значній мірі компенсуються від
продажу відібраних вторинних матеріалів, звісно в залеж-
ності від наявності споживачів таких вторинних матеріалів.

Наступні кроки в цій сфері — це впровадження інфра-
структурних об'єктів з промислової переробки побутових
відходів шляхом отримання з них біогазу, і це близько 15%
обсягу зібраних побутових відходів (за досвідом розвину-
тих країн).

Останні кроки це впровадження об'єктів з утилізації
побутових відходів на енергетичні цілі із захороненням про-
мислових відходів у вигляді золи та шлаку. Обсяг близько
50 % побутових відходів. Однак це найдорожчі інвестиції в
цю сферу, що призведе до значного збільшення тарифів за
вивезення побутових відходів — за оцінками в 5 разів.

За укрупненою оцінкою, для впровадження роз-
дільного збирання 18 млн м3 (3,9 млн т) вторинних матері-
алів з побутових відходів, необхідно: 58,7 тис. контейнерів;
658 сміттєвоза; 45 сміттєсортувальних заводів. При цьому
кількість сміттєсортувальних заводів може бути збільше-
но завдяки будівництву заводів меншої потужності в за-
лежності від техніко-економічних обгрунтувань.

Інвестиційна потреба у створенні цієї інфраструктури
сягає близько 2,5 млрд грн. Звісно постає ряд запитань —
де взяти такі кошти та хто їх буде повертати.

Слід нагадати, що Законом України "Про відходи" [2]
передбачено стимулювання заходів щодо утилізації
відходів та зменшення обсягів їх утворення, серед них такі:

а) пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації
продукції, виготовленої з використанням відходів;

б) пріоритетне державне кредитування;
в) спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків

за банківські кредити, пов'язані з інвестиціями, що спря-
мовуються на утилізацію відходів і виготовлення відповід-
ного устаткування;

г) дотації з Державного бюджету України і місцевих
бюджетів для перевезення відходів (вторинної сировини)
чи напівфабрикатів, одержаних з цих відходів;
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д) інформація щодо технологічних можливостей утил-
ізації відходів;

е) дотації з фондів охорони навколишнього природ-
ного середовища та інших джерел;

є) пільги щодо поповнення обігових коштів під-
приємств, установ та організацій — суб'єктів господарсь-
кої діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, об-
роблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторин-
ної сировини, за умови цільового використання цих коштів
для придбання та переробки таких відходів.

Незважаючи на такий досить достатній перелік — орга-
ни законодавчої та виконавчої влади не забезпечують його
виконання, а Податковий кодекс України не містить жод-
ного такого стимулу.

Варіанти фінансування проектів роздільного збиран-
ня та сортування побутових відходів можуть бути такі:

— окрема бюджетна програма;
— природоохоронні заходи за рахунок коштів фонду

охорони навколишнього середовища;
— збір на організацію та здійснення роздільного зби-

рання, перевезення та перероблення побутових відходів;
— відповідальність виробників та імпортерів товарів в

упаковці.
Перші два напрями пов'язані з дотаційним фінансу-

ванням з боку держави розвитку інфраструктури розд-
ільного збирання та сортування побутових відходів, що
на сучасному етапі економічної нестабільності не є реал-
істичними.

Інші два напрями пов'язані із залученням виробників
та імпортерів товарів в упаковці до забезпечення розділь-
ного збирання вторинної сировини з побутових відходів.

Збір на організацію та здійснення роздільного збиран-
ня, перевезення та перероблення побутових відходів може
розподілятись централізовано або децентралізовано — на
рівні органів місцевого самоврядування. Централізований
розподіл коштів у цій сфері, "гібрид" якого в принципі діяв
до сьогоднішнього часу відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2001 № 915 "Про впроваджен-
ня системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вто-
ринної сировини" [8] довів свою нездатність досягти за час
існування показників переробки побутових відходів адек-
ватних країнам Європейського союзу.

Збирання цього збору у вигляді податку з автоматич-
ним розподілом на місцеві органи самоврядування дасть
змогу децентралізувати розподіл коштів на вирішення пи-
тань роздільного збирання побутових відходів безпосеред-
ньо на місця. В той же час, існують певні ризики щодо не-
ефективного використання цих коштів вже на місцевому
рівні.

Новий виток з децентралізації влади в європейських
країнах свідчить про залучення соціально-відповідально-
го бізнесу до вирішення питань, які покладені на органи
місцевого самоврядування. Не залишилися в стороні і пи-
тання поводження з відходами упаковки, а саме: через зап-
ровадження відповідальності виробників та імпортерів то-
варів в упаковці з прийняттям директиви Європейського
союзу 94/62/ ЄС "Про упаковку та відходи пакування" [9].
При такому підході мінімізуються корупційні чинники та не-
ефективне витрачання коштів, а держава залишає за со-
бою лише функції контролю.

Однак не всі країни Європейського союзу та його асо-
ційовані члени працюють за цією директивою [10].

Так, на сьогодні до неї долучилися 23 країни: Іспанія,
Данія, Німеччина, Греція, Великобританія, Франція, Італія,
Голландія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Естонія,
Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина,
Словенія, Болгарія, Румунія та Хорватія.

Застосовують внутрішнє законодавство щодо відпов-
ідальності виробників та імпортерів товарів в упаковці або
відповідний збір (податок) 12 країн: Швейцарія, Бельгія,
Норвегія, Австрія, Люксембург, Ірландія, Ісландія, Кіпр,
Македонія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Туреччина.

Одним з головних завдань нормативно-правового ре-
гулювання сфери благоустрою населених пунктів є адап-
тація нормативно-правових актів України до вимог зако-
нодавства Європейського союзу [11].

Угода про асоціацію з Європейським Союзом вимагає
від України низку завдань щодо всеохоплюючої інституц-
іональної розбудови природоохоронного сектору та фор-
мування єдиного з Європейським Союзом нормативно-пра-
вового та інформаційного простору у сфері поводження з
відходами. Розвиток законодавства на цьому шляху пов'я-
заний перед усім з імплементацією низки цільових дирек-
тив Європейського Союзу і ліквідацією в Україні дефіциту
організаційно-економічних механізмів використання
відходів як вторинної сировини [4].

Адаптувати положення українських законів у цій сфері
потрібно за директивами 2008/98/ЄС "Про відходи" [12]
та 1999/31/ЄС "Про захоронення відходів" [13], що пе-
редбачено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

На наш погляд, до важливих директив у цій сфері, за
якими потребує адаптації законодавство України, необхі-
дно віднести: 94/62/ ЄС "Про упаковку та відходи паку-
вання" [9], 2000/76/ЄС "Про спалювання відходів"
[14],2002/96/ЄC "Про відходи електричного та електрон-
ного обладнання" [15].

Від впровадження роздільного збирання побутових
відходів та відокремлення вторинної сировини можливо от-
римати такі соціально-економічні та екологічні результати:

— електоральний ефект щодо покращення якості на-
дання послуг з вивезення побутових відходів;

— зменшення тарифу на вивезення побутових відходів
на 20% в містах впровадження проекту;

— створення близько 2 тис. додаткових робочих місць;
— підтримка розвитку інфраструктури органів місце-

вого самоврядування;
— залучення вітчизняної промисловості для випуску

контейнерів, сміттєвозів та сміттєсортувальних заводів, що
дозволить спожити вітчизняний металопрокат та випуще-
ну електроенергію;

— створення інфраструктури для роздільного збиран-
ня побутових відходів, їх транспортування та сортування;

— збільшення обсягу роздільного збирання побуто-
вих відходів;

— збільшення переробки відсортованої з побутових
відходів вторинної сировини;

— зменшення обсягу захоронення побутових відходів
на 25%;

— зниження негативного впливу побутових відходів на
навколишнє природне середовище;

— поліпшення екології населених пунктів і зниження
навантаження на навколишнє природне середовище.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Звісно європейське законодавство не є догмою для
нашого буття. Разом з тим, положення українського за-
конодавства в цій сфері не достатньо відповідають нор-
мам директив щодо державного регулювання. Така си-
туація впливає на незадовільний стан в сфері поводжен-
ня з побутовими відходами, де через прогалини у вітчиз-
няному законодавстві процвітають тіньові схеми, забруд-
нюється довкілля, не забезпечується якість надання по-
слуг тощо.
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Однак суцільно скопіювати положення директив не-
можливо. Ми маємо враховувати Конституцію України, інші
закони, соціально-економічний стан держави, фінансові
можливості до розвитку тощо.

Таким чином, на наш погляд, під час адаптації законо-
давства в сфері благоустрою населених пунктів, зокрема
щодо поводження з побутовими відходами, необхідно пе-
редбачити комплекс заходів з: удосконалення суміжних за-
конодавчих та підзаконних нормативно-правових актів; та-
рифного регулювання надання послуг у сфері поводжен-
ня з побутовими відходами; координації органів місцево-
го самоврядування щодо впровадження сучасних методів
та технологій; застосування фінансових механізмів та по-
даткових пільг; проведення контрольних заходів щодо дот-
римання законодавства та відшкодування заподіяних
збитків; залучення механізмів приватно-публічного парт-
нерства та громадських ініціатив; проведення інформац-
ійних та навчально-освітніх компаній тощо. Це дасть мож-
ливість досягти в Україні соціально-екологічних стандартів
європейських країн, дозволить збільшити обсяг перероб-
лених відходів та підвищити екологічну безпеку України,
покращити благоустрій населених пунктів.
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