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У статті проаналізовано проблему поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), яка є актуаль-
ною не лише для України, але й для всього світу. Її необхідно розглядати, як одну із значних факторів
екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити із оцінки як ресурсного джерела, так і еколог-
ічно небезпечного чинника.

Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому
природному середовищі і може незабаром викликати екологічну катастрофу, що і робить цю проблему
актуальною й досить гострою для України.

Проблеми ТПВ частково вирішуються в містах, чого неможна сказати про сільські населені пункти, де
майже не проводиться їх організоване збирання та вивіз. У більшості населених пунктів відсутні програ-
ми поводження з твердими побутовими відходами та схеми санітарної очистки населених пунктів, не ве-
дуться реєстри об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць їх видалення, що призводить
до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує санітарний стан населених пунктів.

У роботі досліджено проблему забруднення навколишнього середовища ТПВ в Україні, запропоновані
рекомендації щодо удосконалення механізм державного управління у цій сфері в сучасних умовах євро-
пейської інтеграції та виокремлено невирішені проблеми для формулювання перспективних напрямів
наукових досліджень.

The present state of the problem of solid household waste (SHW) in Ukraine is analyzed. The ways of improving
the state management of solid household waste management are proposed. The outstanding problems in this
area are outlined, for the formulation of perspective directions of scientific research.

The problem of dealing with solid waste is relevant not only for Ukraine but also for the whole world. It needs to
be considered as one of the major environmental safety factors, and in terms of the choice of priorities to proceed
from the assessment of both a resource source and an environmentally hazardous factor. The low level of waste
utilization for recycling leads to their accumulation in the natural environment, which may soon lead to an
ecological catastrophe. That is why the problem of solid waste is actual and quite acute for Ukraine.

The problems of solid waste are partially solved in cities, but in rural areas there is almost no organized dumping
of solid waste. In most settlements, there are no programs for dealing with solid household waste and schemes
of sanitary cleaning of settlements, no register of objects of formation, treatment and utilization of waste and
places for their removal, all this leads to the formation of natural landfills, which worsens the sanitary condition
of settlements.

State policy and public management on the issue of solid waste are aimed at environmental safety,
improvement of the state of the environment, public health and ensuring the conditions for the preservation of
natural resources for future generations. Such a management should include methods and means that determine
the achievement of the desired result.

Given such a disappointing situation in the field of waste management in Ukraine, it can be argued that the
existing management tools are inadequate.



Інвестиції: практика та досвід № 8/2019126

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Людське суспільство в результаті своєї життєдіяль-

ності пов'язане з утворенням ТПВ, що є важливим гло-
бальним фактором забруднення та основним джерелом
довготривалої негативної дії на довкілля.

В європейських країнах значну роль у поводженні з
ТПВ відведено саме державній політиці та державному
управлінню, а її цілі, завдання та напрямки визначають
пріоритети вирішення даної проблеми.

У 2018 році, без врахування Криму, частини Донець-
кої та Луганської областей — в Україні утворилося
більше 12 млн тонн ТПВ. Річна кількість відходів на душу
населення становить майже 300 кг, при цьому спосте-
рігається суттєва різниця в показниках утворення
відходів між міською та сільською територіями. Ситуа-
ція, що склалася з відходами в Украні є надзвичайно
загрозливою для екологічної безпеки. Накопичення
відходів у державі з кожним днем прогресує, все часті-
ше виникають несанкціоновані сміттєзвалища.

Утворення відходів з року в рік зростає, тоді як знач-
на їх частина вивозиться на полігони та сміттєзвалища, які
експлуатуються неналежним чином, внаслідок чого нега-
тивно впливають на навколишнє природне середовище та
здоров'я людей. Також слід відзначити, що більшість пол-
ігонів ТПВ не відповідає санітарним вимогам з експлуа-
тації полігонів, а значна кількість полігонів вже вичерпала
свій ресурс і стала фактором антропогенного навантажен-
ня на довкілля. Поводження з ТПВ в Україні є одним з пріо-
ритетних і найважливіших напрямів як господарської, так
і природоохоронної діяльності і включає в себе дії, спря-
мовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання,
перевезення, зберігання, перероблення, утилізацію і за-
хоронення, включаючи контроль за цими операціями та
нагляд за місцями захоронення.

Вирішення цієї проблеми потребує "організаційного
поєднання діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадських організацій",
оскільки включає в себе не лише екологічну сферу, а за-
чіпає економічну, політичну та соціальну [1; 2].

Державна політика і публічне управління з пробле-
ми ТПВ спрямовані на екологічну безпеку, покращання
стану навколишнього природного середовища, здоро-
в'я населення та забезпечення умов для збереження
природних ресурсів для майбутніх поколінь. Таке управ-
ліня має включати методи і засоби, які обумовлюють
досягнення бажаного результату [3, с. 7].

З огляду на таку невтішну ситуацію у сфері повод-
ження з ТПВ в Україні можна стверджувати про недо-
сконалість існуючих засобів управління.

Але "позитивно вплинути на ситуацію в досліджу-
ваній сфері має використання тих напрацювань, які ви-
різняються конкретикою та практичною спрямованістю"
[4].

Ключові слова: тверді побутові відходи, державне управління з проблем твердих побутових відходів,
екологічна безпека, утилізація.

Key words: solid household waste, state management of solid waste, environmental safety, utilization.

Вирішення проблеми поводження з відходами на дер-
жавному рівні має здійснюватись, шляхом впровадження
ефективного законодавчого регулювання, яке повинно
будуватись з урахуванням національних особливостей та
позитивного досвіду зарубіжних країн [5, с. 26].

Низька інноваційно-інвестиційна активність суб'єктів
господарювання у сфері поводження з ТПВ відбивається у
повільних темпах упровадження роздільного збирання по-
бутових відходів, сортування, енергетичної утилізації тощо.
Як наслідок — стрімко зростає ризик виникнення небез-
печних подій, їх негативного впливу на людину і навколишнє
середовище. Таким чином, проблема безпеки поводження
з твердими побутовими відходами є актуальною і потребує,
з одного боку, чіткого виявлення всієї низки існуючих не-
безпек та ризиків, а з іншого — удосконалення механізмів
державного управління у сфері безпеки поводження з твер-
дими побутовими відходами на усіх технологічних ланках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика вдосконалення управління повод-
женням з ТПВ стала наріжним каменем досліджень з
державного управління (Р. Берлінг, С. Кривенко, Т. Ко-
заченко, Ю. Олениченко, М. Шафоростова), а також
економічних (О. Горобець, І. Дулин, О. Ігнатенко, С. Шун-
това), технічних (Т. Орлова) та інших наук. Але, незва-
жаючи на достатню кількість досліджень в галузі, пи-
тання реалізації державного управління поводження з
ТПВ потребує подальших наукових досліджень, направ-
лених насамперед на удосконалення механізмів держав-
ного управління в цій галузі, на подолання законодав-
чого, правового та організаційного неузгодження, зміни
напряму розвитку держави і громадської свідомості в
бік світових тенденцій безпеки людини та суспільства.
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних нау-
ковців, необхідно спрямувати увагу на необхідності про-
довження наукових досліджень за даною проблемою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ,
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідити сучасний стан проблеми
твердих побутових відходів в Україні та розробити ре-
комендації щодо вдосконалення механізмів державно-
го управління поводження з твердими побутовими відхо-
дами в сучасних умовах європейської інтеграції.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі
завдання:

— дослідити проблему забруднення навколишньо-
го середовища твердими відходами в Україні;

— розробити рекомендації щодо удосконалення
механізм державного управління сферою поводження
з твердими побутовими відходами в сучасних умовах
європейської інтеграції.

The paper investigates the problem of environmental pollution by solid household waste in Ukraine, proposes
recommendations for improving the mechanism of state management in the area of solid household waste
management in the current conditions of European integration, and identifies outstanding issues in this area, to
formulate promising areas for scientific research.
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— виокремити невирішені проблеми для формулю-
вання перспективних напрямів наукових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна, як і інші держави в Європі, має надзвичай-

но велику проблему поводження з ТПВ. Але, на відміну
від України — більшість розвинених європейських дер-
жав здатні захистити навколишнє природне середови-
ще і ефективно впроваджувати новітні технології пере-
робки та утилізації ТПВ для забезпечення життєдіяль-
ності населення, охорони навколишнього середовища
та ресурсозбереження для прийдешніх поколінь.

Що стосується нашої держави, то відсутність необхід-
них коштів у бюджетах усіх рівнів, непривабливий для інве-
сторів бізнес-клімат, політична нестабільність, бездіяльність
місцевих органів влади і населення, а також суперечки щодо
земельних питань на місцевому рівні протягом майже всьо-
го часу незалежності, змушують Україну проводити пост-
радянську державну політику, направлену на будівництво
нових полігонів замість розробки та впровадження сучас-
ної системи управління твердими побутовими відходами та
потужностями щодо їх переробки та утилізації [6].

Низька інноваційно-інвестиційна активність суб'єк-
тів господарювання у сфері поводження з твердими
побутовими відходами відбивається у повільних темпах
впровадження роздільного збирання побутових від-
ходів, сортування, енергетичної утилізації тощо.

Як наслідок — стрімко зростає ризик виникнення
небезпечних подій, їх негативного впливу на людину і
навколишнє середовище.

На сьогодні вже деякі європейські країни планують
через 5—7 років повністю зупинити процес захоронен-
ня твердих побутових відходів на полігонах, переважна
більшість українських громад і населених пунктів про-
довжують інтенсивно використовувати існуючі звалища,
стан яких у всіх без винятку регіонах не відповідає тех-
нічним, екологічним вимогам та вимогам безпеки.

Розвиток сучасних технологій стримують низькі
податки за забруднення навколишнього природного
середовища, що робить захоронення побутових
відходів найдешевшим методом поводження з ТПВ. Не
існує універсального методу поводження з ТПВ, який
би задовольняв сучасним екологічним та економічним
вимогам. Найбільш прийнятним є комбінований метод,
який передбачає використання відходів як джерела
енергії та вторинної сировини. Саме комплексна пере-
робка ТПВ, що включає сортування, термообробку,
ферментацію та інші процеси, забезпечує максимальну
екологічну та економічну ефективність [7, с. 2].

Найбільш розповсюдженими видами промислової
переробки ТПВ є спалювання, ферментація, сортуван-
ня та їх різні комбінації.

Основними проблемними питаннями у сфері повод-
ження з ТПВ в Україні є:

— невідповідність існуючим санітарно-гігієнічним
нормам та вимогам екологічної безпеки більшості
сміттєзвалищ та полігонів;

— застаріла система збирання, перевезення, збе-
рігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкод-
ження та захоронення відходів, зношеність машин та
контейнерів, що призводить до збільшення обсягів їх
накопичення;

— недостатнє впровадження потужностей з пере-
роблення ТПВ, роздільного збирання, сортування та
вилучення ресурс оцінної сировини;

— недостатнє охоплення сільської місцевості сис-
темою збирання і вивезення ТПВ;

— недосконалість законодавства та системи дер-
жавного регулювання у сфері поводження з відходами;

— низькі ціни на тарифи з вивезення та розміщення
твердих побутових відходів.

Співвідношення обсягів ТПВ, що утворюються в міській
та сільській місцевості складає 71,2 та 28,8 % відповідно.
Проте, якщо міста практично повністю охоплені системою
збирання та вивезення побутових відходів, то у сільській
місцевості цей показник не перевищує 60—70% [6, с. 20].

На сьогоднішній день ТПВ представляють собою суміш,
яка складається з різноманітного непотребу. Але більш при-
скіпливий аналіз показує, що вона складається з харчових
відходів, паперу, картону, деревини, металобрухту чорних і
кольорових металів, кісток, шкіри, гуми, текстилю, скла, пол-
імерних матеріалів. Але разом з тим, у цій суміші можна знай-
ти солі ртуті з батарей, фосфоро-карбонати з флуоресцент-
них ламп, токсичні хімікати, які містяться в залишках фарб та
розчинників, лаків та аерозолів, акумуляторах тощо.

Зростанню кількості ТПВ сприяють товари одноразо-
вого використання; товари народного споживання з корот-
кочасним терміном служби людині, які населення купує,
споживає та викидає, не дивлячись на їх залишкову вартість.

Сприяє росту потоку сміття і тара, яка, до того ж, ви-
дозмінює його. Так, за останні п'ятдесят років у твердих
побутових відходах зменшилась кількість скла та жерстя-
них банок, водночас значно зросла кількість пластику та
інших полімерних матеріалів. На сучасному етапі розвитку
суспільства кожна людина, за даними статистики, в серед-
ньому за місяць створює від 2 до 2,2 м3 твердих побутових
відходів, що мають тенденцію до постійного зростання.

На всіх полігонах практично відсутні системи утилі-
зації фільтрату, що значно збільшує їх техногенну не-
безпеку — відсутність чіткого механізму вилучення та
переорієнтації діяльності земельних ділянок і майна. На
сьогодні майже у всіх регіонах України відсутні вільні
території під нові полігони — існує потреба у будівництві
654 нових полігонів — відсутність прогресуючої дина-
міки процесу переробки побутових відходів із залучен-
ням сучасних безпечних технологій. На сьогодні майже
97% побутових відходів захоронюються, і лише 3% з
них утилізуються на двох сміттєспалювальних заводах
у Києві та Дніпрі, обладнання яких застаріле і негатив-
но впливає на навколишнє середовище [8].

Низьким є рівень використання побутових відходів
як джерела вторинної сировини та в енергетичних цілях,
що свідчить про неефективне використання ресурсів та
про ризик виникнення надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру — незадовільним є рівень
реалізації Кіотського протоколу, у тому числі щодо ви-
лучення та утилізації полігонного біогазу як вкрай не-
безпечного чинника пожежовибухонебезпеки — ризик
виникнення аварій та надзвичайних ситуацій при транс-
портуванні побутових відходів [9].

Сучасний стан поводження з відходами в Україні
включає такі етапи: збирання ТПВ — 70%; вивіз ТПВ;
розміщення на полігонах ТПВ (району, селища) 95%;
розміщення на стихійних сміттєзвалищах 30% [9].
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Найкращим із них є шлях по елементному збиран-
ню відходів, який дає змогу оптимально вирішувати про-
блему їх утилізації та всебічного використання вторин-
них ресурсів сировини та матеріалів.

Другим шляхом утилізації ТПВ є їх вивіз до санітарних
зон, де вони сортуються для одержання вторинної сиро-
вини і спалюють у спеціальних печах для отримання енергії.

Третім шляхом утилізації ТПВ є їх захоронення на
спеціальних сміттєзвалищах або полігонах.

Четвертим шляхом утилізації ТПВ є його зберігання
на відкритих площадках, яке приводить до розмножен-
ня гризунів та забруднення атмосфери, підземних і по-
верхневих вод [10].

Основні проблеми України у сфері поводження з
відходами:

— застаріла система збирання, перевезення, збе-
рігання, оброблення, утилізації відходів, зношеність ма-
шин та контейнерів;

— невідповідність існуючим санітарно-гігієнічним
нормам та вимогам екологічної безпеки більшості
сміттєзвалищ та полігонів;

— недостатнє впровадження потужностей з пере-
робки ТПВ, роздільного збирання, сортування та вилу-
чення ресурсооцінної сировини;

— недосконалість законодавства та системи дер-
жавного регулювання;

— низькі ціни на тарифи з вивезення та розміщення
твердих побутових відходів;

— недостатнє охоплення сільської місцевості сис-
темою збирання і вивезення ТПВ [7; 9].

Вимоги до розміщення та функціонування сучасних
санітарних полігонів:

— геологічні (не допускається розміщення полігону
на тектонічних розломах та сейсмічно небезпечній зоні);

— гідрологічні (віддаленість від відкритих водой-
мищ, низький рівень грунтових вод, не затоплені їх те-
риторії паводковими водами);

— санітарні (будівництво та експлуатація полігону
згідно з санітарними правилами та вимогами);

— екологічні (не допустити розміщення полігону в
природоохоронній зоні, екологічна експертиза проекту,
експлуатація полігону, функціонування його згідно з еко-
логічними нормами і правилами, зменшення його впливу
на навколишнє природне середовище та здоров'я людей,
державна реєстрація його як джерела екологічного лиха,
план виводу його з експлуатації та рекультивації земель
зайнятих під ним, контроль і моніторинг навколишнього
природного середовища на полігоні і його санітарній зоні);

— фінансові (надання фінансових гарантій безпеч-
ного функціонування полігону, страхування на випадок
екологічного лиха).

Компанії, що займаються збором, вивезенням та
утилізацією відходів, повинні дотримуватися встанов-
лених правил, відповідати новим нормам, що з кожним
роком потребує все більших витрат та інвестицій. Вод-
ночас йде постійне дорожчання самого процесу збору,
утилізації та видалення відходів. Так, наприклад, тільки
перенесення полігонів далеко за межі населених пунктів
тягне за собою збільшення витрат, пов'язаних з транс-
портуванням відходів до місця їх видалення.

Будь-яка компанія, що діє в сфері поводження з
ТПВ, повинна діяти в межах розробленої стратегії роз-

витку для того, щоб кожна інвестиція стала ще одним
кроком до поставленої мети:

— зменшити обсяг захоронення ТПВ і негабарит-
них відходів шляхом їх сортування та відправлення на
подальшу переробку;

— забезпечити облік ТПВ шляхом встановлення
автомобільних ваг вантажопідйомністю 30 т;

— впровадження сучасного обладнання в сфері по-
водження з ТПВ;

— створити умови для сортування ТПВ (на стадії
збору, шляхом придбання спеціальних контейнерів для
їх роздільного накопичення);

— підвищити якість збору та вивезення побутових
відходів шляхом придбання сучасного спеціалізовано-
го транспорту;

— продовження терміну експлуатації полігону ТПВ.
Впровадження сучасної системи поводження з твер-

дими побутовими відходами забезпечить [10]:
— створення системи управління відходами;
— залучення інвестицій у сферу поводження з відхо-

дами, створення сучасної інфраструктури поводження
з відходами;

— покращення стану навколишнього природного
середовища, а також санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення;

— запровадження новітніх технологій утилізації та
видалення ТПВ, зменшення обсягів їх захоронення на
полігонах;

— екологічну безпеку під час експлуатації об'єктів по-
водження з відходами і зниження рівня соціальної напруги;

— зменшення кількості об'єктів поводження з відхо-
дами, що не відповідають вимогам санітарного законодав-
ства, вивільнення земель після закриття полігонів і звалищ;

— збільшення обсягів збирання, заготівлі, перероб-
ки та утилізації відходів як вторинної сировини;

— стимулювання суб'єктів господарювання до про-
вадження виробничої діяльності з використанням без-
відходних та екологічно безпечних технологій;

— удосконалення системи ведення державного об-
ліку обсягів відходів, моніторингу місць їх утворення,
зберігання і видалення та інформування про розташу-
вання місць чи об'єктів зберігання і видалення відходів,
їх вплив на стан навколишнього природного середови-
ща і здоров'я людини;

— підвищення ефективності використання коштів
державного та місцевих бюджетів для здійснення за-
ходів у сфері поводження з відходами з метою запобі-
гання негативному впливу на навколишнє природне се-
редовище і здоров'я людини;

— збільшення термінів експлуатації полігонів ТПВ;
— зменшення забруднення атмосферного повітря;
— отримання додаткових надходжень коштів від

реалізації вторинної сировини.

ВИСНОВКИ
Державне управління у сфері поводження з твердими

побутовими відходами — це комплекс законодавчо виз-
начених цілей, завдань та напрямів діяльності відповідних
державних органів, що спрямовані на охорону навколиш-
нього природного середовища від негативного впливу
ТПВ, розроблення програм використання їх як вторинної
сировини, надання державної підтримки приватним суб'єк-
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там, що застосовують новітні технології у сфері поводжен-
ня з ТПВ, створення підприємств з переробки ТПВ та реа-
лізації програм державно-приватного партнерства.

Для підвищення якості державної політики та дер-
жавного управління необхідні не тільки змістовні та
структурні зміни, а й суттєве підвищення функціональної
результативності її реалізації. У зв'язку з цим, виникає
потреба у формування різнорівневої (держава-регіон-
громада-людина) програми заходів із забезпечення ре-
зультативного державного управління цією сферою сус-
пільної діяльності в законодавчому, організаційно-фун-
кціональному та громадськоконтролюючому аспектах.

Запровадження сучасної системи поводження з ТПВ
в Україні має поліпшити екологічну ситуацію та санітар-
ний стан населених пунктів, мінімізувати відходи, вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, змен-
шити забруднення грунтів, стимулювати впровадження
системи роздільного збирання ТПВ, сприяти підвищен-
ню екологічної культури населення, підвищити контроль
за поетапним закриттям та рекультивацією полігонів
ТПВ, збільшити будівництво сортувально-переробних
комплексів енергоавтономних (з енергоблоками для ви-
роблення електричної та теплової енергії).

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. В
ході подальших досліджень, із застосуванням запропо-
нованого підходу, буде розглянуто наявну небезпеку всіх
ланок ланцюга поводження з твердими побутовими відхо-
дами та запропоновано шляхи удосконалення механізмів
державного управління у цій сфері в сучасних умовах.
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