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Вступ 
 

роблема поводження з ТПВ у Закарпатській області входить до топ-проблем довкілля, 
оскільки стосується усієї без винятку території. Очевидно, що існуюча система 

поводження з відходами є ще радянською і неефективною, а норма ЗУ «Про відходи» про 
заборону захоронювати невідсортоване сміття (ст. 32, яка почала діяти з 1 січня 2018 року) 
жодним чином не покращила ситуацію. Відсутність сучасних об’єктів поводження з ТПВ, як, 
наприклад, заводи МБО та рециклінгових виробництв на території області на фоні слабко 
організованої системи централізованого збору та вивозу сміття від населення, створило ситуацію 
засмічення земель та водних ресурсів Закарпаття. Стихійні сміттєзвалища на узбіччях, у лісах, в 
горах, на берегах річок є звичним явищем. У період сезонних повеней річки несуть своїми водами 
тонни пластику. Частина такого пластику осідає на берегах Вільшанського водосховища на 
території НПП «Синевир» (р. Теребля), біля с. Нижні Ремети неподалік заповідного урочища 
«Атак» (р. Боржава) та біля м. Чоп на кордоні з Угорщиною (р. Тиса). Інша частина сміття далі 
пливе по р. Тиса в країни Європи. 
 

 
Рисунок 1. Мапа Закарпатської області 

 

Метою цього документу є з’ясувати причини «сміттєвої кризи» у Закарпатській області через 
аналіз впровадження національної політики та регіональних стратегій щодо ТПВ. В документі 
фіксується поточна ситуація з управлінням відходами в області, досліджується наявність та зміст 
регіональних стратегічних документів і їхня відповідність  Національній стратегії управління ТПВ в 
Україні до 2030 року та Національному плану управління ТПВ до 2030 року, а також розглядаються 
відповідності заходів Регіонального плану управління відходами у Закарпатській області до 2030  
пріоритетності, яка передбачається ієрархією поводження з відходами.  

Основою дослідження стали головні стратегічні та операційні документи національного 
рівня, які визначають національну політику у сфері управління відходами і країні та чинне 
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законодавство. Також стратегічні та операційні документи регіонального рівня, які визначають 
регіональну політику щодо відходів. Предметом аналізу були відповідність регіональної політики 
національній та стан реалізації наявних стратегій регіонального рівня в області. 

Для розуміння актуальної ситуації та загальних тенденцій бралась офіційна інформація від 
профільних управлінь Закарпатської ОДА – Департаменту екології та природних ресурсів та 
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, через інформаційні запити 
та відкриту інформацію на сайтах (щорічні регіональні доповіді про стан навколишнього 
середовища у Закарпатській області та екологічні паспорти Закарпатської області). Також 
здійснювався моніторинг регіональної преси з досліджуваної теми за останні 3 роки. 

Опорною точкою аналізу стало вивчення відповідності заходів у рамках стратегічних та 
операційних регіональних документів у сфері управління з ТПВ європейському підходу ієрархії 
поводження з відходами, зафіксованому Національною стратегією управління відходами в Україні 
до 2030 року та чинним законодавством (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Ієрархія поводження з відходами 

Ієрархія  операцій  поводження  з  відходами  є  спрощеною  концепцією,  яка  за 
пріоритетністю показує варіанти управління відходами від найбільш ефективних до найменш 
бажаних. Основою концепції є пріоритетність варіантів поводження з відходами з метою 
максимізації їх сталості таким чином: 

1. Запобігання утворенню відходів. Деяких відходів можна повністю уникнути, а інші – 
мінімізувати в кількості. Особливий пріоритет має бути наданий мінімізації небезпечних 
компонентів відходів, а деякі небезпечні матеріали, можливо, слід взагалі усунути з потоку 
відходів. 

2. Повторне використання. Полягає у поверненні об’єктів до використання з тим, щоб вони 
не входили до потоку відходів. Приклади включають повторне відновлення протектору шини або 
повторне наповнення пляшок.  

3. Вторинна переробка. Полягає у виокремленні з відходів матеріалів для їх повторного 
використання у якості сировини. 

4. Утилізація. Полягає у додаванні вартості шляхом конвертації відходів у щось інше. Два 
основні приклади – це компостування органічних відходів та вироблення енергії з відходів (біогаз, 
сміттєспалення, включаючи піроліз і газифікацію).  

5. Видалення і захоронення. Є найменш прийнятною альтернативою поводження з відходами. 
Може застосовуватись у перехідному періоді налагодження ефективної системи управління ТПВ. 



І. Короткий огляд поточної ситуації щодо управління 
ТПВ у Закарпатській області 

 
а офіційною інформацією [2, 3] на сьогодні на території області обліковано 137 
санкціонованих МВВ (місць видалення відходів), з яких 62 паспортизовано. Серед 

паспортизованих МВВ є 57 звалищ – для захоронення ТПВ, 2 – для відходів деревини (тирси 
деревинної) та 1 – для відходів штучного хутра. Більшість діючих МВВ вичерпали свої потужності та 
заповнені на 80-85%. Жодне із закритих сміттєзвалищ не рекультивовані. 

Практично всі МВВ області, окрім полігону ТПВ м. Ужгорода, м. Мукачево та сміттєзвалища с. 
Боржава Берегівського району, функціонують без належного проектного обґрунтування, висновків 
державної екологічної експертизи, не відповідають санітарним та екологічним вимогам. 

Дослідження морфологічного складу ТПВ, включно з сезонною динамікою, на жодному 
полігоні чи сміттєзвалищі не проводилось.  

Ситуація з несанкціонованими сміттєзвалищами динамічно змінюється: вони з’являються то 
в одному, то в іншому місці і періодично ліквідовуються ресурсами органів місцевого 
самоврядування. 

Централізованою системою збору та вивозу ТПВ охоплено лише 471 (77,5 %) населений 
пункт області. Найгірша ситуація в цьому питанні у селах гірських районів області.  
Централізований збір та видалення твердих побутових відходів здійснює 42 спеціалізованих 
підприємств (найбільші ТОВ „АВЕ Ужгород”, ТОВ „ABE Виноградово”, ТОВ „АВЕ Мукачево” та ТОВ 
„Берег-Вертікал”) та спеціалізованими комунальними службами при сільських радах. 

Роздільний збір ТПВ (скла, пластику та металобрухту) поступово впроваджується у 123 
населених пунктах області (більш як 20 % від загальної кількості): у містах Ужгород, Мукачево, Чоп, 
Перечин, Хуст, Виноградів, Берегово та деяких територіальних громадах Ужгородського 
(Костринська, Ставненська, Перечинська, Оноківська), Мукачівського (Нижньоворітська, 
Жденіївська), Хустського (Синевирська, Колочавська, Хустська), Тячівського (Нересницька) та 
Рахівського районів (Ясінянська, Богданська, Великобичківська, Рахівська). Окремо збирається 
скло, пластик та папір., в окремих випадках – жерстяна тара. 

В області функціонує 1 установка для утилізації відходів, 24 установки для спалювання 
відходів з метою отримання енергії, 5 установок для спалювання відходів з метою теплового 
перероблення, 35 інших установок для видалення (крім спалювання) відходів [1]. 

Утилізація відходів деревообробки вирішується шляхом брикетування та реалізації брикетів 
на ринку. Виробничі потужності з переробки та утилізації відходів деревини для власного 
споживання та продажу на ринку є на 14 найбільших деревообробних підприємствах області. 

На території області практично немає підприємств з переробки пластику, паперу, скла, іншої 
вторсировини. До активних воєнних дій на частині території України в області діяло 1 підприємство 
з потужностями для виготовлення проміжної продукції з переробки пластику – гранул. Наразі 
релоковане ще одне підприємство – з переробки пластику та виробництва полімерно-піщаних 
люків різних видів, садової та тротуарної плитки, а також приймачів зливових вод (ТОВ «Темп-
Україна»). Є також 1 підприємство з утилізації автомобільних шин. 

Статистики щодо пунктів прийому вторсировини в області та кількості вторсировини, яку 
вони збирають щорічно, немає. За попередніми оцінками із загальної кількості ТПВ до активних 
воєнних дій в Україні (24 лютого 2022) вибиралося і перероблялося лише 2-2,6 % вторсировини. В 
Україні ця частка становила 5 %. Сьогодні ці цифри змінилися: загальна кількість ТПВ зросла на 25-
30 %, а забирається з нього менша кількість вторсировини через відсутність збуту (частина 
рециклінгових підприємств через воєнні дії припинила свою роботу). Достовірна цифра щодо 
відсотку вторсировини, яка попадає на переробку, відсутня. 

З 



Практики селективного збору «зелених» комунальних та харчових відходів для подальшого 
компостування чи виробництва біогазу в області немає. Існують поодинокі приклади організації 
компостування органіки окремими ОСББ в Ужгороді, у деяких закладах освіти області та у 
приватних садибах. 

Сфера біоенергетики в області також розвинена слабко. В області працюють 2 біогазові 
установки на сміттєзвалищах: у с. Барвінок Баранинської ТГ Ужгородського району (МПП «Латекс») 
та с. Чопівці Великолучківської ТГ Мукачівського району (ТОВ «Екокошет»), потужністю 0,58 МВт та 
1,06 МВт відповідно. У м. Рахів працює 1 ТЕС на біомасі (відходах деревообробки), потужністю 6 
МВт електроенергії та 4 МВт теплової енергії (ТОВ «Біотес»). 

Таким чином можна окреслити головні тренди у сфері управління відходами у 
Закарпатській області: 

 Відсутня інфраструктура поводження з ТПВ. Немає жодного діючого заводу МБО1 чи 
сортувальної лінії, куди б завозилось усе зібране сміття з області для остаточного сортування й 
утилізації органічної фракції. Немає виробництв у сфері рециклінгу відходів і переробки 
вторинної сировини для виробництва товарів народного споживання.  

 Захоронення ТПВ в області є дешевшим, ніж впровадження системи сортування і 
переробка. Це призводить до перекосу в тарифній політиці (відсутній стимул продукувати 
менше сміття). В країнах ЄС домогосподарства за захоронення відходів сплачують найвищу 
ціну; ціна зменшується відповідно до пріоритетності заходу з утилізації ТПВ в ієрархії 
управління відходами [13]. Тож повторне використання та переробка сміття в країнах ЄС є 
найрентабельнішими. 

 Відсутня чітка організаційна складова управління ТПВ в масштабах усієї області. В області 
не впроваджена практика селективного збору органічної (мокрої) фракції і твердої фракції ТПВ. 
Також відсутні схеми санітарного очищення населених пунктів у багатьох територіальних 
громадах [10]. 

 Низька екологічна свідомість населення. У сільській місцевості, особливо де немає 
системи централізованого збору і вивозу ТПВ, більша частка населення знає лише два способи, 
як позбутися сміття: спалити на городі або кинути у річку. Інформаційно-освітній компонент 
поводження з відходами відсутній у дошкільній, шкільній та позашкільній освіті. 

Для створення інфраструктури об’єктів поводження з відходами та ефективного управління 
ТПВ в області Закарпатська облдержадміністрація станом на початок 2022 року визначала для себе 
такі перспективні об'єкти з переробки твердих побутових відходів: 

1. Завод з МБО з подальшим захороненням частки, яка не переробляється, на полігоні ТПВ. 
Потужність – 63 тис. тон/рік. Місце знаходження: Середнянська ТГ Ужгородського району. 
Стан реалізації: проект будівництва заводу пройшов процедуру ОВД. Висновком з ОВД від 
28 квітня 2021 визнано допустимість провадження даної планованої діяльності після 
отримання результатів додаткової ОВД. 

2. Сміттєспалювальний завод з використанням технології піролізу. Місце знаходження: м. 
Мукачево, вул. Крилова. Стан реалізації: не визначено підрядника, немає інвестора. 

3. Сміттєспалювальний завод з використанням технології піролізу для виготовлення 
електроенергії, потужністю 1,5 МВт. Завод передбачає також сортувальну лінію для 
відбору твердої фракції вторсировини для подальшої переробки (пластик 
використовуватиметься для спалювання у піролізному реакторі) та органічної фракції для 
виробництва біогазу. Потужність – 80 тис. тон/рік. Місце знаходження: Полянська ТГ 
Мукачівського району. Стан реалізації: пошук інвестора. Проєкт у стані модифікації. 

4. Завод МБО з подальшим захороненням частки, яка не переробляється, на полігоні ТПВ. 
Потужність – 900 тис. м3/рік. Місце знаходження: Іршавська ТГ Хустського району. Стан 
реалізації: пошук інвестора. 

                                                 
1
 Термін «механіко-біологічна обробка» (MБО) охоплює широкий спектр процесів, але зазвичай включає 

приймання, сортування відходів, відбір вторинної сировини і певну форму біологічної обробки органічної 
фракції побутових відходів. Часто повну утилізацію через компостування або виробництво біогазу. 

https://www.energo.ua/ua/assets/biogas_power_station_ekoenerhiya_barvinok
https://www.energo.ua/ua/assets/biogas_pp_ekokoshet
https://www.energo.ua/ua/assets/biotpp_biotes


5. Завод МБО з подальшим захороненням частки, яка не переробляється, на полігоні ТПВ. 
Потужність – 30 тис. тон/рік. Місце знаходження: Берегівська ТГ Берегівського району. 
Плановано компостування органічної фракції ТПВ. Стан реалізації: 20 % готовності. У 2022 
мали розпочатися роботи з будівництва 2-ї черги. 

6. Завод МБО. Місце знаходження: Виноградівська ТГ Берегівського району. Стан реалізації – 
пошук інвестора 

7. Завод МБО. Місце знаходження: Чопська ТГ Ужгородського району. Стан реалізації: 
пошук інвестора 

8. Завод МБО з подальшим виробництвом RDF палива з частки, яка не переробляється. 
Місце розташування: Тячівська ТГ Тячівського району. Стан реалізації: пошук інвестора 

  



ІІ. Короткий аналіз національної та регіональної 
політики у Закарпатській області у сфері управління 
відходами протягом 2011-2021 року 
 

 2017 року в країні існує чітка національна політика щодо поводжена з відходами, 
відображена й зафіксована у Національній стратегії управління відходами до 2030 року 

[6]. Національна стратегія базується на принципі ієрархії поводження з відходами, де пріоритет 
має попередження їх утворення, повторне використання, сортування і вторинна переробка, й 
лише після цього – утилізація, яка включає компостування, отримання біогазу й добування енергії 
зі сміття шляхом сміттєспалювання та захоронення відходів. Національна стратегія повністю 
відповідає сучасному уявленню про стале управління відходами і концептуально тяжіє до моделі 
Zero Waste2 та до принципів Європейського Зеленого Курсу3. 

Для реалізації національної політики у Закарпатській області у 2021 році було розроблено та 
затверджено розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 21 грудня 2021 р. № 1051 
Регіональний план управління відходами до 2030 року [8]. Цей документ розроблявся в рамках 
проєкту APENA 3, який фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні для надання 
довгострокової підтримки у сферах поводження з відходами та адаптації до зміни клімату. У 
зв’язку з воєнною агресією росії проти України, розпочатою 24 лютого 2022 року та різким 
збільшенням чисельності населення Закарпатської області на 30 % за рахунок внутрішньо 
переміщених осіб, проєкт APENA 3 розпочав процедуру перегляду Регіонального плану, оскільки 
швидкість утворення та кількість ТПВ в області збільшилась також приблизно на 25-30 %. 

Регіональний план управління відходами у Закарпатській області до 2030 року є не першим 
стратегічним та операційним документом у сфері поводження з відходами. В області з 2012 року 
існувала розроблена протягом 2011 року та затверджена Закарпатською обласною радою 
Стратегія поводження з відходами у Закарпатській області на 15-ти річний період [11]. Цей 
документ розроблявся у рамках проєкту «Управління відходами – ЄІСП Схід» (Європейський 
інструмент сусідства і партнерства (Східний регіон)), де область була пілотною територією.   

Ця Стратегія також базувалася на принципі ієрархії поводження з відходами, вона 
передбачала співпрацю між громадами у рамках створення Асоціації органів місцевого 
самоврядування задля спільного вирішення проблем з ТПВ та мала чітко прорахований 
фінансовий компонент – скільки і що коштує та гнучку тарифну політику для населення.  

Ця стратегія передбачала 100 % налагодження системи селективного збору ТПВ від 
населення, будівництво 4-х заводів МБО ТПВ, які включають в себе утилізацію органічної фракції 

ТПВ та «зелених» відходів через 
компостування або виробництво біогазу. Для 
зручної логістики також передбачалися 2 
сміттєві перевантажувальні майданчики. 
Також ця стратегія передбачала поступове 

                                                 
2
 Zero Waste — це модель управління відходами, яка базуються на збереженні всіх ресурсів шляхом 

відповідального виробництва, споживання, повторного використання та утилізації товарів, пакування та 
матеріалів, без спалення та без забруднення земель, водойм чи повітря, які загрожують навколишньому 
середовищу чи здоров’ю людей. 
 
3
 Європейський Зелений Курс (ЄЗК) – це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією із 

загальною метою досягти до 2050 року  кліматичної нейтральності для Європейського континенту. Ця ціль 
має бути досягнута за рахунок стимулювання розвитку циркулярної економіки, покращення здоров’я та 
якості життя людей, а також трансформації кліматичних та екологічних викликів на можливості у всіх сферах 
та політиках ЄС, забезпечуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу. 

З 

За 10 років діючий стратегічний документ – Стратегія 
поводження з відходами у Закарпатській області на 15-
ти річний період – не був реалізований регіональною 
владою за жодним із пунктів. 



закриття усіх сміттєзвалищ в області та їх рекультивацію.  

Ця стратегія не передбачала будівництва сміттєспалювальних заводів, зокрема і заводів із 
застосуванням технологій піролізу та газифікації, як нерентабельний захід, оскільки, за 
обрахунками, після відсортування усіх фракцій ТПВ, які піддаються переробці, на 4-х заводах МБО, 
для сміттєспалювання залишалось би дуже мало відходів. Після гіпотетичного спалення усього 
сміття з усіх сміттєзвалищ, за обрахунками фахівців, сміттєспалювальний завод відчував би 
хронічну нестачу сировини для спалювання та потребу імпортувати її з інших територій України та 
із-за кордону. Такий сценарій на час розробки стратегії вважався неприйнятним, оскільки 
спрямований не на скорочення утворення відходів, а на збільшення їх продукування. 

У 2020 році Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою 
відповідальністю «ТИСА» у рамках міжнародної технічної допомоги розробило Стратегію 
управління відходами у Закарпатській області до 2030 року [12], яка концептуально дублює 
Стратегію поводження з відходами у Закарпатській області на 15-ти річний період. Ця Стратегія 
також спрямована на запобігання 
утворенню ТПВ, повторне використання, 
переробку та видалення відходів, і не 
передбачала сміттєспалювання. Пройшла 
процедуру СЕО. 

У Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області на 2021-2027 період (пройшла 
процедуру СЕО) [9] у рамках стратегічної цілі 4. Забезпечення охорони довкілля, екологічно 
збалансованого і раціонального природокористування та просторової гармонії є операційна ціль 
4.4. Актуалізація, уточнення і впровадження чинної Стратегії поводження з відходами у 
Закарпатській області, розробленої і схваленої на 15-річний період. Однак, після затвердження 
Регіонального плану управління відходами у Закарпатській області до 2030 року ця операційна 
ціль повинна бути відповідно трансформована.  

Ця ж операційна ціль Регіональної стратегії розвитку передбачає також:  

 Підтримку комплексної переробки ТПВ на умовах державно-приватного 
партнерства.  

 Підтримку інформаційно-роз’яснювальної і просвітницької роботи у сфері 
поводження з ТПВ та підвищення рівня екологічної та природоохоронної культури 
населення на території області.  

 Підтримку в населених пунктах локальних систем збору «зелених» відходів та 
вологої фракції ТПВ з подальшою утилізацією для компостування і виробництва 
біогазу. 

Станом на 2022 рік жодна з операційних цілей поки-що не була реалізована хоча б 
початковими заходами через залучення грантових коштів, інвестиційних коштів чи фінансування з 
державного бюджету,  обласного та місцевих бюджетів. 

Висновок:  

1. У Закарпатті вже 10 років поспіль була сформована регіональна політика у сфері 
управління відходами, яка базувалась на європейському підході ієрархії поводження 
відходами.  

2. Однак за ці 10 років область майже не просунулась в її реалізації: станом на 2022 рік 
централізованим збором сміття охоплено лише 80 % населених пунктів (у 2012 таких 
було 70 %).  

3. Станом на 2022 рік система селективного збору ТПВ діє лише у близько 20 % населених 
пунктів.  

4. За 10 років не була розроблена жодна освітня чи навчально-виховна програма для 
дошкільнят та школярів, яка б була обов’язковою для усіх закладів шкільної та 
дошкільної освіти в області. Не провадилась систематична інформаційна кампанія для 
населення. 

Стратегія управління відходами у Закарпатській 
області до 2030 року пройшла процедуру 
стратегічної екологічної оцінки, однак не була 
затверджена Закарпатською обласною радою. 



5. З 2012 року не було побудовано жодного запланованого заводу МБО та жодної 
сміттєперевантажувальної станції. Не запрацювала жодна сортувальна лінія. 

6. Питання роздільного збору «зелених» (садових та харчових) відходів і створення 
компостних станцій, навіть, ніколи не піднімалось.  

7. Не було запропоновано жодного проекту рекультивації закритого сміттєзвалища. Не 
було проведено дослідження придатності наявних сміттєзвалищ для збору звалищного 
біогазу для створення інвестиційних пропозицій для бізнесу.  

8. За ці 10 років не було проведено досліджень потенціалу відходів від сільського 
господарства для розвитку біоенергетики. 

9. Не були створені умови для започаткування рециклінгового виробництва у межах 
області, практично всю вторсировину досі доводиться везти за межі області. 

10. Натомість в останні 3 роки періодично лобіювались проекти будівництва 
сміттєспалювальних заводів з застосуванням технологій піролізу та газифікації, які не 
були передбачені жодним стратегічним чи програмним документом області. Через 
лобіювання таких заводів регіональною та місцевою владою пропагувалась така модель 
управління ТПВ, яка не передбачає сортування та селективний збір сміття. Вже на 
сортувальній лінії сміттєспалювального заводу із загального сміття відбирається чорний і 
кольорові метали та скло. Все інше сміття завантажується в реактор для 
піролізу/газифікації. 

11. Влада області не мала політичної волі та інституційну спроможність реалізовувати 
сформовану регіональну політику у сфері управління відходів, зафіксовану у Стратегії 
поводження з ТПВ у Закарпатській області на 15-тирічний період. 
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ІІІ. Аналіз Регіонального плану управління відходами 
у Закарпатській області до 2030 року 
 

ідповідно до нової державної політики України у сфері управління відходами, 
відображеної у Національній стратегії управління відходами до 2030 року та ЗУ «Про 

управління відходами» (набуде чинності у липні 2023 року), основним документом стратегічного 
характеру щодо управління відходами в області є Регіональний план управління відходами. Цей 
документ розробляється на період 10 років та підлягає перегляду кожні чотири роки з дати 
набрання чинності. Також він є основою для розроблення місцевих планів управління відходами 
[4]. 

Регіональний план управління відходами у Закарпатській області до 2030 року (далі План) 
затверджено розпорядженням голови Закарпатської ОДА у грудні 2021 року. План розроблений з 
урахуванням стану економіки й перспектив соціально-економічного розвитку Закарпатської 
області станом на 2021 рік (ситуація змінилася з березня 2022 року у зв’язку з масовим 
прибуттям в область ВПО), вимог Угоди про асоціацію, законів України "Про відходи" від 
05.03.1998, "Про охорону навколишнього природного середовища", розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 08.11.2017 № 820 р "Про схвалення Національної стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 
117-р "Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року", а також 
"Стратегії поводження з відходами у Закарпатській області на 15-річний період", затвердженої 
відповідним рішенням від 16.11.2012 № 537. 

У Плані поставлено за мету створення та розбудову системи управління відходами у регіоні 
на зразок європейської моделі. У гірській місцевості основним завданням поставлено ліквідацію 
нелегальних звалищ, організацію централізованого та селективного збору відходів, а також 
формування екологічно свідомого ставлення населення до цих проблем. У низовинних районах 
першочерговим завданням є створення на належному рівні сміттєзвалищ, створення товариства 
(в) управління з відходами, організація переробки та обробки відходів [8]. 

Одним із завдань План передбачає «запровадження п’ятиступеневої ієрархія управління 
відходами, яка базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, а якщо запобігти не 
вдається  – докладаються зусилля для повторного використання, якщо і це неможливо  – 
здійснюється рециклінг (матеріали з відходів переробляються на продукцію, матеріали або 
речовини)». 

Цей План визначає загальні заходи у сфері управління відходами у цілому і здійснюється 
трьома етапами: перший – 2021-2022 роки, другий – 2023-2025 роки, третій – 2026-2030 роки. 

У рамках першого етапу реалізації (2021-2022) передбачено загальні заходи, які 
стосуються двох основних завдань: 

 Розробки і впровадження освітньо-інформаційної складової Програми (розробка і 
впровадження і навчальні програми спеціальних освітніх програм, проведення семінарів для 
різних цільових аудиторій, широка інформаційна кампанія). 

 Розробку і затвердження усіма ТГ схем санітарного очищення населеного пункту, які 
включатимуть і питання централізованого та селективного збору ТПВ від усіх утворювачів відходів, 
зокрема запровадження системи окремого збору біологічних відходів та компостування, і тарифні 
питання.  

У рамках другого етапу реалізації (2023-2025) заплановано загальні заходи, які можна 
згрупувати у такі завдання: 

 100 % охоплення населення системою управління відходами. 

В 
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 Збільшити частку відходів, які перероблятимуться, до 15 %, збільшити частку населення, 
яке сортує сміття, до 25 %, запустити в роботу сміттєсортувальні лінії. 

 Запровадити у містах понад 50 тис. населення пункти прийому вторсировини, габаритних 
меблів, небезпечних відходів, електротехніки, садово-паркових відходів. 

 Створити пункти повторного використання меблів, побутової техніки, одягу тощо. 

 Визначити і погодити з усіма ТГ місця розташування регіональних об’єктів поводження з 
відходами. 

 Розробити план поступового закриття існуючих полігонів та сміттєзвалищ, з подальшою 
рекультивацією. 

 Будівництво полігонів ТПВ першої черги та мережі сміттєперевантажувальних станцій. 

 Створення умов для утилізації відходів сільського господарства та стимулювання проектів з 
виробництва біогазу з біомаси. 

 Будівництво установок для добування звалищного газу. 

 Оновлення контейнерів та створення парку сміттєвозів. 

 Продовження та поглиблення провадження освітньо-інформаційного компоненту 
програми. 

Третій етап реалізації Плану (2026-2030) передбачає такі загальні заходи: 

 Збільшення частки відходів, які піддаються рециклінгу до 50 %, збільшення частки 
населення, яке сортує сміття до 45 %. 

 Уведення в експлуатацію нових сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів. 

 На базі заводів МБО налагодити виробництво RDF-палива за умови їх наближення до 
цементних заводів. 

 Продовження реалізації освітньо-інформаційного компоненту програми. 

У Плані представлена мапа можливих ресурсів щодо виконання плану. Аналіз переліку 
пропонованих проектів/заходів з точки зору відповідності ієрархії поводження з відходами 
дозволяє виявити недоліки, які не дозволять досягти заявленої мети та заявлені цілей 
Програми. Отже, по порядку: 

1. Заходи, спрямовані на запобігання утворенню відходів. В країнах ЄС такі заходи 
орієнтовані на дві цільові аудиторії: на споживачів та виробників. Щодо виробників, 
то в Україні необхідно прийняти ще ряд законів, які стосуватимуться управління 
відходів. У Регіональних планах управління відходами мали б бути заплановані 
системні заходи, спрямовані на споживачів. Наприклад, розробка та впровадження 
навчально-виховної програми у дошкільну, шкільну та позашкільну освіту. 
Охоплення найбільшої аудиторії та різновікових груп підростаючого покоління 
інформаційною кампанією неможливе без системної роботи через заклади освіти. 
Однак такого завдання у Плані немає. Відповідно відсутні індикатори, які б 
свідчили про усвідомлення людьми проблеми та усвідомлення власної ролі у 
зменшенні утворення відходів у побуті. Тим часом, індикатори мали б 
відображати стан екологічної свідомості населення Закарпаття (загалом, 
міського, сільського, за конкретними населеними пунктами) станом на 2021 рік, 
на 2022, 2025 та 2030 рік. 

2. Заходи для підготовки до повторного використання. Такі заходи полягають у 
відкритті пунктів прийому вживаних речей, які можна передати в користування 
іншим людям, які їх потребують. Такий захід згаданий у переліку загальних заходів в 
рамках другого етапу впровадження Плану, однак його немає на мапі можливих 
ресурсів для виконання Плану. Немає й індикаторів виконання: кількості таких 
пунктів у 2022 році, у 2025, 2030 роках; обігу зданих та затребуваних речей у 
штуках станом на 2022, 2025, 2030 років. Такі індикатори були б показниками, 
зокрема й зміни екологічної свідомості закарпатців. 

3. Переробка. Звісно, ця сходинка ієрархії поводження з відходами запрацює на повну, 
коли в Україні діятиме у повній мірі законодавство щодо розширеної 



відповідальності виробника. Однак і Регіональний план управління відходами також 
може вирішувати це питання. Зокрема у рамках другого етапу впровадження Плану 
передбачено загальні заходи з відкриття пунктів прийому вторсировини,  габаритних 
меблів, садових відходів та оновлення контейнерів і парку сміттєвозів. На мапі 
можливих фінансових ресурсів щодо реалізації Плану ці заходи, мабуть, відображені 
проектом/заходом під назвою «Забезпечення комплексних послуг щодо 
селективного  збору  сміття  по  території області».  
Тут запропоновані індикатори (правда, чомусь вони записані як заходи) – частка 
вторсировини із загальної кількості ТПВ по області у 2023 році має сягати 15 % 
(сьогодні це 2,5 %), у 2030 – 50 %, а частка людей, які сортують сміття – 23 % (частка 
таких людей на сьогодні не відома), у 2030 – 45 %. Однак вже сьогодні можна 
сказати, що показник 15 % вторсировини по області із загального сміття у 2023 є 
недосяжною ціллю. 
У Плані також нічого немає щодо рециклінгових виробництв. Адже вартість 
вторсировини у пунктах прийому для населення є чи не найнижчою по Україні саме 
через вартість логістики. В області на сьогодні (за офіційними даними) є лише 2 
підприємства, які здатні переробляти певні види пластику. Інші види вторсировини 
везуть на переробку за межі області. З цієї ж причини заготовляється обмежений 
асортимент матеріалів, які можна переробити – тканини, упаковка ТетраПак, ЕлоПак, 
певні види пластику не заготовляються взагалі. 

4. Утилізація, зокрема і шляхом отримання енергії. Ця сходинка ієрархії передбачає 
утилізацію біомаси (садових відходів, харчових побутових відходів, 
сільськогосподарських відходів) шляхом компостування або виробництва біогазу. 
Також вона передбачає отримання електроенергії від сміттєспалювання з доступом 
кисню, з обмеженим доступом кисню (піролізу) та з кисню (газифікації). Будівництво  
заводів  з використанням будь-якої з цих технологій сміттєспалювання є на порядок 
дорожчим, ніж завод з МБО. Окрім того, будівництво таких заводів потребує 
імплементації у вітчизняне законодавство Директиви 10/75/ЄС «Про промислові 
викиди», інакше сміттєспалювання становитиме ризик для здоров’я людей та 
довкілля [5, 14, 15]. При цьому сміттєспалювання можливе лише після попереднього 
сортування вторсировини для переробки і є альтернативою захоронення. 
У рамках другого етапу реалізації Плану є заходи, спрямовані на створення умов для 
управління сільськогосподарськими відходами для виробництва електроенергії з 
біомаси. Відсутні також заходи з організації муніципальних компостних станцій 
та стимулювання населення компостувати у приватних садибах та в освітніх 
закладах.  
В той же час тут же включені заходи з вибору місць для будівництва заводів МБО, 
сміттєперевантажувальних станцій. Мапа можливих фінансових ресурсів щодо 
реалізації Плану передбачає будівництво другої черги заводу МБО у с. Яноші 
Берегівського району, який передбачає компостну станцію. Виробництво RDF-палива 
для цементних заводів на базі заводів МБО передбачено у рамках третього етапу 
реалізації Плану. Передбачено також будівництво заводів з виробництва біогазу з 
твердих побутових відходів (збору звалищного газу). Однак не передбачено 
попереднє дослідження для визначення, які саме сміттєзвалища можуть бути 
придатними для цієї мети. Відсутні будь-які індикатори, які б свідчили про стан 
реалізації усіх цих заходів. 

5. Захоронення. Цій групі заходів у Плані виділено багато уваги. Насамперед зазначено 
необхідність імплементації Директиви 1999/31/ЄС «Про захоронення відходів». 
Також є заходи з визначення місць для розташування нових полігонів, оцінки 
існуючих полігонів, зокрема які необхідно закрити чи привести до відповідності чи 
рекультивувати. Однак, знову таки, немає жодних індикаторів. 

У підрозділі 3.2. Забезпечення реалізації зазначені проекти будівництва таких сміттєпереробних 
заводів: 



1. У с. Яноші (Берегівський район) – це завод МБО, який відповідає 3-м останнім сходинкам 
ієрархії поводження з ТПВ. Тут вже встановлена сортувальна лінія для відбору 
вторсировини, тут діятиме компостна станція та полігон, який відповідатиме Директиві 
1999/31/ЄС «Про захоронення відходів». У майбутньому цей завод може 
перепрофілюватись на виробництво RDF-палива для цементних заводів і відмовитись від 
захоронення сміття. 

2. У с. Сусково (Мукачівський район), який буде оснащений сортувальною лінією. 
Проєктантами розглядаються дві альтернативи функціонування заводу. У випадку 
сміттєспалювання, яке здійснюватиметься через технологію піролізу, відсортовуватиметься 
лише органічна (мокра) фракція, метал та скло. Все інше, зокрема пластик, підлягатиме 
спалюванню. У такому варіанті завод стане об’єктом екологічної небезпеки, так як 
потребуватиме оснащення сучасними фільтрами та системою моніторингу викидів. 
Органічна фракція утилізуватиметься в метантенку для вироблення біогазу та 
електроенергії. За другим варіантом, окрім електроенергії з біогазу на заводі 
вироблятиметься RDF-паливо для цементних заводів. У такому варіанті цей об’єкт не 
нестиме небезпеку довкіллю та людям. 

3. У м. Мукачево – сміттєспалювальний завод із застосуванням технології піролізу. На 
сортувальній лінії відсортовуватиметься лише метал і скло. Все інше потраплятиме в 
реактор для спалювання. Такий завод буде об’єктом підвищеної екологічної небезпеки для 
людей і довкілля. Також він не сприятиме принципу запобігання утворенню відходів, 
повторного використання та рециклінгу. Завод не потребуватиме попереднього 
сортування відходів. 

Таким чином проект сміттєспалювального заводу в Мукачеві найменш відповідає ієрархії 
поводження з відходами та зовсім не відповідає визначеним заходам у рамках Регіонального 
плану управління відходами до 2030 року.  

У документі також пропонується схема моніторингу та контролю заходів з реалізації Плану за 
переліком показників. Визначені й одиниці вимірювання, однак немає визначених очікуваних 
показників, які потрібно досягнути за перший етап, другий етап і третій етап реалізації 
Плану. Є лише стартові показники. Для ефективного впровадження Плану необхідно визначити 
проміжні і кінцевий показники, інакше не буде зрозуміло, чи поступ йде у правильному напрямку і 
що потрібно змінити. 

  



Висновки 
 

1. На кінець 2021 року у Закарпатській області була сформована чітка регіональна політика 
щодо управління відходами, відображена у відповідних стратегічних документах, однак, 
залишилась не реалізованою через відсутність політичної волі регіональної влади. 

2. Статистика обсягів утворення твердих побутових відходів у Закарпатській області  не 
відображає реальну ситуацію, оскільки понад 20% населення не охоплені послугою їх 
вивезення, а отже і обліку. 

3. В області немає єдиної системи обліку відходів – рахують в об’ємах (м3) або у вазі (кг, т), що 
також ускладнює облік відходів, які утворюються на території області. 

4. Тарифна політика на збір і захоронення ТПВ не сприяє скороченню утворення відходів – усі 
утворювачі відходів сплачують за єдиним помісячним тарифом, прийнятим у населеному 
пункті, не залежно від того, скільки відходів насправді утворюється у домогосподарстві чи 
підприємстві. Тариф на захоронення ТПВ, який включено у загальний тариф, є настільки 
мізерним, що не спонукає населення і бізнес мінімізувати їх утворення та сортувати 
утворене сміття. 

5. Від грудня 2021 року головним стратегічним та операційним документом у сфері 
управління відходами є Регіональний план управління відходами у Закарпатській області 
до 2030 року (далі – План). 

6. У Плані більшість планованих заходів щодо управління відходами, зокрема ТПВ, 
акцентуються на кінцевому етапі життєвого циклу продукції, а саме на захороненні та 
утилізації через сміттєспалювання. Більш прийнятні способи поводження з відходами, які є 
пріоритетними в ієрархії управління відходами, залишаються без уваги. Сміттєспалювальні 
заводи з використанням технології піролізу / газифікації, які містяться у Плані, з моменту 
свого планування не передбачають зміну поведінкових стереотипів мешканців у бік 
скорочення утворення відходів, повторного їх використання та сортування. 

7. План не передбачає розробку та впровадження навчально-виховної програми у заклади 
дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, а також широкомасштабну інформаційну 
кампанію (соціальну рекламу). Але саме цей захід дасть можливість впровадити План, 
дотримуючись ієрархії управління відходами. 

8. У Плані відсутні чіткі індикатори його виконання (проміжні, кінцеві), що давало б 
можливість якісно здійснювати моніторинг виконання Плану та вчасно коригувати свої дії. 

 

  



Прогноз і Пропозиції 
 

Очевидний дисбаланс та акцентуалізація заходів у рамках Регіональний план управління 
відходами у Закарпатській області до 2030 року, які належать до заходів двох останніх ланок 
ієрархії поводження з відходами – утилізація і захоронення,  не дозволить регіональній владі 
досягти задекларованої у Плані мети і в результаті в області не буде впроваджена ефективна 
система управління відходами. Причиною цього буде провал роботи у пріоритетних, відповідно до 
ієрархії поводження з відходами, напрямках – запобігання утворенню відходів, повторне 
використання та рециклінг.  

Владі не вдасться також повною мірою реалізувати проекти зі створення інфраструктури об’єктів 
поводження з ТПВ, так як вона зустрічатиме і надалі опір територіальних громад, які не 
розумітимуть їх необхідність та ступінь безпеки їхньому життю, здоров’ю і довкіллю. Становленню 
ефективної моделі управління відходами також не сприятиме лобіювання сміттєспалювальних 
заводів із застосування будь-яких технологій на території області, оскільки об’єктивно область є 
порівняно малонаселеною і швидкість накопичення відходів не задовольнятиме потреб тієї 
кількості сміттєспалювальних заводів, яка пропонується у різних проектах. Окрім того, при саме 
такому підході до управління ТПВ порушується ієрархія поводження з відходами, оскільки 
сміттєспалювання не пропагує скорочення утворення відходів, повторного використання та 
сортування. 

Слід відмітити, що на сьогодні реалізація першого етапу Плану (2021-2022) вже практично 
провалено – наразі План знаходиться у стані перегляду, в той же час завдання, визначені на цей 
період, досі не виконані повною мірою. 

Зріст кількості населення, передусім, за рахунок ВПО, а також економічне зростання регіону 
призводитиме до зростання обсягів утворення побутових відходів. Система управління відходів, 
ТПВ зокрема, повинна орієнтуватися на національну політику у цій сфері, тобто на ієрархію 
поводження з відходами та Європейський Зелений Курс, основою якого є циркулярна економіка, 
тобто економіка замкненого циклу.  

Тому Регіональний план управління відходами у Закарпатській області до 2030 року потребує 
внесення якісних змін, які полягатимуть у розробці чітких заходів першочергових пріоритетів у 
поводженні з відходами. Оновлена версія Плану повинна пройти процедуру обговорення з 
громадськістю.  

 
 
Нашими рекомендаціями щодо першочергових заходів, які повинні міститись у Плані, мають бути 
заходи з мінімізації їх утворення. Такими заходами, передусім, є: 

1. Впровадження всеохоплюючого освітньо-виховного та інформаційного компоненту. 
2. Створення умов для повторного використання предметів та матеріалів (пунктів прийому 

бувших у вжитку речей та способів інформування тих осіб, які можуть ними скористатися)  
3. Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у кожному населеному 

пункті з метою максимального вилучення ресурсоцінних компонентів з їх подальшим 
переробленням.  

4. Створення сприятливих умов для бізнесу, який працює у сфері вторинної переробки 
(пункти збору вторсировини, рециклінгові підприємства з виготовленням кінцевого 
продукту). 

5. Впровадження системи роздільного збору біологічної (мокрої) фракції ТПВ – харчових 
відходів, а також садових відходів та будівництво компостних станцій у містах і 
територіальних громадах, де проживає більше, ніж 50 тис. населення. 

6. Дослідження полігонів та сміттєзвалищ (МВВ) на придатність для збору «звалищного газу» 
для формування інвестиційних пропозицій 



7. Дослідження потенціалу відходів від сільськогосподарського виробництва для 
виробництва біогазу для формування інвестиційних пропозицій 

8. Недопущення до розгляду проектів будівництва сміттєспалювальних заводів, 
функціонування котрих базується на ігноруванні пріоритетних заходів в ієрархії управління 
відходами, як скорочення утворення відходів, повторне використання та сортування і 
переробка. 
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