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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 
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експортом органічної продукції до Європейського Союзу [1]. Сертифікація продукції̈ 
є свідченням її відповідності до вимог нормативно-технічних документів, стандартів 
за допомогою спеціальних визначених випробувань. Особливістю органічних та 
екологічних стандартів є те, що вони не дублюють і не відміняють норми та правила 
безпеки, що встановлені державою. Сертифіковані продукти маркуються у формі 
екологічних тверджень та знаку (логотипу) відповідного маркування.  

Маркування – слова, описи, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), 
графічні зображення або символи, що стосуються харчових продуктів, які 
розміщуються на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), кольєретці, а за відсутності 
упаковки, у документі або повідомленні, що супроводжують харчовий продукт або 
посилаються на нього [2].  

Екологічне маркування – це поняття, у якому зазначаються екологічні 
характеристики, або переваги продукту. Які можуть бути представлені у таких 
формах: 

– декларації, що маркуються як «екологічний», «еко», «зелений» та інші 
позначення, які вказують на загальну екологічну перевагу продукції за встановленою 
схемою сертифікації; 

– знаку відповідності, який належить органу з екологічного маркування на 
законних підставах; 

– заяв, що вказують на певну екологічну характеристику. 
Екологічне маркування може бути нанесено на етикетку чи пакування. Також, 

застосовується у рекламі, технічній документації, в інших джерелах для комунікацій 
зі споживачами, замовниками, проектувальниками та іншими зацікавленими 
сторонами. 

Згідно з Законом України [3] продукт дозволяється маркувати як органічний 
продукт, у разі якщо він був вироблений згідно з вимогами законодавства у сфері 
органіки, обігу та маркування органічної продукції та містить не менше ніж 95% 
органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без урахування 
частки води та кухонної солі) та не більше 5% (за вагою) неорганічних інгредієнтів, 
що внесені до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється 
використовувати у процесі органічного виробництва і які дозволені до використання 
у гранично допустимих кількостях.  

Органічне виробництво такого продукту підтверджується сертифікатом [3]. 
Відповідно до Методичних рекомендацій [4], основними принципами органічного 
виробництва щодо подання інформації про продукти харчування є: 

1) інформація не повинна вводити споживачів в оману та вона повинна бути 
точною, достовірною та зрозумілою для споживача; 

2) інформація не повинна зараховувати будь-які харчові продукти, окрім 
природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, 
властивостей, властивістю яких є сприяння запобігань чи лікуванню захворювань, або 
посилатися на такі властивості. 

Будучи закріпленими на законодавчому рівні, як екологічна, так і органічна 
сертифікаційні системи являються добровільними. Проте, вони різняться (рис. 1.), але 
при цьому вони є сумісними щодо своїх вимог до продукції, органів сертифікації і 
методів оцінювання.  

 
 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема екологічної та органічної сертифікаційної системи 
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тварин. Продукти переробки мають 
складати не менше 70% органічно 
сертифікованої сировини. 
Заборонене рафінування, 
мінералізація та інші прийоми, які 
зменшують поживні властивості 
продукту. Обмежений склад 
ароматизаторів та барвників 
ненатурального походження.  
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виробництва,  
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- матеріали упаковки, методи 
зберігання і транспортування. 
Аналіз протоколів випробувань і 
документації, що підтверджує 
показники.  
Аудит виробництва проводиться 
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рішенням експертної комісії. 
 

 
 
 
Від поля до прилавка:  
- управління господарством,  
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Аудит фермерських господарств і 
виробництва готової продукції. 
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Таким чином, за допомогою сертифікації можливо здійснювати контроль за 
дотриманням вимог щодо виробництва та транспортування продукції̈ для 
забезпечення життя і здоров’я людини та охорони довкілля. Лише компанії, які 
пройшли сертифікацію мають можливість застосовувати маркування у формі 
екологічних та органічних тверджень та знаку (логотипу) відповідного маркування. 
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