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Згідно статті 32 Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року

захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів

заборонено.

У то же час, за даними Міністерства розвитку громад та територій в

Україні за 2021 рік утворилося понад 51 млн.куб.м побутових відходів

(ПВ), з яких понад 47 млн.куб.м, що становить 92,36% загального обсягу,

захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищах і полігонах. Перероблено та

утилізовано близько 7,64% ПВ, з них 1,14% спалено, а 6,5% потрапило

на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими

відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, у

звітному році виявлено 26,8 тис. несанкціонованих звалищ, що займають

площу 0,6 тис. га, з них ліквідовано у 2021 році 25,5 тис

несанкціонованих звалищ площею 0,38 тис. га.



У країнах Європейського Союзу лідером з переробки та утилізації 

відходів являється Швеція, в якій майже 93% відходів переробляється. Це 

стало можливим завдяки тому, що шведи налагодили сортування 

побутових відходів в джерелах їх утворення. 

Шведи сортують сміття за принципом: окремо викидається органічні 

відходи, скло, метал, пластик і небезпечні відходи (батарейки, лампочки 

тощо). Скляні баночки з-під джему, дитячого харчування викидають у скло, 

а кришечку від них – у метал. Упаковки з-під молока, кефіру, йогурту тощо 

сортуються як паперові. Кришки викидають у пластик. 



У приватних домогосподарствах на кухні під раковиною встановлені

два сміттєзбірника.

Рисунок 1. Загальний вид контейнерів для збору відходів.

У один викидаються органічні відходи, здатні до компостуванні. Це
очистки овочів, фруктів, те, що піддається компостуванню. Після
заповнення ці органічні відходи виносяться до спеціального компостного
баку, встановленого на присадибній ділянці.і.



На На рисунку 2 показано окреме збирання органічних відходів та спеціальний 

пластиковий компостний бак. 

Рисунок 2. Контейнер для збирання органічних відходів та компостний
бак.



Відходи, які можуть перероблятися, а саме: пластикові, металеві, скляні,

паперові, у більшості своєму це тара та пакувальні матеріали, збираються у

паперові пакети або у сміттєві мішки та відносяться до контейнерів, які

встановлені у підсобних приміщеннях. Характерно, що такі відходи збираються

разом, а сортуються вже у контейнери.

Але є важливі моменти. Якщо використана тара має у своєму складі декілька

компонентів, то її треба на ці компоненти розділити. Наприклад, упаковка з-під

масла пластмасова, але зверху паперова обгортка з нанесеною з маркуванням.

Тому паперова обгортка повинна бути відокремлена від пластику.

Крім того, баночки, тара з-під молока, кефіру, йогурту, інша тара з-під

харчових продуктів очищається від залишків цих продуктів. Баночки з-під джему

або дитячого харчування, тетрапаківська упаковка з-під молока, кефіру, йогуртів

промиваються водою.



На рисунку 3 показано збір відходів, які підлягають переробці.

Рисунок 3. Збір відходів, які підлягають переробці та



• 4. Рисунок 4. Загальний вид упаковки з-під масла та розібрана на 

складові: пластик та папір.



Рисунок 5. Контейнери для сортування побутових відходів, які
підлягають переробці.

Контейнери встановлені у підсобному приміщені та мають маркування з

надписами: скло, метал, папір, пластик.



Побутові відходи, які не можливо переробити, збирають у мішки та викидають
у контейнери, встановлені на заасфальтованій площадці біля дому таким чином,

щоб було зручно транспортувати до сміттєвозу. Все контейнери обладнані
колесами, закрити кришками.

Рисунок 6. Збір побутових відходів, які не підлягають переробці.



Збір побутових відходів у багатоквартирних будинках не дуже відрізняється від
збору у приватних домогосподарствах. Збір побутових відходів, які підлягають
переробці, здійснюється у паперові, великі пластикові пакети або у полімерні мішки
для сміття. Потім їх відносять на площадку, де встановлені великі металеві
контейнери для кожного виду відходу і де мешканці їх сортують. Контейнери мають
відповідне маркування: скло, папір, метал, пластик, лампочки тощо. Контейнери
встановлені на заасфальтованих площадках

Рисунок 7. Металеві контейнери для сортування побутових відходів, встановлені
біля багатоповерхових будинків.



Інші побутові відходи збираються у полімерні мішки для сміття і
викидаються у сміттєзбірний контейнер. Зібрані у цих контейнерах відходи
вивозяться на сортувальні станції, на яких сортуються для подальшого
компостування або спалювання. П

Рисунок 8. Контейнер для збору побутових відходів, які не підлягають
переробленню.



Рисунок 9. Маркування на контейнері: компостування та
спалювання.



Старий одяг викидати разом з іншими відходами заборонено. По
населеному пункту біля магазинів, шкіл розташовані контейнери для старих
речей, які потім передають на благодійність і гуманітарну допомогу.

Рисунок 10. Металевий контейнер для збору старого одягу



Пластикові та алюмінієві пляшки з маркуванням PANT збираються

окремо у паперові пакети або мішки для сміття.

Рисунок 11. Фото ПЕТ-пляшки з маркуванням PANT 1 KR.



Їх здають у супермаркетах у призначені для цього автомати. За

алюмінієву банку можна отримати назад 1 крону, а за пластикову – 1

або 2 крони у залежності від об’єму пляшки. Завантажена у автомат

ПЕТ-пляшка або алюмінієва банка проходять лазерний контроль на

наявність маркування та одразу подрібнюються.

Рисунок 12. Автомат для приймання ПЕТ-пляшок та алюмінієвих 

банок.



Після виконаної операції видається чек на суму зданої тари, яким можна
розплатитися у тому ж супермаркеті, де була здана тара, або отримати гроші на
касі.

Завдяки правильно організованій системі збору та сортування у Швеції

лише 7% побутових відходів відправляється на захоронення на полігони, всі

інші відходи або спалюються на сміттєспалюввальних заводах з отриманням

теплової та електроенергії, або переробляються.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


