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Сучасний етап, який характеризується нестримним, всеохоплюючим зростанням 

обсягів утворення відходів і складністю у забезпеченні необхідних утилізаційних 
потужностей, примусив черговий раз кардинально переглянути ставлення до 
генерування відходів виробництва і споживання. 

Формування системи управління відходами, спроможної адекватно реагувати на 
сучасні виклики у цій сфері та виконувати стратегічні завдання, пов’язане з 
об’єктивною необхідністю її структурно-функціонального забезпечення.  

Система управління відходами – це сукупність елементів у межах регіону з 
відповідними функціональними, інформаційними та фінансовими зв’язками, ключові 
функції яких охоплюють технологічні операції з утилізації та видалення відходів, 
надаючи перевагу переробленню (рециклінгу). 

Закон України «Про відходи» передбачає два альтернативні напрями 
поводження з відходами: утилізація (використання відходів як вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів) та видалення (зазвичай через захоронення й 
знищення або знешкодження). Згідно з проєктом Закону України «Про управління 
відходами» запобігання утворенню відходів передбачає: 

заходи заохочення: 
– проєктування, виробництва та використання продукції:  
а) ресурсоефективної;  
б) тривалішого використання;  
в) придатної до ремонту, повторного використання та модернізації; 
– сталого виробництва і споживання продукції;  
заходи щодо зменшення: 
– обсягів утворення відходів через впровадження доступних технологій; 
– обсягів утворення відходів, що не є придатними для підготовки їх до 

повторного використання або рециклінгу; 
– обсягів утворення харчових відходів у роздрібних та інших торговельних 

мережах, закладах громадського харчування та домогосподарствах; 
– вмісту шкідливих речовин у матеріалах і продукції;  
заходи інформаційно-роз’яснювальної діяльності: 
– розроблення інформаційних даних з питань управління відходами; 
– організація конференцій та круглих столів, присвячених тематиці ; 
– проведення інформаційних кампаній для підвищення громадської обізнаності 

щодо сортування відходів; 
– вживання заходів із підвищення обізнаності в навчальних закладах. 
За даними Головного управління статистики у Полтавській області станом на 

2019 рік розподіл між обсягами видалення відходів (340340,677 тон) становив:  
– відходи, які утворилися промисловими підприємствами області й направлені 

на видалення – 167104, 467 тон або 49 % від їх загального обсягу;  
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– відходи, що зібрані комунальними підприємствами області від 
домогосподарств та об’єктів сфери послуг й направлені на видалення – 173236,21 тон 
або 51% [1].  

Співвідношення обсягів зібраних відходів від домогосподарств та об’єктів сфери 
послуг комунальними підприємствами та органами самоврядування області у 2017–
2019 роках наведені на рисунок 1. Основна частина утворених відходів понад 99% від 
загального обсягу належить до IV класу небезпеки, з яких домінують відходи, що 
утворюються під час розробки родовищ та збагаченні корисних копалин [1]. Із них 
широко використовуються найбільш великотоннажні гірничо-промислові відходи 
(скельні породи).  

 

 
 

указані дані з урахуванням обсягів збирання від виробників та перевізників 
 

Рисунок 1 Обсяги зібраних відходів у Полтавській області за 2017–2019 роки  
 
Обсяги утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки в останні роки становили: у 

2019 р. – 80,0 тис. т; у 2018 р. – 100,9 тис. тон; у 2017 р. – 75,5 тис. тон. Найбільші 
обсяги відходів утворюються в містах Горішні Плавні, Кременчук і Полтава – близько 
95 % від їх загального обсягу утворення в області (у 2019р. – 92521558,3 т). У інших 
містах та на територіях районів утворюються щорічно близько 5 % загальних обсягів 
відходів.  
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Згідно з даними Eupopean Comission та FIBL (Research Institute of Organic 

Agriculture), опублікованих у щорічнику «The World of Organic Agriculture» у 2019 
році Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (із 123 країн) за обсягами 


