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свідчить задіяний у сфері поводження з відходами значний виробничий та 

науково-технічний потенціал, створені окремі елементи ринкової 

інфраструктури, технологічної бази, що дає підстави прогнозувати значне 

збільшення залучення їх ресурсного потенціалу на майбутнє. Незважаючи на 

позитивні зрушення у цій сфері, на практиці домінує вивезення відходів на 

звалища, а, відтак, відбувається їх втрата як вторинної сировини.  

Одним із пріоритетних напрямів у сфері використання вторинних 

ресурсів виступає подальша розробка технологій і розширення виробництв по 

переробці багатотоннажних відходів видобувної, металургійної, хімічної та 

інших галузей промисловості в будівельні матеріали і конструкції. До таких 

відходів відносяться відвальні розкривні і супутні породи, шлаки металургійної 

промисловості, золи і шлаки теплоелектростанцій, фосфогіпс та ін. 

Розширення ресурсних можливостей за рахунок відходів має виходити з 

визначення їх ресурсної цінності і технологічних можливостей їх залучення у 

виробництво, обґрунтування напрямів та шляхів найбільш ефективного 

використання відходів, створення на основі ресурсно-технологічних передумов 

територіально-виробничих комплексів. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

В Україні накопичені значні кількості промислових та побутових 

відходів, які погіршують екологічний стан територій. Кількість накопичених 

відходів, викиди забруднюючих речовин, кількість води та скиди води 

представлені таблицею «Техногенний тиск на територію України».  
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Таблиця – Техногенний тиск на територію України 

Параметри 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу, тис.т 

*2015р *2016р *2017р *2018р *2019р 
4521 4498,1 3974,1 3866,7 4119,0 

Водопостачання та водовідведення в Україні, млн.м3 

Забрано води  9699 9907 9224 11296 11111 
Скиди води 5334 5612 4921 5210 5374 
в т.ч.забруднених  875 698 997 952 737,2 

 Утворення відходів, тис.т  

Всіх відходів  312267,6 295870 366054 352333,9 441516,5 
в т.ч.відходи I-III 
класів небезпеки  587,3 621,0 605,3 627,4 553 

Накопичення 
відходів 12505915 1239392 12442168 12972428,5 15398649,4 

Примітка. *Інформацію подано без врахування тимчасово окупованих 
територій АР Крим, Донецької та Луганської областей 

 
Виникає питання, що робити з відходами. Для покращення становища з цим 

проблемним питанням потрібна повсякденна робота з підприємствами, 

громадянами. Роздільний збір відходів населенням може впроваджуватись і в 

сьогоднішній час. Для цього має бути проведена агітація населення, закуплені 

контейнери, налагоджений систематичний вивіз побутових відходів.  

Замість практики звезення та захоронення відходів потрібно переходити 

до практики управління відходами. Для цього потрібно вивчати досвід 

передових європейських країн. Одним з таких прикладів може бути Швеція, яка 

вирішувала проблеми з відходами капітально з переходом до рециклінгу. 

Швеція встала на шлях створення централізованої системи обробки 

відходів– безпосередньо в післявоєнний період. У 1947 р утворилася Avfall 

Sverige – Шведська асоціація з управління відходами, яка сьогодні має 400 
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колективних членів і через них представляє 99,9% населення країни. Протягом 

1970-х років склалися основи сучасного законодавства в цій галузі.  

Паралельно з розвитком сміттєспалювання почалося просування 

повторної переробки: в даному випадку влада, по-перше, керувалися ідеєю 

скорочення звалищ і, по-друге, йшли назустріч вимогам екологів, завжди 

критично ставилися до «простого» сміттєспалювання.  

В той же час в Україні офіційно налічують 5 455 сміттєзвалищ і полігонів 

загальною площею понад 8,5 тисяч га. Найбільший мегаполіс країни Київ 

обслуговують тільки два офіційних сміттєзвалища – полігон у селі Підгірці 

Київської обл. (площа 63,7 га) та полігон будівельних відходів (площа 11,6 га).  

Експлуатація сміттєзвалищ має шкідливий вплив на ґрунти, водне 

середовище, але їх кількість не зменшується тому є проблеми з екологічним 

станом.  

Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище в Україні 

мають бути терміново прийняті серйозні заходи, до яких можна віднести: 

1. Роздільний збір побутових відходів. 

2. Доопрацювання законодавства про переробку промислових та побутових 

відходів на основі європейського досвіду. 

3. Будівництво переробних підприємств з залученням коштів державних та 

приватних установ. 

4.  Інформація та навчання населення для організації роздільного збору 

відходів. 

5. Організація та виготовлення в державі контейнерного парку достатнього для 

збору та регулярного вивезення сміття на переробні заводи. 

6. Аналіз відходів виробництва промислових підприємств з метою переробки їх 

та використанням в народному господарстві. 

7. Заборона відкриття нових підприємств до визначення та гарантування 

повного використання відходів для виробництва продукції необхідної в 

Україні або за її межами. 


