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В роботі розглянутий сучасний стан імплементації національного законодавства з 

питань твердих побутових відходів відповідно до європейських вимог. На прикладі 
біоорганічних відходів у складі побутових показана важливість впровадження ефективної 
системи поводження, узгодженої з європейським досвідом. 
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Вступ. В останні роки найбільшого 

розвитку набули законодавчі та громадські 
ініціативи щодо вирішення проблеми 
відходів в Україні, призвані поставити 
національне законодавство у відповідність 
до європейських вимог. Зокрема, Угода між 
Європейським Союзом та Україною, 
підписана у 2014 році, передбачає 
впровадження в Україні європейського 
законодавства та досвіду розвинених країн, 
зокрема, у сфері управління твердими 
побутовими відходами (ТПВ). Можливо, ця 
зовнішня необхідність стане рушійною 
силою значних змін у сфері управління та 
поводження з ТПВ. Адже на сьогодні 
ситуація з ТПВ в Україні є найгіршою 
серед європейських країн. За даними 
Мінрегіону [1], за 2018 р. в Україні (без 
урахування даних АР Крим та м. 
Севастополь) утворилось близько 54 млн. 
м3 побутових відходів, які були захоронені 
на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів 
загальною площею понад 9 тис. га. При 
цьому послугами з вивезення відходів 

охоплено лише 78% населення, що 
призводить до утворення понад 26 тис. 
стихійних звалищ загальною площею біля 
0,75 тис. га. Перероблено та утилізовано 
лише 6,2% ТПВ, у т.ч. спалено 2%.  

Відмітимо, що за умов захоронення 
ТПВ на звалищах і полігонах відходи 
назавжди втрачають можливість 
використання в якості вторсировини і 
перетворюються на джерело забруднення і 
засмічення довкілля. Єдиним варіантом 
використання «ресурсу» місць захоронення 
відходів є збір і утилізація біогазу, що 
доцільно здійснювати тільки на великих 
полігонах ТПВ (наразі працює 14 
установок). Переважна більшість 
українських полігонів були побудовані у 
70-80-х роках ХХ ст., на сьогодні є 
перевантаженими та не відповідають 
європейським вимогам, зокрема, Директиви 
[2]. Отже, необхідність розробки 
ефективної системи поводження з ТПВ на 
принципах європейського досвіду є 

203 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EU990093.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EU990093.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EU990093.html


_________________________«Проблеми екологічної безпеки»___________________________ 

актуальною задачею та необхідною умовою 
забезпечення екологічної безпеки держави. 

Мета роботи – розглянути 
організаційно-правові аспекти поводження 
з біоорганічною складовою як необхідної 
частини загальної системи управління та 
поводження з ТПВ. 

Матеріал і результати досліджень. 
Як зазначалося, останнім часом 
відбувається значне реформування 
законодавчої бази України з питань 
відходів, в т.ч. ТПВ. Можливо, «першою 
ластівкою» є поправка до ст. 32 Закону 
України «Про відходи» щодо заборони 
захоронення неперероблених ТПВ з 1 січня 
2018 р., що відповідає вимогам Директив 
1999/31/ЄС та 2008/98/EC. Але за 
відсутністю механізму практичної 
реалізації ця вимога Закону фактично не 
виконується. Далі у 2017 р. затверджено 
Національну стратегію управління 
відходами в Україні до 2030 року, для 
виконання якої розроблений проект 
Національного плану управління відходами 
до 2030 року (затверджений 20.02.2019 р.). 
Необхідно також згадати і про рамковий 
законопроект «Про управління відходами», 
який пройшов громадське обговорення 
наприкінці 2018 р. та ухвалений у травні 
2019 р. В цих документах зазначена 
основна стратегія поводження з ТПВ в 
Україні на основі ієрархії управління 
відходами (Директива 2008/98/EC). Як 
бачимо, наразі відбувається значне 
реформування законодавчої бази з питань 
відходів та, відповідно, адміністративних 
методів управління відходами. Але 
зауважимо, що реформування 
законодавства відповідно до європейських 
вимог необхідно проводити з урахуванням 
можливості їх реалізації в Україні. Без 
створення відповідної матеріальної бази та 
економічних умов забезпечення реформ у 
галузі ТПВ, нові закони матимуть лише 
декларативний характер.  

Перехід на нову концепцію 
поводження з ТПВ реалізується у 
регіональних програмах, наприклад, в 
Одеській області [2, 3]. В новій Програмі 
поводження з ТПВ передбачається 
принципово інший підхід до вирішення 
проблеми ТПВ в Одеській області: не за 
рахунок створення нових місць видалення 
ТПВ, а умов для комплексної переробки 
відходів з отриманням різних видів 
вторсировини та біогазу. Але наразі проект 
«Програми поводження з ТПВ в Одеській 
області на 2018-2022 роки» залишився 
лише проектом, на основі якого 
розпочинається розробка Регіонального 
плану управління відходами в Одеській 
області.  

Поводження з біоорганічною 
складовою ТПВ розглядається як 
необхідний елемент загальної стратегії 
вирішення проблеми відходів. До 
біоорганічних або здатних до біологічного 
розкладання відходів (biodegradable waste) 
відносяться будь-які відходи, що здатні до 
аеробного чи анаеробного розкладання. 
Отже, це відходи, що містять біодоступний 
вуглець – папір і картон, текстиль, харчові 
відходи, деревина, садово-паркові відходи, 
а також засоби особистої гігієни, гума і 
шкіра.  

З урахуванням різних класифікацій 
визначимо, що до складу біоорганічних 
відходів з ТПВ входять: органічні відходи, 
що легко розкладаються (харчові і садово-
паркові), потенційні вторинні матеріальні 
ресурси (папір і картон, деревина, текстиль, 
шкіра, гума) та небезпечні відходи (засоби 
особистої гігієни). Як показано авторами 
[4], разом ці відходи складають біля 60% 
маси ТПВ, з них більше половини припадає 
на харчові відходи, на другому місці йдуть 
папір і картон, далі – садово-паркові 
відходи. Вміст решти компонентів не 
перевищує 4% за окремо взятою групою.  
Директива ЄС по захороненню передбачає 
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поетапне зниження обсягів захоронення 
біоорганічних відходів на звалищах і 
полігонах. Але в Україні відбувається 
валовий збір та захоронення ТПВ (в т.ч. 
біоорганічних відходів), а елементи 
роздільного збирання не забезпечують 
використання потенціалу біоорганічних 
відходів (окрім паперу і картону,). 
Сучасний стан поводження з ТПВ в Україні 
дозволяє використати лише незначну 
частину біоорганічних відходів, а саме за 
рахунок: 

1) відбору та утилізації макулатури 
за рахунок прийому від населення та 
відбору на сміттєсортувальних лініях 
(близько 26); 

2) компостування ТПВ (за даними 
Національного Кадастру [5],  
компостується лише 0,03% від загальної 
кількості ТПВ в Україні). 

Отже, основна маса відходів 
видаляється на полігони і звалища. Єдиним 
варіантом використання «ресурсного 
потенціалу» відходів в такому випадку є 
отримання біогазу, але доцільно воно лише 
на великих сучасних  полігонах ТПВ (14 
установок). Станом на 20187 р., установки 
зі збору біогазу працювали на 14 полігонах 
ТПВ [5], а отриманий біогаз спалювався, 
частково з генерацією електричної енергії. 
Як показали наші розрахунки за 2017 р., 
таким чином вилучали лише 2% від 
загального обсягу утвореного у місцях 
захоронення ТПВ метану [4]. Решта місць 
захоронення ТПВ є джерелами 
пролонгованого впливу на довкілля, 
зокрема, у вигляді емісії парникових газів 
(ПГ). І хоча на сектор «Відходи» припадає 
лише 4% загальної емісії ПГ в Україні [5], 
він єдиний, який з 1990 р. має позитивну 
динаміку викидів, а емісія ПГ від 
захоронення ТПВ зросла на 26% за період 
1990-2016 рр. Отже, невикористання 
ресурсного потенціалу таких відходів 
призводить до посилення екологічних 

проблем, пов’язаних із захороненням. А 
відвернення емісії ПГ за рахунок 
ефективного використання біоорганічних 
відходів можна розглядати як елемент 
стратегії зменшення викидів ПГ до 
атмосфери відповідно до Паризької угоди 
(2015 р.). Попутно відмітимо, що ПГ 
утворюються і за інших методів 
поводження з ТПВ – спалювання, 
відкритого компостування. Тому з методів 
утилізації біоорганічних відходів перевага 
надається анаеробному зброджуванню. Не 
враховуючи технологічні втрати біогазу, 
фактично маємо нульову емісію ПГ до 
атмосфери та два корисних продукти – 
біогаз та компост. 

Прийнята у 2017 р. Національна 
стратегія управління відходами в Україні 
до 2030 року передбачає «розроблення 
плану заходів щодо зменшення обсягів 
захоронення побутових відходів, що 
біологічно розкладаються». Але ми 
вважаємо, що першоосновою ефективного 
використання біоорганічних відходів є 
виділення органічних відходів, що легко 
розкладаються, із загального потоку ТПВ в 
момент утворення [6]. Тим самим ми 
підвищуємо ресурсну цінність решти 
потоку відходів, що незабруднені  
відходами, які легко загнивають. А також 
додатково забезпечуємо екологічну чистоту 
продуктів біохімічної переробки 
органічних відходів, що легко 
розкладаються. Практична реалізація 
вилучення відходів, що легко 
розкладаються, може бути організована 
шляхом установки диспоузерів  з 
подальшою  переадресацією у систему 
водовідведення, розвитку компостування у 
приватному секторі, створенням умов для 
приймання і подальшої утилізації потоку 
органічних відходів, що легко 
розкладаються. Всі ці напрямки успішно 
реалізуються в країнах ЄС. Наприклад, в 
контейнери чорного кольору можна 
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викидати органічні відходи, що легко 
розкладаються. А компостування відходів 
приватних домогосподарств є 
розповсюдженою практикою. В Україні 
подібні відходи приватного сектору в 
містах майже не компостуються. 
Прикладом компостування в Україні є 
проект «Компола», в рамках якого 200 
українських шкіл отримали компостери для 
переробки харчових відходів. Набирає 
обертів компостування в домашніх умовах 
за допомогою ефективних мікроорганізмів 
(бокаші) або вермікомпостування.  

Висновки. Вирішення проблеми 
ТПВ в Україні відноситься до пріоритетних 
напрямків забезпечення екологічної 
безпеки держави. На сьогодні найбільшій 
групі у складі ТПВ – біоорганічним 
відходам – не приділяється достатньої 
уваги. Але, як показано, ефективне 
використання ресурсного потенціалу таких 
відходів може значно зменшити обсяги 
захоронення (отже, і вплив на довкілля) та 
отримати корисні продукти  біогаз та 
компост.  
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