
Доповідач:
Семко Петро Павлович,
генеральний директор,
Українського виробничо-екологічного об’єднання по заготівлі та
використанню вторинних матеріальних ресурсів «Укрвторма»

РЕАЛІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА БІЗНЕСУ ТА ОРГАНІВ 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»

55 років на ринку вторинної 
сировини України (початок 

діяльності з 1964 р.)

Близько 100 спеціалізованих 
заготівельних та переробних 
підприємств по всій Україні

Великий бізнес
Середній бізнес

Малий бізнес



Діяльність підприємств 
об’єднання «Укрвторма»

Переробка відходів:
- макулатури;
- вторинних полімерних матеріалів;
- склобою;
- відходів кольорових металів.

Вивезення твердих побутових відходів

Роздільне збирання твердих побутових відходів 
(через власні або орендовані контейнери)

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»

Виробництво контейнерів, сміттєсортувальних ліній
та комплексів

Збирання, заготівля та обробка відходів:
- макулатури;
- вторинних полімерних матеріалів;
- склобою;
- відходів брухту (чорних та кольорових металів);
- гуми (в тому числі зношених шин)
- небезпечних відходів;



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
В Дніпропетровській області об’єднання «Укрвторма» представлено:
• Спеціалізованими заготівельними підприємствами (заготівля макулатури, вторинних полімерів, склобою,

гуми (в тому числі зношених шин), використаної металевої тари, відпрацьованих свинцевих акумуляторів):

- Група компаній «Чисте місто-КР»

- ТОВ «Укрметполімер»

- ТОВ «Вторма 2»

- ТОВ «Павлоградвторма»

- ТОВ «Утиліта»

- ТОВ «Промснаб»

• Спеціалізованими переробними підприємствами :

- ТОВ «Ліон Ресайклінг Україна»

- ТОВ «Укрпластекологія»

- ТОВ «Промислова компанія «Лідер»

-ТОВ «Бромфапром»

• Сміттєсортувальна лінія на полігоні твердих побутових відходів

-ТОВ «Центр універсальних екологічних іновацій «Чисте місто»»

Спеціалізовані підприємства мають:

 налагоджену структуру діяльності;

 достатню площу для ведення заготівельної та переробної діяльності;

 виробниче обладнання;

 автопарк зі спеціалізованою спецтехнікою;

 кваліфікованих співробітників тощо.

Спеціалізовані заготівельні підприємтсва співппрацюють з:

- населенням;

- закладами і підприємствами, де утворюються компактні джерела
відходів;



 направлено близько 100 листів на адреси голів обласних державних
адміністрацій та міських голів з пропозицією надати допомогу, щодо
запровадження системи роздільного збирання побутових відходів, а
також встановлення сортувальних ліній для твердих побутових відходів;

 ініційоване звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики та природокористування, з метою
запровадження фінансово-економічного стимулювання діяльності в
сфері поводження з відходами:

- прийняти закон про відходи прямої дії;
- ввести особливий режим оподаткування податком на додану вартість

операцій із постачання відходів як вторинної сировини;
- звільнити від оподаткування прибуток спеціалізованих заготівельних

підприємств від продажу відходів як вторинної сировини;
- ввести розширену відповідальність виробника продукції в тарі і

упаковці;
- створити потужності з виробництва твердого відновлюваного палива;
- внести зміни до статті 288 ПКУ щодо розміру орендної плати за землю,

на якій розміщуються спеціалізовані заготівельні підприємства та їх
приймальні пункти;

- вжити заходи, що передбачають обмеження надлишкового імпорту
відходів як вторинної сировини в Україну.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»



ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»
Допомога у проектуванні, підборі, встановлені автоматичних/напівавтоматичних сортувальних лінії ТПВ



ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»
Допомога у проектуванні, підборі, встановлені автоматичних/напівавтоматичних сортувальних лінії ТПВ



ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРВТОРМА»

1. Картон марка МС5
2. Макулатура МС7
3. ПЕТ пляшка біла
4. ПЕТ пляшка коричнева
5. ПЕТ пляшка блакитна
6. ПЕТ пляшка зелена
7. ПЕТ пляшка з-під масла
8. Плівка високого тиску
9. Плівка низького тиску
10. Плівка (стрейч)

11. Пластик асорті
12. Пінопласт (полістирол)
13. Алюмінієва баночка
14. Склобій
15. Упаковка «Тетра пак»
16. Металобрухт
17. Деревина
18. Гума
19. Текстиль

СИРОВИНА, ЩО ОТРИМУЄТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ 
СОРТУВАННЯ ТПВ



ЗАКОНОДАВСТВО
Національна стратегія управління відходами до 2030 року

від 8 листопада 2017 р. № 820-р 

Національний план 
управління відходами до 2030 року

від 20 лютого 2019 р. № 117-р

Рамковий законопроект 
«Про управління відходами» 

(зареєстрований у Верховній Раді України від 02.07.2019 р. 
№10411 (від 29.08.2019 проект відкликано ) 

Регіональні плани 
управління відходами

у відповідності до Стратегії  повинні бути 
розроблені не пізніше ніж через два роки після

її схвалення (тобто 8 листопада 2019 р)

Секторальні законопроекти

Про упаковку та 
відходи упаковки

Директива 94/62/ЄС

Про батарейки, батареї і 
акумулятори

Директива 2006/66/ЄС

Про відходи електричного 
та електронного обладнання

Директива 2012/19/ЄС

Про побутові відходи та інші 
законопроекти

«Про захоронення відходів», 
«Про спалювання відходів», 

«Про відпрацьовані 
нафтопродукти», «Про зняті з 

експлуатації транспортні 
засоби», «Про управління 

відходами видобувної 
промисловості»

Директиви 2008/98/ЄС, 
1999/31/ЄС, 2010/75/ЄС тощо

Рекомендовано органам
місцевого самоврядування під
час формування місцевих
бюджетів передбачати кошти
необхідні для виконання заходів
Національного плану та
Регіональних планів управління
відходами

Закон України
«Про відходи»

від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР

З 1 січня 2018 р. згідно п.і) ст. 32 
забороняється захоронення не 

перероблених (необроблених) побутових 
відходів  

Відповідно до ст.21 на органи місцевого  
самоврядування покладені 

повноваження  щодо забезпечення 
організації збирання і видалення 

побутових відходів



МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», вирішення питань 
збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів належить 

до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про
співробітництво територіальних громад» відкривається
можливість об’єднати зусилля декількох територіальних
громад та створити, наприклад, комунальне
підприємство з подальшим спільним утриманням, яке б
обслуговувало декілька сільських рад

Її суть полягає у тому, що органи місцевого
самоврядування на договірній основі об’єднують свої
ресурси та зусилля для вирішення спільних проблем
розвитку. Кінцевою метою такого співробітництва є
підвищення якості життя членів територіальних громад.

Воно є логічним рішенням для нейтралізації
наслідків нераціонального розподілу функцій та
ресурсів між органами місцевого
самоврядування, недосконалої організації
територіальної влади тощо

Зокрема, з метою:
• проведення громадських слухань;
• консультацій з представниками залучених громад, сесії місцевих рад та прийняття відповідних рішень

щодо реалізації проекту співробітництва територіальних громад;
• підготовлення техніко-економічного обґрунтування для впровадження проекту та його бюджет (на

засадах співфінансування);
• укладення угоди щодо закупівлі контейнерів, інших товарів у межах реалізації проекту;
• узгодження та прийняття нових тарифів щодо збирання та утилізації твердих побутових відходів у всіх

громадах – учасницях проекту, а також визначено нові маршрути вивозу твердих побутових відходів;
• опрацювання питання щодо запровадження роздільного збирання сміття на території громад – учасниць

проекту;
• здійснено інвентаризації та ліквідації існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ;
• забезпечення проведення широкої просвітницької кампанії на території реалізації проекту

співробітництва для зміни свідомості громадян із питань удосконалення збирання та утилізації твердих
побутових відходів,

• поліпшення екологічної ситуації (зокрема, виготовлення та розміщення відео-, аудіороликів, друкованої
продукції, розроблення навчальних модулів, проведення тематичних семінарів тощо).

Успішність впровадження практик поводження з ТПВ на
місцевому рівні залежить від фінансової підтримки з
обласного бюджету та в цілому з боку обласної ради, як
органу місцевого самоврядування, що представляє спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст у межах
чинного законодавства



ІЄРАРХІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ



МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТПВ В УКРАЇНІ, %

Джерело: за данними ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

МОФРОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ВІДХОДІВ



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ТПВ 
1 

сміттєспалювальний 
завод

3 
сміттєспалювальні 

установки

26 
сміттєсортувальні

лінії

6000 
звалищ і полігонів

більше 35 тис. 
нелегальних звалищ

1181 
міста у яких запроваджено 

роздільне збирання ТПВ

33 
біогазові установки

• 20 ТПВ
• 13 с/г

близько 17,5 тис. чисельність
працюючих у сфері
поводження з ТПВ

1186 
кількість підприємств у сфері 

поводження з (ТПВ)



КОШТИ
У 2018 р. витрати на охорону навколишнього природного середовища склали – 34 392
270,3 грн., у тому числі на поводження з відходами – 10 012 249,3 грн. Витрати на
імпорт відходів, як вторинної сировини – 97,5 млн дол.США

34,4 млн. грн 10,0 млн грн 97,5 млн. дол США

Джерело: Держстат України 



9 млн т. 
побутових
відходів

Джерело: за даними Держстату України та Мінрегіону України

ІСНУЮЧИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТПВ В УКРАЇНІ

впроваджений
роздільний збір ТПВ

у 1181 
населеному пункті 

В Україні функціонує: 
• 460 міст
• близько 500 районів
• 885 селищ міського типу 
• 28 388 сіл

тобто, тільки в 4%
населених пунктах

понад 421 млн. т 
відходів

накопичила

з них

93,8%  - вивозиться на сміттєзвалища
та полігони

4,2% - відходів перероблюється

2% - відходів спалюється

За даними Мінрегіонбуду, українці в середньому щорічно викидають
близько 10 млн тонн побутових відходів

5 тон -
середня вага слона.
Виходить,що щорічного
утворюється 2 000 000
«слонів» зі сміття

В один товарний вагон можна поміститись тільки
5 слонів, а потужності одного локомотива
вистачить на 50 таких товарних вагонів.

8000 поїздів



СТРУКТУРА ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ В УКРАЇНІ
ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ РОЗВИНУТИМИ КРАЇНАМИ

%

переробка + компостування енергетичне спалювання неенергетичне спалювання захоронення

Джерело: за данними www.oecd/environment та Мінрегіону України



100%
Контейнер для 

«змішаних» відходів

5-10%
Вилучення 

«ресурсоцінних
компонентів» 

90-95%
Захоронення на 

полігонах

Контейнери для роздільного 
збиранння ТПВ 

до 80%
Вилучення «ресурсоцінних

компонентів»

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ
 Нижчий рівень необхідних

інвестиційних витрат (не
потрібні додаткові сміттєвози
чи контейнери)

 Зазвичай досягається дуже
низький рівень вилучення
ресурсоцінних компонентів - 5-
10%

 Не потрібні зусилля з боку
населення

 Високий ступінь забруднення
відібраних ресурсоцінних
компонентів

 Економічна нерентабельність

 Технічні складнощі

 Гігієна праці

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

 Потенціал для досягнення високих
темпів вилучення вторинної
сировини - до 80%.

 Інвестиційні витрати (сміттєвози;
контейнери; лінії сортування
відходів і т.д.)

 Висока якість вилучення вторинної
сировини

 Потребує високого рівня участі та 
дисципліни з боку населення

 Створення робочих місць  Необхідний високий рівень освіти
та підвищення обізнаності
населення

 Може виховувати почуття
«екогромадянства»

 Потребує моніторингу
використання контейнерів,
призначених для роздільного
збирання ТПВ - на вулиці та в ЖКГ

 Частина операційних витрат може
компенсуватись за рахунок
доходів від продажу
ресурсоцінних компонентів

до 20 %
Захоронення на 

полігонах



Склопластикові контейнери СПК- 2,5
Переваги:

 Естетичний зовнішній вигляд;
 Займають менше місця, ніж

контейнери об'ємом 1100 л;
 Протипожежна обробка;
 стійкі до кліматичних умов;
 Обслуговуються одним працівником

(водієм).

Параметри:
 Габарити 1400х1760х1400 мм,
 Обсяг - 2,5 м3, 
 Вага - 70 кг.

Норма завантаження:
 Склобою - 900 кг
 Відходів пластика - 500 кг
 Паперових відходів - 700 кг.

Шестигранні сітчасті контейнери
Технічні характеристики:

 Об’єм - 3 м3
 Ширина межі - 800 мм.
 Загальна висота - 1820 мм.
 Висота під завантаження - 1550 мм.
 Загальна ширина - 1600 мм.
 Два отвори для завантаження сировини 200х360 мм.
 Розмір комірки решітки - 60х60 мм.
 Діаметр металевої сітки - 4 мм
 Вага - 120 кг.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ



або

Ініціативна людина, 
яка буде керувати процесом

Встановлення баків для 
сортування сміття У під’їзді будинку

Щоранку по дорозі на роботу жителі
будинку викидають відсортоване сміття

Ініціативна людина у цей час регулярно забирає відходи
і несе їх у спеціально відведене місце (наприклад, 

підвальне приміщення), де їх додатково сортує, пресує і 
складає у блоки

Ініціативна людина просить, наприклад
сусіда із мікроавтобусом допомогти

вивезти ці відходи до спеціалізованого
загтівельного підприємства

Налагоджує контакти і представник зі
спеціалізованого заготівельного підприємства

сам приїжджає до будинку забрати відходи

Будинок заробляє гроші, 
як і можуть піти на його 

потреби

1 2 3 4

5

6

Спеціалізоване заготівельне 
підприємство

ЯК ЗАРОБЛЯТИ НА ВІДХОДАХ В ОСББ



 м.Вишгород

 Населення - 35 тис.

 Поєднання багатоповерхівок та приватного сектору

 Запуск проекту 22.11.2017 р.

 Проект розрахований на 5 років

Завдання проекту:

 Ввести практичну модель системи збирання та
утилізації відходів упаковки;

 Оцінка реальної вартості необхідної інфраструктури;

 Відпрацювання взаємин з органами місцевого
самоврядування та спеціалізованими організаціями -
виконавцями послуг;

 Організація інформаційно-освітньої діяльності серед
населення та підняття рівня екологічної свідомості;

 Ведення постійного моніторингу, оцінка результатів
проекту.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ
(на прикладі розширеної відповідальності виробника (РВВ), м.Вишгород)

Джерело: УКРПЕК



населення

для відходів 
упаковки

для скла для інших відходів

відходи упаковки збираються 
спеціальним транспортом 

та направляються на сортування

Вишгородська міська Рада Управляюча компанія

Меморандум про співробітництво
Договір про організацію 
роздільного збору ТПВ

МПП «РАДА»

Сервісний договір

Українсько пакувально-
екологічна коаліція

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

МПП «РАДА» Гостомельський склозавод (ПрАТ «Ветропак»)

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ
(на прикладі розширеної відповідальності виробника (РВВ), м.Вишгород)

Джерело: УКРПЕК



Фінансування пілотного проекту

Прямі затрати Непрямі затрати

контейнери послуги з вивозу 
та сортування

комунікаційна 
кампанія

адміністративні 
затрати

фонд оплати 
праці

Джерело: УКРПЕК

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ
(на прикладі розширеної відповідальності виробника (РВВ), м.Вишгород)



ІНТЕНСИВНА КОМУНІКАЦІЯ
Лекції для ОМС Еко-уроки в школах Еко-заходи для містян

Конкурси/еко-змагання Блогплатформи

Джерело: УКРПЕК



ВМІСТ РЕСУРСНО-ЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ У РІЗНИХ ВИДАХ
КОНТЕЙНЕРІВ (М.ВИШГОРОД, КИЇВСЬКА ОБЛ.)

Морфологічний склад відходів упаковки і ТПВ у контейнерах житлової забудови м. Вишгород у 
весняний сезон 2019 року, % за масою

36,11

6,79

10,269,670,73

0,28

3,73

2,97

0,07

1,94

1,15

26,31

1 Харчові відходи

2 Папір та картон

3 Полімери

4 Скло

5 Чорні метали

6 Кольорові метали

7 Текстиль

8 Дерево

9 Небезпечні відходи

10 Кістки, шкіра, гума

11 Комбіновані відходи

12 Залишок



ВМІСТ РЕСУРСНО-ЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ У РІЗНИХ ВИДАХ
КОНТЕЙНЕРІВ (М.ВИШГОРОД, КИЇВСЬКА ОБЛ.)

№ 
з/п

Назва компонента

Контейнер для збору ТПВ Контейнер для збору скла
Контейнер для збору інших 

видів вторинної сысировини

Маса відсортованих
протягом

дослідження
компонентів ТПВ 

Mj, кг

Маса, кг
Зміст від

загальної маси
компонента,%

Маса, кг
Зміст від

загальної маси
компонента,%

Масса, кг

Зміст від
загальної

маси
компонента,%

1 Харчові відходи 628,10 99,96 0,00 0,00 0,26 0,04 628,36
2 Папір та картон 49,81 42,20 0,14 0,12 68,08 57,68 118,03
3 Полімери: 93,95 52,64 0,58 0,32 83,95 47,04 178,48
3.1 PET (тара для напоїв) 16,62 29,73 0,23 0,41 39,05 69,86 55,90
3.2 LDPE та PELD (плівка, пакети) 40,40 64,31 0,35 0,56 22,07 35,13 62,82
3.3 Інші види полімерів 36,93 61,80 0,00 0,00 22,83 38,20 59,76
4 Скло 60,44 35,95 102,25 60,82 5,43 3,23 168,12
5 Чорні метали 7,39 58,56 0,00 0,00 5,23 41,44 12,62
6 Кольорові метали 2,49 51,98 0,00 0,00 2,30 48,02 4,79
7 Текстиль 61,37 94,68 0,00 0,00 3,45 5,32 64,82
8 Дерево 51,73 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,73
9 Небезпечні відходи 1,16 95,87 0,00 0,00 0,05 4,13 1,21
10 Кістки, шкіра, гума 33,55 99,26 0,00 0,00 0,25 0,74 33,80
11 Комбіновані відходи (упаковка комбінована) 6,93 34,63 0,00 0,00 13,08 65,37 20,01
12 Залишок ТПВ після вилучення компонентів 452,38 98,83 1,03 0,23 4,32 0,94 457,73
12.1 Дрібне будівельне сміття, каміння 165,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,99
12.2 Вуличний змет 62,59 98,63 0,87 1,37 0,00 0,00 63,46
12.3 Інше 223,80 98,04 0,16 0,07 4,32 1,89 228,28

Загальна маса  проби ТПВ 1449,30 104,00 186,40 1739,70



ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ З РВВ
станом на 2018 р.

Загальна кількість встановлених
контейнерів -200 шт

Об’єм відходів, що зібрані проектом у 
м.Вишгород - 290 т

Частка зібраних проектом відходів упаковки всіх
відходів упаковки, які утворюються в м.Вишгород - 20-25%

Покриття населення інфраструктурою – 85% Інформованість населення про проект- 75% Активно задіяно населення - 30%

Джерело: УКРПЕК



ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ПОТРІБЕН КОМПЛЕКС
ЗАХОДІВ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ, НАПРИКЛАД:

Введення норм - завдань по районам, обслуговуючим організаціям і
поселенню в цілому по частці відходів, які повинні бути зібрані
окремо і спрямовані на переробку з їх щорічним підвищенням
(наприклад 10% - в поточному році, 20 - в наступному і т.д.).

Компенсація витрат обслуговуючих організацій, пов'язаних з
роздільним збиранням, з бюджетних коштів, зекономлених за
рахунок зниження обсягів захоронення. Причому, розрахунки повинні
проводитися не тільки виходячи зі зниження обсягів, спрямованих на
захоронення, а також і за масою вторинних ресурсів, реалізованих
споживачам.

Щорічне виділення бюджетних коштів на роботу з інформування
населення.

Введення системи пільг з оплати вивезення ТПВ для жителів, які
практикують роздільне збирання.



Успішність розвитку роздільного збирання, безумовно, визначається якістю
інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Добре організований процес: красиві баки і контейнерний майданчик,
своєчасний вивіз, правильна установка контейнерів самі по собі є потужним
стимулятором для участі населення.

 Інформаційно - роз'яснювальна робота повинна проводитися в середовищі
двірників, водіїв сміттєвозів тощо

 Інформація про перехід на роздільне збирання повинна бути доступна для
громадян на всіх етапах, проте на перших порах досить локальної інформації
в місцях встановлення контейнерів (листівки, плакати, банери).

 Інформація про екологічну діяльності в місті, в т.ч. про хід реалізації
екологічних проектів, повинна з'являтися на телевізійних екранах, в газетах,
журналах, в Інтернеті так само часто, як, скажімо, реклама.

ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ПОТРІБЕН 
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, НАПРИКЛАД:



СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ІЗ
СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ТПВ ДОЗВОЛИТЬ В МАСШТАБАХ
МІСТА
Збільшить обсяги сировини для вторинної переробки

Підвищить якість відсортованих відходів (макулатури, скло, полімери і т.п.)

Підвищить екологічне чистоту даного виробництва і поліпшить умови
праці працюючих на сортуванні та обробці побутових відходів

Знизить обсяги необроблених побутових відходів, що вивозяться на
полігони

Знизить витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків захоронення відходів

Уповільнить процес розширення земельних площ, які використовуються
для захоронення відходів

Поліпшить санітарне становище у регіоні



ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ РОЗДІЛЬНО 
ЗІБРАНИХ ВІДХОДІВ СТАНОМ НА 2018 р.

Кількість підприємств, 
що займаються 

переробкою вторинної 
сировини

Макулатура Полімери ПЕТФ-пляшка Склобій

17 39 19 16

Виробнича потужність 1200 тис. т 260 тис. т 77 тис. т 800 тис. т

Використання 
потужностей На 92% На 65,4% На 65% На 60,2%

Завантаженість

1104,5  тис.т
(392,3* в т.ч. 

імпорт відходів)
1104,5 т.т.- 392,3 т.т. = 

712,2

170 тис.т
(53,4* в т.ч. 

імпорт відходів)
170 т.т. – 53,4 т.т. = 116,6

50 тис.т 482 тис.т
(32,5* в т.ч.

імпорт відходів)
482 т.т. – 32,5 т.т.= 

449,5



Захоронення

Антиекологічний варіант. Утворюється токсичні
інфільтраціонні води, в атмосферу потрапляє
метан, котрий сприяє утворенню парникового
ефекту.

Сортування та переробка

Найекологічніший варіант. Переробляти ТПВ
вигідно на вторинну сировину папір, скло,
пластмасу, алюміній, кольорові метали та ін.

Спалювання

При спалюванні ТПВ вдається зменшувати їх
об’єм і отримувати деяку кількість енергії. Проте
заводи забруднюють атмосферу, а зола вимагає
захоронення

1

2

3



«Полігони» відходи збираються в 
один контейнер

сміття на 
спалювання

захоронення і 
звалище 

сміття

«Спалювання» направляється на 
сортувальну станцію

сміття як 
паливо

утворення нових 
сміттєвих полігонів

захоронення і 
звалище 

сміття

«Роздільне збирання 
та переробка»

транспортування 
роздільно зібраних 

відходів
досортування
та переробка виготовлення товарів із 

вторинної сировини
обсяги відходів для 

захоронення зменшуються

ШЛЯХИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ



ЗАХОРОНЕННЯ
Кількість перевантажених сміттєзвалищ
становить 256 од. (4,2%), а 984 од. (16%) не
відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з
паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З
1991 сміттєзвалищ, які потребують
паспортизації, у 2018 році фактично
паспортизовано 157 од. (потребує
паспортизації 30 % сміттєзвалищ від їх
загальної кількості).

З 543 сміттєзвалищ, які потребують
рекультивації, фактично рекультивовано 74 од.
(7,7% потребує рекультивації).

Потреба у будівництві нових полігонів складає
понад 421 одиниці.

Через неналежну системи поводження з
твердими побутовими відходами в населених
пунктах, як правило у приватному секторі,
щорічно виявляється 26,6 тис.
несанкціонованих звалищ, що займають
площу 0,75 тис. га.

Всього в Україні нараховується 6 тис. офіційних звалищ
та полігонів, не офіційних звалищ - більше 35 тис.

Джерело: Мінрегіон України; Макаренко/Будак, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Легальні сміттєві полігони займають площу близько 10 тисяч га.
Стихійні звалища - ще близько 2 тисяч га. Загальна площа - 12
тисяч га (у півтора рази більше площі Чернігова). Площа України -
близько 60 млн га.

Тільки 53% українського сміття відправляється на легальні
полігони ТПВ. 44% гниє на нелегальних звалищах.



Київ
Харків)

Дніпро

Севастополь

Рівне

СМІТТЄСПАЛЮВАННЯ
З 5-х сміттєспалювальних заводів в Україні 

працює лише київська «Енергія»

В Україні 1 сміттєспалювальний завод «Енергія»:
- Може утилізувати близько 250 тис. тонн ТПВ на рік;
- Може виробляти до 220 тис. Гкал тепла

У світі налічується близько 2,5 тис. сміттєспалювальних заводів

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Україна

Великобританія, США

Австрія, Італія, Франція, …

Бельгія, Швеція

Японія

Данія, Швейцарія

Джерело: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cas-newsletter-march-2018/$File/EY-cas-newsletter-march-2018.pdf



ТПВ Сортування
органічні відходи не органічні відходи

реалізація продукту
виробництво: 
RDF-палива (15-19 МДж/кг)
SRF-паливо (>20 МДж/кг)

енергетичний комплекс

виробництво енергії

рідке добриво

компостування

біогаз

ТЕС

полігон ТПВ
відходи (що не підлягають переробці)

макулатура пластик гума текстиль деревина чорний 
метал

кольоровий 
метал

скло

близько 20-32% вхідного потоку може виявитися
залишковими відходами або «залишками» .

Сміттєспалювальні установки; 
Цементні печі; 
Вугільні електростанції, тощо.

ПЕРЕРОБКА ТПВ

залишки («хвости»)



ПЕРЕРОБКА 
Для прикладу, для того, щоб споживач міг випити 330 мл напою, повинні працювати кілька галузей промисловості у кількох країнах

У Австралії, де розміщені значні поклади бокситів, із земних надр
добувається необхідна для отримання алюмінію сировина

На першому етапі природна сировина піддається очищенню та
збагаченню, в результаті чого з кожної тонни руди отримують 500 кг
бокситів та 500 кг відходів.

Бокси завантажують у рудовози і переправляють у Швецію, Норвегію
та інші країн де є можливість отримання дешевої електроенергії

На спеціалізованих підприємствах з 500 кг бокситів отримують 250 кг
алюмінію у вигляді масивних зливків, котрі в подальшому нагрівають
до 500°С та прокатують до товщини у 3 мм.

Коротко процес виглядає наступним чином

На наступному етапі обробки холодним прокатуванням товщину
отриманих листів зменшують до 0,3 мм та з них штампують баночки з
кришичками. Їх миють, фарбують, наносять необхідну інформацію,
покривають лаком, напилюють на внутрішню поверхню захисне
покриття та відгинають кромку.

На заводі безалкогольних напоїв їх ще раз миють, чистять і лише
тоді заповнюють продукцією та герметизують.

Далі баночки встановлюють у спеціальну картонну чи пластикову
тару і відправляють в торгівельну мережу, де розпродують, у
середньому, за 3 доби. Для того, щоб випити баночку напою,
достатньо кількох хвилин.

Після цього 84% баночок викидається у сміття. У результаті
загальний об'єм відходів при виробництві баночок складає 88%. 

- відходи, котрі утворюються при виготовленні
картону,

- вирощування буряків та отриманні цукру,
- добування та виготовленні інших компонентів

напоїв,
- шкідливі газові викиди та стічни води, які

супроводжують описаний процес на всіх етапах.

Така ж ситуація характерна для всіх без 
виключення виробів



ПЕРЕРОБКА
Підраховано, що в Україні щорічно захоронюєься приблизно

3,3 млн т макулатури

550 тис т металу

600 тис т полімерів

770 тис т скла 
550 тис т текстилю

В той же час у США, Німеччині, Японії, Франції із вторинної
сировини добувають 20% алюмінію, 33% заліза, 50%
свинцю, 44% міді.

Лише у США переробка ТПВ щорічно забезпечує прибуток
більше $2 млрд.

Зважити на те, що утилізація 1 млн т макулатури зберігає
60 га лісу, а переробка 120 т консервних бляшанок
дозволяє отримати 1 т олова та уникнути добування із
земних надр 400 т руди, то є очевидним, що рециклінг –
найбільш безпечний шлях розвитку людства у поводженні
з відходами.



ПЕРЕРОБКА
Картон і папір. Переробка не
відрізняється складністю -
сировину фасують по щільності,
відтінку кольору, матеріалу
виготовлення, розпускають у воді,
відокремлюють сторонні домішки
і пресують. З отриманої сировини
виробляють серветки, туалетний
папір, підставки під яйця, окремі
покрівельні матеріали.

Пластик. Вимагає обладнання.
Збирається, фасується (існує кілька
видів пластику, що окремо
вказується на упаковці),
видаляються етикетки і
відправляється під прес, після
чого сировина подрібнюється і
продається. Застосовується для
виробництва будь-яких
пластикових виробів. Піддається
переробці в будь-якому стані.

Скло. Збираються, фасується,
розплавлюється, відокремлюються
домішки і продається отримана
маса, яка використовується у
виробництві - якість у неї не гірше,
ніж у тільки що виготовленої, а
плавиться вона при меншій.
температурі.



ПЕРЕРОБКА
Метал. Найпростіше сировина для переробки - зібрати
сміття, виділити металеві частини, відокремити чорні
метали від кольорових, переплавити і можна продавати
їх у виробництво. Плавиться метал без жодного збитку і
може використовуватися заново. Не піддаються
переробці виключно радіоактивні метали - їх утилізацією
займаються спеціалізовано.

Автомобільні покришки. Спалювати їх
неприпустимо - дим, що виділяється в процесі,
отруйний. Тому їх пускають в переробку. Або
подрібнюють в крихту, яка потім застосовується для
створення дорожніх покриттів, або розщеплюють,
отримуючи штучну нафту, гази або сировину для
металургії. Переробляється в будь-якому вигляді.



РИНОК МАКУЛАТУРИ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 р.

У той же час, на сміттєзвалища
потрапляє від 0,7 до 1,1 млн.т

макулатури



МАКУЛАТУРА
Імпорт макулатури в Україну, тис. тон

Експорт макулатури з України, тис. тон
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Макулатура
2008
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159,3 29,0 7,2 1,3
2014 329,4 71,4 4,2 0,8
2015 336,9 60,8 2,4 0,4
2016 271,8 47,6 5,0 1,1
2017 346,4 70,0 12,2 2,9
2018 392,3 76,6 8,9 2,3
2019 

(січень-
червень)

156,0 28,3 4,9 1,5



РИНОК ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 р.

У той же час, на сміттєзвалища
потрапляє 0,6 млн т полімерів



ВТОРИННІ ПОЛІМЕРИ
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Відходи, обрізки та скрап із пластмас
2008
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2,7 1,4 3,6 3,2
2014 6,5 4,4 2,3 1,3
2015 16,1 7,6 1,0 0,6
2016 68,4 89,8 0,7 1,4
2017 38,6 14,4 0,7 0,5
2018 53,4 18,7 1,3 0,6
2019 

(січень-
червень)

33,6 10,8 0,5 0,3



31%

20%14%

10%

8%

17% Поліетилен (ПЕ) 

Поліетилентерафталат 
(ПЕТФ) 

Полівінілхлорид (ПВХ) 

Поліпропілен (ПП)

Полістирол (ПС) 

Інші полімерні відходи 

Структура полімерних відходів України, %

СТРУКТУРА ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ
Сфери застосування полімерів,% %

27%

27%
8%

8%

7%

4%

2%

17%

Будівництво 

Упаковка

Автомобілебудування

Меблева промисловість

Електроніка

Товари широкого 
вжитку

Агропромисловість

Інші галузі

Джерело: Державна служба статистики; Pro-Consulting



пляшки від різноманітних 
напоїв та інших рідин

труби, плівка, панелі
(не підлягає переробці)

побутові вироби, корпуси
акумуляторів,  різноманітна

тара

корпуси електронної
апаратури,  одноразовий

посуд

інші види полімерів наприклад 
пляшечки для дітей, іграшки, 

бутилі для кулера тощо
(не підлягає переробці)

упаковка від шампуню, гелю 
для душу, миючих засобів

пакувальна плівка, пластикові 
пакети, мусорні мішки, пляшки 

від миючих засобів



РИНОК СКЛОБОЮ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 р.

У той же час, на 
сміттєзвалища потрапляє 
близько 1 млн т склобою



СКЛОБІЙ
Імпорт склобою в Україну, тис. тонн
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Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках
2008
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с.

то
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30,7 2,6 1,3 1439,2
2014 25,2 2,1 0,1 8,7
2015 54,7 3,7 0,3 25,8
2016 54,6 2,7 0,4 34,8
2017 19,5 0,8 1,8 124,2
2018 32,5 2,2 0,2 24,2
2019

(січень-
червень)

21,4 1,4 0,1 14,6



TETRA PAK

ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА УПАКОВКИ TETRA PAK В УКРАЇНІ
№ Назва Річна виробнича потужність, тис.тонн
1 ТОВ «Зміївська паперова фабрика», Харківська обл. Потужності дозволяють утилізувати шляхом переробки понад 1000 тонн 

відходів на місяць
2 МПП «Рада», Київська обл. (частково)

картон75%

20%

5%

поліетилен

алюміній

6 шарів

При переробці отримуємо

75% 25%

целюлоза
для виробництва

вторинних паперів
і картону

Поліалюмініева суміш
для виробів з полімерів: 

• агломерат
• гранулят

• розділені поліетилен і алюміній



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Петро Павлович Семко

генеральний директор об’єднання «Укрвторма»

04112 м. Київ, вул. Руданського, 4-6,
3 секція, офіс № 10
тел.(044) 455-68-46, (067) 501 97 62

E-mail: ukrvtorma@ukr.net
Веб-сайт http://ukrvtorma.com.ua/ 
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