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архітектурно-планувальної організації території; покращення експлуатаційних і 
господарських характеристик території. 
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Основи сучасного успішного управління відходами в країнах ЄС були 
закладені на початку 70-х років XX століття з метою гармонізації сфери 
поводження з відходами та запобігання нераціональному використанню 
природно-ресурсного потенціалу в ринкових умовах. Сьогодні управління 
відходами в країнах ЄC є невід'ємною частиною загальнодержавної та 
екологічної політики та відрізняється цілеспрямованістю і послідовністю. 
Управління відходами в європейських країнах включає інтегрований підхід з 
метою забезпечення максимальної безпеки для довкілля при поводженні з 
відходами та вилучення при цьому найбільшої економічної вигоди з різних 
складових частин відходів. При всіх інтегрованих підходах використовується 
комбінація різних методів і технологій обробки і використання відходів. 

Наприкінці ХХ століття в більшості розвинених країн світу всі зусилля у 
сфері управління побутовими відходами були спрямовані на їх спалювання та 
захоронення. Вважалося, що метод спалювання є більш економічно вигідним 
порівняно з переробкою, оскільки дозволяє його розглядати як джерело 
отримання енергії. Наприклад, в Німеччині, Швейцарії та Австрії 97 % відходів 
переробляється методом спалювання при великих температурах. 

Стратегія запобігання утворенню відходів і переробки відходів була 
прийнята Єврокомісією в 2005 році. Ця стратегія відображає основні цілі 
політики ЄС в галузі поводження з відходами, які передбачають: зниження 
обсягів утворення відходів за рахунок запобігання їх утворення в 
технологічному процесі виробництва продукції; використання відходів у 
виробничих процесах; виділення із загального потоку відходів окремих фракцій 
для подальшого їх використання в якості вторинних матеріальних і 
енергетичних ресурсів; зведення до мінімуму відходів, що розміщуються на 
полігонах; уніфікацію методів поводження з відходами на основі використання 
технологічного прогресу. 

Розглядаючи схему пріоритетів поводження з відходами в Україні та 
країнах ЄС то маємо таку структуру яка показує, що основна задача для 
Європейських країн це максимально можливе зменшення стихійних звалищ, і 
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навпаки стрімкий розвиток безвідходного рециклінгу вторинних ресурсів 
життєдіяльності людини. 

 

 
Рисунок 1 – Співставлення ієрархій поводження з відходами в Україні та ЄС 

 
Зміні пріоритетів у поводженні з відходами має стати Національна 

стратегія управління відходами, яка базується на трьох ключових принципах, 
притаманних для країн ЄС, а саме:  

1) перехід до економіки замкнутого циклу. Для України це означає 
масштабна технологічна модернізація і відмови від хижацького ставлення до 
природних ресурсів; 2) розширена відповідальність виробника, яка заохотить 
бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці;                  
3) мінімізація площ захоронення відходів. 
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It was noticed, that over the last several years Ukraine economic development 

has been characterized by worsening domestic investment climate, which is been 
exacerbated with the political and military conflicts in the country. According to 


