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FORMATION OF PUBLIC REGULATORY MECHANISM IN THE FIELD OF SOLID WASTE
MANAGEMENT IN UKRAINE

Визначено основні проблеми формування державного регуляторного механізму у сфері по-

водження з твердими побутовими відходами в України. Встановлено, що необхідні зміни в існу-

ючій системі поводження з управління твердими побутовим відходами, у тому числі і на зако-

нодавчому рівні, які б створили стимулюючі механізми для формування і розвитку в Україні дер-

жавного регуляторного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами та їх

утилізації; сприяли забезпеченню захисту довкілля, зменшенню ризику для здоров'я людей та

вирішенню масштабної проблеми управління твердими побутовими відходами та недопущен-

ня екологічної катастрофи в країні. Запропоновано напрями ефективного функціонування дер-

жавного регуляторного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Ук-

раїні.

The main problems of forming the state regulatory mechanism in the field of solid household waste

management in Ukraine are determined. The main problems in the field of solid household waste

management in Ukraine are identified, namely: insufficient coverage of areas, which are cleaned

mechanized way, as a result of which a large number of unauthorized dumps is formed; wear and

insufficiency of the park of special equipment; failure to observe burial technology, lack of accounting

and control over the receipt of solid household waste, radiometric control; the imperfection of the

existing regulatory framework governing the management of solid domestic waste, the imperfection

of state ecological management; the absence of an integrated management system for solid domestic

waste, which includes the creation of a system for selective collection of solid household waste,

waste collection and waste collection stations, construction of processing enterprises, development

of the secondary raw materials market, development of a system of incentives for enterprises working

with the use of secondary raw materials; low ecological culture of the population and poor public

awareness on the issues of the safe placement of solid household wastes. Modern facilities in the

field of solid domestic waste management in Ukraine: landfill-oriented landfills, their placement in

landfills and spill gases, most of which do not meet the environmental safety requirements; have a

low technological level; limited to approaches to integrated management solutions and financial
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан навколишнього середовища вимагає

розробки відповідних економічної, технологічної, зако-
нодавчої стратегій у галузі поводження з твердими по-
бутовими відходами. В сучасних умовах в Україні у
сфері поводження з твердими побутовими відходами є
серйозні проблеми. Про це свідчать результати дослід-
ження її сучасного стану та особливостей організації.
Невідповідність способів у сфері поводження з тверди-
ми побутовими відходами кращим світовим практикам і
міжнародним рекомендаціям у нашій країні становить
під загрозу здоров'я та добробут населення [1]. Про-
блема відходів є однією з ключових екологічних про-
блем і більш вагомою в ресурсному аспекті. Значні об-
сяги накопичених в Україні твердих побутових відходів
та відсутність ефективних заходів, спрямованих на за-
побігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та
видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають галь-
мівним фактором розвитку національної економіки.

Така ситуація обумовлює необхідність створення та
забезпечення належного функціонування загальнодер-
жавної системи запобігання утворенню відходів, зби-
рання, перероблення та утилізації, знешкодження і еко-
логічно безпечного видалення. Розв'язання зазначеної
проблеми є ключовим у вирішенні питань енерго- та ре-
сурсонезалежності держави, економії природних мате-
ріальних та енергетичних ресурсів і актуальним страте-
гічним завданням державної політики [2]. Це повинно
бути невідкладним завданням навіть в умовах віднос-
ної обмеженості економічних можливостей як держа-
ви, так і основних утворювачів твердих побутових
відходів. Комплексний підхід до вирішення цієї пробле-
ми здатний поліпшити функціонування систем управлі-
ння твердими побутовими відходами, знизити антропо-
генне навантаження на особливо цінні екосистеми і за-
хистити здоров'я населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти формування основ
управління твердими побутовими відходами досліджу-

resources; have a low level of implementation of innovative technologies. It was established that the

necessary changes in the existing system of treatment of solid domestic waste, including at the

legislative level, would create incentive mechanisms for the formation and development in Ukraine

of a mechanism for management of solid domestic waste and its utilization; contributed to the

protection of the environment, reducing the risk to human health and resolving the large-scale

problem of management of solid domestic waste and preventing an ecological catastrophe in the

country.

The directions of effective functioning of the state regulatory mechanism in the field of solid

household waste management in Ukraine are proposed, namely: creation of stable inter-farm

relations, ensuring consistency of solutions, balancing the interests of participants; substantiation

of the proposal on the effective functioning of the elements of the organizational and economic

mechanism of management of solid domestic waste on an innovative basis; development of

methodical recommendations for management of solid household waste.

Ключові слова: державний регуляторних механізм, поводження з твердими побутовими відходами,
екологічна криза, управління, державна політика, формування.

Key words: state regulatory mechanism, management of solid household waste, ecological crisis, management,
state policy, formation.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні практичних ре-

комендацій щодо формування державного регулятор-
ного механізму у сфері поводження з твердими побу-
товими відходами в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних умовах Україна не є єдиною державою,

перед якою постають проблеми у сфері поводження з
твердими побутовими відходами. Збільшення чисель-
ності населення, швидка індустріалізація та зростання
ринків у всіх країнах призводять до неминучого
збільшення кількості твердих побутових відходів. Од-
нак більшість розвинених європейських держав здатні
захистити навколишнє середовище та досить ефектив-
но впроваджувати сучасні технології переробки та ути-
лізації твердих побутових відходів задля забезпечення
нормальної життєдіяльності населення, охорони дов-
кілля та ресурсозбереження [3].

Відмінність ситуації, що склалася з твердими побу-
товими відходами в Україні, порівняно з іншими розви-
нутими країнами полягає у великих обсягах утворення
твердих побутових відходів та у відсутності механізму
управління ними. При цьому наявність такого механіз-
му є неодмінною ознакою всіх економік розвинутих
країн. Загалом механізм у сфері поводження з тверди-
ми побутовими відходами в Україні характеризується
такими тенденціями:

— накопичення твердих побутових відходів як у
промисловому, так і побутовому секторі, що негативно
впливає на стан навколишнього природного середови-
ща і здоров'я людей;

— здійснення неналежним чином утилізації та ви-
далення небезпечних твердих побутових відходів;

— розміщення твердих побутових відходів без ура-
хування можливих небезпечних наслідків;
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— неналежний рівень використання твердих побу-
тових відходів як вторинної сировини внаслідок недо-
сконалості організаційно-економічного механізму залу-
чення їх у виробництво;

— неефективність впроваджених організаційно-
економічного механізму управління твердими побуто-
вими відходами.

У той час як деякі європейські країни планують че-
рез 5—7 років повністю припинити захоронення твер-
дих побутових відходів на полігонах, більшість украї-
нських населених пунктів продовжують інтенсивно ви-
користовувати існуючі звалища, технічний стан яких у
багатьох регіонах не відповідає встановленим технічним
вимогам. Відсутність необхідних коштів у бюджетах усіх
рівнів, непривабливий для інвесторів бізнес-клімат в
Україні, політична нестабільність, бездіяльність деяких
місцевих органів влади і населення, а також суперечки
щодо земельних питань на місцевому рівні протягом
майже всього часу незалежності змушують Україну про-
довжувати будівництво нових полігонів замість розроб-
ки та впровадження сучасної системи управління твер-
дими побутовими відходами і потужностями щодо їх
переробки та утилізації.

В Україні функціонує 460 міст, близько 500 районів,
885 селищ міського типу і 28388 сіл, органи місцевого
самоврядування яких повністю відповідають за органі-
зацію надання послуг з поводження із твердими побу-
товими відходами. Незважаючи на те, що протягом ос-
танніх 20 років чисельність населення України постійно
скорочується, обсяги утворення твердих побутових
відходів збільшуються. Показник утворення відходів в
Україні в середньому становить 250—300 кілограмів на
рік на людину і має тенденцію до зростання. Доміную-
чим засобами управління твердими побутовими відхо-
дами залишається їх вивезення та захоронення на полі-
гонах та сміттєзвалищах. Неналежним чином проводить-
ся робота з паспортизації, рекультивації та санації
сміттєзвалищ. З 1551 сміттєзвалища, що потребують
паспортизації, у 2016 році фактично паспортизовано 380
(потребує паспортизації 21% сміттєзвалищ їх загальної
кількості). З 509 сміттєзвалищ, які потребують рекуль-
тивації, фактично рекультивовані 86 (7,7%потребує
рекультивації) [2].

Таким чином, сучасні засоби управління твердими
побутовими відходами в Україні:

— орієнтовані на полігонне захоронення відходів,
їх розміщення на сміттєзвалищах та (або) стихійних
сміттєзвалищах, більшість з яких не відповідають вимо-
гам екологічної безпеки;

— мають низький технологічний рівень;
— обмежені підходами до прийняття комплексних

управлінських рішень та фінансовими ресурсами;
— мають низький рівень впровадження інновацій-

них технологій.
Низькі тарифи на послуги із захоронення твердих

побутових відходів не створюють для суб'єктів госпо-
дарювання і місцевих органів влади стимулів для пере-
роблення твердих побутових відходів. Відсутність сис-
теми перероблення твердих побутових відходів призво-
дить до втрати Україною щороку мільйонів тонн ресур-
соцінних матеріалів, що містяться у твердих побутових
відходах, які потенційно можуть бути введені у госпо-

дарський обіг. Розвиток роздільного збирання та пере-
роблення твердих побутових відходів є невід'ємною
частиною підвищення ефективності використання при-
родних ресурсів і переходу до сталої економіки.

Основними проблеми у сфері поводження з твер-
дими побутовими відходами в Україні є: значний обсяг
направляються на поховання твердих побутових
відходів при низькому рівні вилучення з них вторинних
ресурсів; недостатнє охоплення площ, які прибирають-
ся механізованим способом, в внаслідок чого утво-
рюється велика кількість несанкціонованих звалищ;
зношеність і недостатність парку спецтехніки; недотри-
мання технології поховання, відсутність обліку і конт-
ролю за надходженням твердих побутових відходів,
радіометричного контролю; недосконалість існуючої
нормативно-правової бази, яка регламентує управлін-
ня твердими побутовими відходами, недосконалість
державного екологічного управління; відсутність ком-
плексної системи управління твердими побутовими
відходами, що включає створення системи селективно-
го збору твердих побутових відходів, сміттєпереванта-
жувальних і сміттєсортувальних станцій, будівництво
підприємств з переробки, розвиток ринку вторинної
сировини, розробка системи заохочень для підпри-
ємств, що працюють з використанням вторинної сиро-
вини; низька екологічна культура населення і слабка
інформованість населення з питань безпечного розмі-
щення твердих побутових відходів [4; 5].

У сучасних умовах необхідні зміни в існуючій сис-
темі у сфері поводження з твердими побутовим відхо-
дами, у тому числі і на законодавчому рівні, які б ство-
рили стимулюючі механізми для формування і розвит-
ку в Україні механізму управління твердими побутови-
ми відходами та їх утилізації шляхом газифікації, а та-
кож зробили галузь утилізації твердих побутових
відходів інвестиційно привабливою. Такого ефекту не-
можливо досягнути без введення змін до Законів Ук-
раїни "Про альтернативні джерела енергії" та "Про аль-
тернативні види палива". Усвідомлюючи невідкладність
вирішення гострої екологічної проблеми, для подаль-
шого структурного розвитку в Україні системи управ-
ління твердими побутовими відходами, запровадження
новітніх технологій утилізації твердих побутових від-
ходів, їх максимального залучення у господарський
оборот, як альтернативного джерела енергії, стиму-
лювання екологічних інвестицій, з метою недопущення
екологічної катастрофи в країні, економії дорого при-
родного імпортного газу, уникнення підвищення та-
рифів за комунальні послуги для населення необхідно
удосконалити існуючу законодавчу базу. Внаслідок
прийняття законопроекту відбудеться гармонізація ук-
раїнського законодавства з окремими нормами євро-
пейського законодавства, а також будуть створені нові
робочі місця. Зміни до законодавчих актів України ство-
рюють законодавчий механізм управління твердими
побутовими відходами, стимулюють інвестиції, розви-
ток і використання нових технологій у цій сфері, ство-
рюють умови для максимального залучення твердих
побутових відходів у господарський оборот альтерна-
тивного джерела енергії, забезпечують розвиток галузі
утилізації відходів загалом, а також сприяють покра-
щенню екологічної ситуації в країні, створенню нових
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робочих місць. Вказані зміни сприятимуть забезпечен-
ню захисту довкілля, зменшенню ризику для здоров'я
людей та вирішенню масштабної проблеми управління
твердими побутовими відходами та недопущення еко-
логічної катастрофи в країні [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, існуючі в Україні механізми у сфері

поводження з твердими побутовими відходами мають
переважно фіскальну спрямованість. Відсутні стимулю-
ючі важелі з мінімізації утворення твердих побутових
відходів, їх рециклінгу та створення ринку вторинної
сировини. Для ефективного функціонування державно-
го регуляторного механізму у сфері поводження з твер-
дими побутовими відходами необхідне: створення
стійких міжгосподарських зв'язків, забезпечення узгод-
женості рішень, збалансованості інтересів учасників;
обгрунтування пропозиції щодо ефективного функціо-
нування елементів організаційно-економічного механі-
зму управління твердими побутовими відходами на інно-
ваційних засадах; розроблення методичних рекомен-
дацій з управління твердими побутовими відходами;
залучення інвестицій у сферу поводження з ТПВ, у тому
числі державних, приватних, зарубіжних; формування
системи платежів, орієнтованих на реалізацію принципів
мінімізації утворення, максимальної утилізації та без-
печного видалення ТПВ; стимулювання учасників про-
цесу зі збирання, транспортування й переробки ТПВ [2;
6].
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