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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ВНАСЛІДОК 
ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ 

Зменшення обсягу відходів шляхом вживання заходів щодо запобігання їх утворен-
ню, їх скорочення, переробки та повторного використання є однією з підцілей цілей 
сталого розвитку на 2016-2030 роки [1]. 

Забезпечення ефективної системи максимального повторного використання твердих 
побутових відходів у господарському обігу як вторинних ресурсів, збільшення частки 
їх утилізації є одним із завдань діяльності Кабінету Міністрів України, визначених 
Програмою [2]. Зважаючи на значні обсяги різних видів відходів (рис. 1) та низьку ефе-
ктивність поводження з ними в Україні, збільшення потужностей щодо використання їх 
як вторинної сировини є, водночас, важливим екологічним завданням. Україна спожи-
ває дорогого природного газу більше, ніж Швеція, Бельгія, Польща,Чехія, Норвегія, Ес-
тонія та Латвія разом узяті [3, с. 109], у той час як відновлювальні та альтернативні 
джерела енергії, у тому числі й такі як енергія біогазів зі звалищ відходів, газу з органі-
чних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій та ін., становлять тільки 4% від всієї 
енергії, яка споживається в країні. Тоді як, наприклад, подача електрики і тепла в сто-
лиці Швеції [4] Стокгольмі – одній із самих чистих і зелених столиць світу, хоч в ній і 
росташовані п’ять станцій зі збирання сміття та завод з його спалювання, на 45% забез-
печена саме переробкою відходів, а її частка в енергозабезпеченні країни сягає 20%. В 
Берліні за рахунок сміття обігріваються і отримують струм 12% домогосподарств. 

 

Промислові та тверді  
побутові відходи  

Відходи електрич-
ного та електрон-
ного устаткування 

 
Зношені  

автомобільні  
шини 

 

Відпрацьовані  
технічні масла, 
хімічні джерела 

струму (батареї та 
акумулятори) 

 Медичні відходи 

         
На території країни 6 тис. 

легальних звалищ і полігонів з 
12,5 млрд. т промислових і 

побутових відходів, або бли-
зько 300 т на одного українця. 
Щорічно обсяги сміття попов-
нюються приблизно 300 млн. т 

[5]. За оцінками експертів, 
крім легальних полігонів, в 

країні є близько 35 тис. неле-
гальних звалищ, площа яких 

12 тис. кв. км [6] 

 Зростання їх кіль-
кості зумовлене 

широким викори-
станням те-
левізорів, 

комп’ютерів та 
телефонів 

 Накопичуються на 
полігонах, займаючи 
значні площі земель-

них угідь, роз-
сіюються у лісах, 

водоймах тощо, заб-
руднюючи довкілля 

 Щорічно утво-
рюється близько 400 
тис. т відпрацьова-

них технічних масел 
(олив), які належать 

до небезпечних 
відходів 

 Щорічно утворюється 
майже 350 тис. т 

медичних відходів, що 
містять небезпечні 
патогенні й умовно 
патогенні мікроор-

ганізми і становлять 
потенційний ризик 

поширення інфекцій 

Рис. 1. Види відходів, що утворюються в Україні  
За даними статистики, більшість відходів на звалищах України промислові, проте 

кількість побутового сміття також вражає – кожен з українців викидає до 250-270 кг на 
рік. Незважаючи на те, що майже 80% відходів – це пуста порода від видобутку і пере-
робки корисних копалин, відходи рослинного і тваринного походження, які відносяться 
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до 4-го класу небезпеки (екосистема відновлюється за три роки), на полігонах є і більш 
небезпечне сміття, наприклад, відходи чорних металів і опади промстоків, побутові ві-
дходи 3-го класу небезпеки – їх по 2%; з’єднання органічної і неорганічної хімії і важкі 
метали – смертельно небезпечні відходи 1-го і 2-го класів, після яких екологія практич-
но не відновлюється, – всього 2% і вони знешкоджуються. Але, за словами екологів, 
віднести те, що зберігається на міських полігонах, до 3 класу небезпеки можна дуже 
умовно, оскільки там зберігаються і забруднюють екосистему сотні тон використаних 
батарейок, акумуляторів, будвідходів, лаків, фарб, які люди викидають на звалища за-
мість того, щоб здавати на утилізацію. За підрахунками Державнрої служби статистики 
України, в рік на звалищах виявляється 3,1 тис. т автомобілів (близько 3000 шт.), з яких 
утилізовано 3%, 42 тис. т пластику – утилізується 5%, 22,3 тис. т скла – утилізується 
10%, 22,9 тис. т гуми – утилізується 28%, 111 тис. т паперу – утилізується 50% [6]. 

Спалювання або захоронення з отриманням енергії – технологія переробки відходів, 
коли при їх спалюванні виробляються тепло й електроенергія. Для отримання тепла та 
електрики також використовується метан, що утворюється на полігонах під час розкла-
дання органічної складової відходів [7]. 

 

 
Рис. 2. Економічні інструмент мінімізації утворення твердих побутових відходів в країнах ЄС 

Обсяги утворення відходів, які можуть бути використані як вторинні ресурси, на-
стільки великі, що за своєю цінністю вони не тільки відповідають, а й часто перевищу-
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Схема „Платиш стільки, 
скільки викидаєш” 

 
 
Зазвичай вони розробляються в рамках 
різноманітних систем екологічного мене-
джменту, наприклад, Схема екологічного 
менеджменту і аудиту EMAS 

Можуть складатися як для цілих галузей, 
так і для окремих виробництв. Перевагою 
таких планів є те, що вони дозволяють 
визначити найбільш економічно ефективні 
напрями попередження утворення відходів, 
однак для їх успішного виконання необ-
хідна підтримка відповідних органів влади 

 
 
 
 
Товарні сертифікати (то-
варні екологічні дозволи) 

 
 
 
Плани із запобігання утво-
рення відходів 

 
 
 
Покладання відповідаль-
ності за продукування 
відходів на виробника 

У даному випадку саме виробник несе 
відповідальність за обсяг і якість відходів, 
що можуть утворюватися у процесі вироб-
ництва його продукції. В основном, це 
стосується упакування, але може зачіпати 
й безпосередньо продукт. Як правило, 
бажаний рівень переробки та/або мініміза-
ції тех чи інших відходів встановлюється 
национальною владою країни 

Оскільки відповідні витрати можуть бути 
надто високими для окремих виробників, то 
існує практика створення спеціалізованої ком-
панії всіма або більшістю підприємств галузі, 
яка займається переробкою та/або утилізацією 
відходів для цієї галузі. Фінансування діяльно-
сті такої компанії здійснюється підприємства-
ми галузі і торгівельними компаніями, що 
реалізовують продукцію цих підприємств 

Даний інструмент прийшов з практики еколо-
гічної політики і являє собою дозвіл на певну 
кількість (квоти) тих або інших видів відходів. 
Коли якийсь споживач виробляє меншу кіль-
кість відходів, він може продати свою квоту 
іншим споживачам. Наразі такі сертифікати 
широко застосовуються тільки в Великобри-
танії, в основному, при роботі з відходами 
упакування і біорозкладними відходами 

 
Такі сертифікати зазвичай визнаються 
економічно ефективним засобом для вико-
ристання в екологічних проектах. Крім 
того, це зручний інструмент для компаній 
при виконанні ними своїх зобов’язань в 
рамках прийнятої на себе відповідальності 
виробників зі скорочення відходів 

Відшкодування/зниження 
ставки податків на захоро-
нення та/або вивезення 
відходів 

на суму, витрачену домогосподарством чи 
іншим суб’єктом господарювання на пере-
робку/мінімізацію відходів безпосередньо 
у джерела їх продукування 

 
Наприклад, за компостування з викорис-
танням спеціального устаткування 

 
 
Різні податки на захоро-
нення, утилізацію та/або 
транспортування відходів 

 
 
 
Інструменти  можуть бути ефективними за 
умови існування в країні або регіоні, де 
вони застосовуються, альтернативних 
способів і технологій переробки та утилі-
зації відходів, рівносильних або більш 
вигідних за вартістю порівняно зі звичай-
ним захороненням відходів на полігонах 

У даному випадку податки мають фіксовану 
ставку. У Європі такий податок введений у 
десяти країнах. Найвищий в трьох скандинав-
ських країнах і в Нідерландах – 20-50 євро за 
тону; в інших країнах – 5-20 євро за тону. 
Крім того, в Данії, Норвегії та Нідерландах 
існує податок на спалювання відходів 

Застосовується як у роботі з домогосподар-
ствами, так і з іншими виробниками твер-
дих побутових відходів. Передбачає оплату 
послуг компаній, що займаються вивезен-
ням і утилізацією відходів, залежно від 
ваги відходів 
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ють цінність первинних ресурсів. У країнах ЄС діють організаційно-правові механізми, 
які забезпечують мінімізацію утворення відходів та залучення їх до повторного вико-
ристання як сировини [3, с. 112], проте в Україні організаційно-правові засади викорис-
тання відходів як вторинної сировини за основними напрямами поводження з відхода-
ми досі не створені. 

Одним із головних напрямів зменшення утворення відходів є встановлення відпові-
дальності виробника цих відходів за їх збирання, утилізацію або захоронення (рис. 2).  

В Європі роздільний збір сміття впроваджений в 1980-х. У Швеції переробляється 
99% всього сміття, в Німеччині, Австрії та Швейцарії обсяг переробки сміття сягає 
97%. В цих країнах сміттєзвалища закриті через непотрібність, пактично всі відходи 
переробляються швидко і з чималою вигодою. Україна залишається однією з небага-
тьох європейських держав, де досі відсутня державна політика щодо стимулювання со-
ртування і переробки сміття. Закон не зобов’язує виробників переробляти сміття, в 
зв’язку з чим у нас переробляється тільки 3-8% відходів [8] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переробка побутових відходів в Україні у 2015 році [9] 

Регіон Обсяг, тис. т 
м. Київ 390 
Рівненська обл. 37 
Київська обл. 36 
Тернопільська обл. 16 
Харківська обл. 1 
Чернівецька обл. 0,9 
Вінницька обл. 0,2 
Усього 481,1 

В світі близько 2,6 тис. сміттєспалювальних заводів, тільки в Японії їх більше ніж 
100, у Німеччині працює понад 70 сміттєпереробних заводів [5]. В Україні чотири та-
ких заводи: у Києві, Дніпрі, Харкові та окупованому Севастополі, з них діючий тільки 
один – завод „Енергія” Київенерго (238 млн. грн. інвестицій протягом 2013-2018 рр.), 
що спалює відходи для отримання енергії й тепла, і який через події на Грибовицькому 
сміттєзвалищі прийматиме ще й львівське сміття. За оцінками експертів з огляду на об-
сяги похованих відходів, Україні для розвантаження сміттєзвалищ буде потрібно побу-
дувати 50 переробних заводів. Зведення одного універсального заводу з переробки всіх 
видів твердих побутових відходів потребує близько 20 млн. доларів. Таким чином, для 
вирішення проблеми переробки сміття державі необхідно знайти не менше 1 млрд. до-
ларів, що вимагає залучення інвесторів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Проекти сміттєпереробних заводів на етапі реалізації в Україні [5] 

Місце розташування підприємства Обсяг інвестицій Інвестор 
м. Дніпро 120 млн. доларів Еко Енерджи (Швеція) 
м. Тернопіль 45 млн. євро Lone Star International (США) 
м. Харків 44 млн. доларів Світовий банк 
Київська обл. 40 млн. євро Emic-Steam (Україна) 
м. Одеса 25 млн. доларів OHB Holding (Південна Корея) 
Закарпаття 10 млн. євро АВЕ Умвельт (Австрія) 

Головним напрямом державної політики у напрямі здійснення заходів, спрямованих 
на енергозбереження, підвищення енергоефективності та отримання енергії з альтерна-
тивних джерел в Україні має стати створення всеосяжної послідовної та гнучкої системи 
фінансових стимулів. Крім того, через те, що переробка сміття в напрямі покращення 
якості життя й піклування про оточуюче середовище – задоволення не з дешевих, у рам-
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ках міжнародної технічної допомоги Україні варто розглянути також питання її переорі-
єнтації із досліджень на підвищення інвестиційної частки та екологічної конверсії части-
ни зовнішньої заборгованості (debt-fоr-envіrоnment swap), оскільки Україна після підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС [10] має впроваджувати норми європейського 
законодавства, що потребує збільшення обсягів фінансування. Екологічна конверсія пе-
редбачає можливість трансформації частини зобов’язань щодо зовнішнього державного 
боргу у зобов’язання країни профінансувати природоохоронні заходи на власній терито-
рії у національній валюті на зумовлену суму. Така екоконверсія здійснювалася у Польщі, 
Болгарії та інших країнах [3, с. 113-114]. 
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