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Організація ефективної системи переробки та утилізації промис-
лових і побутових відходів є однією з головних задач розвинених дер-
жав, вони відходять від практики спалювання побутового сміття, за-
стосовуючи сучасні ресурсо- і енергозберігаючі технології, альтерна-
тивні джерела енергії та повторне використання сировини (рециклінг) 
як метод економії ресурсів та охорони довкілля. 

Харківська область в 2015 році «виробила» 1 млн. 711 тис. тонн 
різних відходів (в 2014 році цей показник склав  2,17 млн. тонн), в т.ч. 
місто Харків забезпечив 869 тис. тонн відходів (51%). Побутові відхо-
ди області склали 791,3 тис. тонн (46% від загального обсягу). Зараз в 
області перебуває 77 звалищ і два полігони ТПВ. Заповнення звалищ 
становить 65-85%, загальною площею 275га і, як стверджують експер-
ти, потрібно ще як мінімум 128 га, оскільки половина звалищ або пе-
ревантажена, або не відповідають екологічним нормам [1]. 

Таким чином маємо ряд негативних наслідків: 
- екологічні: звалища забруднюють навколишню землю, повітря і 

воду; 
- соціальні: шкода здоров'ю завдається населенню, через неспри-

ятливого навколишнього середовища; 
- економічні: економічні втрати через неефективне використання 

сміття, а також як недоотриманий прибуток від альтернативного вико-
ристання величезних ділянок земель під сільськогосподарські потреби 
На сьогоднішній день агросектор є локомотивом розвитку регіону, 
однак розораність с/г угідь в Харківській області вже становить понад 
63%, що не дає повноцінно розвиватися агрокомплексу. 

В середньому кожен українець викидає близько 400 кг сміття на 
рік. При цьому переробляється або спалюється не більше 5% відходів в 
рік, все інше сміття захоронюється. Тоді як в Швеції, наприклад, тіль-
ки 4% всіх відходів потрапляє на полігон, решта йде на переробку. В 
цілому, показники рециклінгу в країнах Західної Європи становлять 
від 60-80%. Такі високі показники отримані завдяки тому, що цю про-
блему в Європейських країнах вирішують вже досить давно та систем-
но. Наша країна лише робить перші кроки в цьому напрямку. Але вже 
є позитивні зрушення, так, наприклад, в 2016 році був затверджений 
план будівництва заводу з переробки сміття на  Дергачівському полі-
гоні. Харків отримав 44 млн. дол. від ЄБРР на його будівництво. Завод 
оснастять електростанцією, яка вироблятиме електроенергію за раху-
нок утилізації сміття. На полігон будуть вивозитися тільки органічні 
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відходи. А це лише 30% загального обсягу виробленого в місті сміття.  
Також в Харківському регіоні в 2016 році було добудовано пер-

ший в Україні комплекс переробки ТПВ, на якому застосований метод 
біоремідіації. Згідно з затвердженою стратегією «Екологія Харківщи-
ни» на 2016-2020 роки, планується побудувати ще 10 аналогічних 
комплексів.  

Цікава, на нашу думку, була б перспектива будівництва комбіна-
ту, що характеризується повним циклом переробки сміття. В результа-
ті роботи такого комплексу можна виготовляти наступну продукцію: 
паливні матеріали, будівельні матеріали, металобрухт, органічні доб-
рива, собівартість яких значно нижча від аналогічної продукції пер-
винного виробництва.  

Для того щоб налагодити розвинену систему рециклінгу в Хар-
ківському регіоні необхідне вирішити дві основні проблеми:  

1 – залучити необхідні капіталовкладення в будівництво переро-
бних сміттєвих заводів; 

2 – забезпечити ефективну системи селекції сміття. Тому місце-
вій владі потрібно розробити механізм  забезпечення системної роботи 
в напрямку організації зручного і зрозумілого для громадян механізму 
роздільного збору ТПВ, а при наявності великих обсягів відсортовано-
го пластика, паперу, металу тощо знайдеться чимало інвесторів для 
організації їх переробки. 
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Сьогодні питання належної підготовки державних службовців 
стоїть дуже гостро, особливо враховуючи, що Харків активно впро-
ваджує цілком нові підходи до управління заради створення сталого 
іміджу прогресивного європейського міста в рамках проекту «Smart 
City». Досвід показує, що у сфері кадрової політики держави є низка 
проблем, які заважають реалізації повного потенціалу функціонування 


