
Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

Відходи – це будь-які речовини, 

матеріали і предмети, що утворилися у 

процесі виробництва чи споживання, а 

також товари (продукція), що повністю 

або частково втратили свої споживчі 

властивості і яких власники 

позбуваються.   

В Національній стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року йдеться 

про проблему відходів як про масштабну, і таку, яка викликана, в першу чергу, 

домінуванням в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, а 

також відсутністю ефективного управління відходами. 

Неефективне управління відходами призводить до значного негативного впливу на 

довкілля (атмосферне повітря, підземні води, тваринний і рослинний світ, ґрунти, 

необхідність вилучення великих земельних ділянок), а також на здоров’я людей. 

Серед основних тенденцій, пов’язаних з неефективним управлінням відходами в 

Україні є такі: 

1) значні обсяги утворення і накопичення відходів як у промисловому, так і 

побутовому секторі; 

2) орієнтація на полігонне захоронення відходів; 

3) розміщення відходів на сміттєзвалищах та/або стихійних сміттєзвалищах, 

більшість з яких не відповідають вимогам екологічної безпеки; 

4) низький рівень використання відходів у якості вторинної сировини; 

5) низький рівень впровадження ефективних підходів і технологій поводження з 

відходами тощо. 

Слід зазначити, що державний облік та статистика побутових відходів в Україні 

мають суттєві недоліки. У статистичній звітності та нормативно-правових актах 

щодо поводження з різними видами відходів оперують як об’ємними, так і ваговими 

категоріями. Перерахунок одних одиниць в інші призводить до значних похибок під 

час проведеної оцінки, прогнозів тощо. 

В Україні щороку утворюється близько 52 млн. м3 побутових відходів, або 

близько 10 млн. тон. Найбільше відходів утворюється в Дніпропетровській (66%), 

Кіровоградській (10%), Полтавській (10%) областях. У 2017 році Кіровоградська 

область утворила 37,6 млн тон відходів, а накопичено 40,8 млн тон відходів,  лише 

3% відходів утилізується . 

Побутові відходи – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності 

людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, 

рідкі)  і не використовуються за місцем їх накопичення. Побутові відходи складають, 



орієнтовно, 2,5% від загальної кількості відходів. Побутових відходів у 2018 році у 

Кіровоградській області було накопичено близько 600 тис. тон. 64,8% населення 

області охоплено послугами з вивезення побутових відходів відповідно до 

санітарних норм. І лише для 10% жителів регіону створено умови для роздільного 

сортування відходів. Загальною тенденцією для України є високий рівень 

захоронення відходів на полігонах – туди потрапляє 93%. Трохи більше 2% 

спалюється, і лише 4,5 % потрапляє на заготівельні пункти вторинної сировини і 

сміттєпереробні заводи. Загальна площа сміттєзвалищ у Кіровоградській області 

перевищує 500 га, 18 сміттєзвалищ не відповідають нормам безпеки. 

Несанкціонованих сміттєзвалищ на теренах області більше 1700 одиниць. 

Як зменшити кількість побутових відходів? Зменшити кількість відходів не 

так складно, як може здаватися. Можна почати з найпростішого: 

сортування та компостування відходів, 

 покупка товарів тривалого користування,  

ремонт виробів замість купівлі нових,  

еко-сумка замість пластикових пакетів, 

замість одноразових масок – тканинні багаторазові, 

замість одноразових стаканчиків – зручні термокружки, 

замість звичайної зубної щітки – бамбукова та багато іншого.  

Варто докласти зусиль, щоб наше довкілля було чистим і гарним, а головне – 

безпечним. 
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