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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕРОБКУ ВІДХОДІВ В 

УКРАЇНІ 

В економіці України не виділено переробку відходів населення та 

промисловості в окрему галузь. За кількістю побутового сміття на душу 

населення Україна займає одне з перших місцьу світі. Під полігони твердих 

побутових відходів (ТПВ) зайнято понад 160 тис. га земель. Окрім того, 

щорічно в країні виникає приблизно 12 тис. незаконних звалищ.Це є найбільш 

неефективним способом боротьби з ТПВ, оскільки сміттєві звалища займають 

величезні території земель, у тому числі родючих, і характеризуються високою 

концентрацією вуглецевмісних матеріалів (папір, поліетилен, пластик, дерево, 

гума), які часто горять, забруднюючи навколишнє середовище відхідними 

газами. Сміттєзвалищає джереломзабруднення як поверхневих, так і підземних 

вод за рахунок дренажу звалищатмосфернимиопадами. 

В Україні сміттєспалювальні заводи працюють лише у Києві та Дніпрі, де 

використовується застаріла технологія, а термін їх експлуатації вже вичерпано. 

І навіть ці потужності є недовантажені і працюють у збиток. 

У розвинутих країнах бізнес по переробці сміття надзвичайно популярний 

– його називають одним з найбільш прибуткових і перспективних. Адже на 

Землі сировина для сміттєпереробних компаній буде доступною допоки існує 

людство, бо щорічно кожна людина продукує близько 250 кг ТПВ. 

На наш погляд, вирішення проблеми утилізації відходів в Україні полягає 

у всілякому сприянні з боку держави створенню та інноваційному розвитку 

повноцінної галузі національної економіки, у якій будуть задіяні як державні 

можливості, так і найбільш динамічні середні та малі підприємці. У 

пріоритетному розвитку цієї галузі зацікавлені всі верстви населення, оскільки 

утилізація відходів є суспільною потребою. 

Для створення галузі необхідно запроваджувати системний підхід, який 

передбачає розроблення нормативно-правових засад, забезпечення прозорих 
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тендерів на відведення землі та виконання робіт, встановлення помірного 

податкового навантаження, захист бізнесу від неправомірних дій 

контролюючих органів тощо. Важливими факторами функціонування галузі є 

механізми заохочення з боку держави у вигляді пільг і преференцій, а також 

форми та методи покарань за порушення природоохоронних законів. Реальні 

кроки по створенню галузі можуть зацікавити також і іноземних інвесторів, які 

займаються переробкою відходів.  

Доцільними є заходи з термінового впровадження в масштабах держави 

роздільної утилізації сміття населенням, що дозволить зменшити витрати на 

його сортування перед переробкою або спалюванням. Зважаючи на дефіцит 

енергоресурсів в Україні, сміття може стати додатковим джерелом теплової 

енергії. Тепло може отримуватись при спалюванні сміття або при використанні 

горючого газу, що виділяється під час процесу піролізу або при газифікації 

звалищ. 

Стан навколишнього середовища в країні в значній мірі визначається 

вирішенням проблеми утилізації відходів. Для України ця проблема досі є 

невирішеною через відсутність коштів для впровадження інноваційних 

технологій та відсутність стабільних умов для залучення приватних інвестицій 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Державним і комунальним службам, громадським організаціям в Україні 

необхідно запозичувати передовий досвід сміттєпереробки розвинутих країн 

(Швейцарія, Німеччина тощо) тавсіляко сприяти інвестиціям у цей бізнес. 

Стан довкілля і діяльність сміттєпереробних підприємств мають бути 

гласними, доступними для контролю громадськими організаціями та широкими 

верствами населення. Серед населення слід поширювати знання щодо 

цивілізованого поводження з відходами, запроваджувати роздільне збирання 

відходів. Вирішення екологічних проблем, зокрема, утилізація відходів має 

велике соціальне значення і в значній мірі може об’єднати суспільство навколо 

забезпечення сталого економічного розвитку. 


