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Колодійчук І., Попівняк Р. Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських 
сільських територій 
Описано досвід комплексного підходу до управління відходами. Наголошено на необхідності усунення 
будь-яких проявів дискримінації гірських регіонів порівняно з рівнинними  територіями, зокрема у сфері 
поводження з відходами. Аналіз засвідчує неприпустиму динаміку накопичення відходів у гірських 
регіонах та низький рівень поводження з цими утвореннями. Зокрема, це стосується інноваційно-
інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності у цій сфері, розбудови мережі 
роздільного збору відходів, участі особистих селянських господарств у сфері поводження з відходами 
виробництва продукції сільського господарства та лісогосподарського комплексу. Виокремлено основні 
напрями удосконалення системи управління відходами гірських регіонів у контексті євроінтеграційних 
вимог і сталого розвитку територій. Значну увагу зосереджено на необхідності впровадження 
інноваційних технологій, створенні сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів 
як вторинної сировини, залученні інвестицій у сферу поводження з відходами. Наголошено на 
важливості удосконалення економічних стимулів для переробки відходів у сільськогосподарському 
секторі, лісогосподарському комплексі, заохочуючи особисті селянські господарства до еколого-
безпечних заходів у цій сфері. Запропоновано основні напрями, цілі та завдання розвитку системи 
поводження з відходами в умовах гірських територій. Удосконалення системи поводження з відходами 
в межах гірських сільських територій передбачає прийняття і реалізацію загальнонаціональних 
системних радикальних рішень у цій сфері, запровадження європейських принципів управління, 
впровадження інноваційних технологій. На сьогодні для територій екосистеми Українських Карпат 
актуальними залишаються заходи щодо формування ефективної системи управління відходами, 
попиту населення на послуги відповідної якості, екологобезпечного поводження з цими утвореннями. 
Ключові слова: управління відходами, гірські сільські території, накопичення відходів, екологобезпечне 
поводження з відходами. 
 
Kolodiyichuk I., Popivniak R. The priorities and tasks in the mountainous rural areas waste management 
sphere 
The experience of an integrated approach to waste management is considered. It is emphasized that it is 
necessary to eliminate any manifestations of discrimination against mountain regions in comparison with flat 
territories, in particular in the field of waste management. The analysis confirms the inappropriate dynamics of 
waste accumulation in mountainous regions and the low level of handling of these entities. In particular, this 
relates to the innovation and investment activity of economic entities in this area, to the development of a 
network of separate collection of wastes, to the participation of private farms in the field of driving with 
agricultural production and forestry waste. The main directions of improvement of the waste management 
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system of mountain regions in the context of European integration requirements and sustainable development 
of territories are identified. Considerable attention is paid to the need to introduce innovative technologies, to 
create a modern infrastructure for the collection, harvesting and utilization of waste as a secondary raw 
material, and to attract investments in the field of waste management. The importance of improving economic 
incentives for waste processing in the agricultural sector and in forestry complex, encouraging private peasant 
farms to take environmental protection measures in this area is emphasized. The main directions, goals and 
tasks of the development of the waste management system in the mountainous areas are proposed. The waste 
management system improvement within mountainous rural areas requires the adoption and implementation of 
nationwide systemic radical solutions in this area, the introduction of European principles of governance, the 
introduction of innovative technologies. Today, for the territories of the Ukrainian Carpathian Ecosystem, 
measures for the formation of an efficient waste management system, the demand of the population for services 
of the appropriate quality, and ecologically safe handling of these entities remain relevant. 
Key words: waste management, mountainous rural territories, accumulation of wastes, ecologically safe waste 
management. 
 

 
 

 

остановка проблеми. У європейсь-
кому просторі проводиться активна 

політика щодо усунення будь-яких проявів 
дискримі-нації гірських регіонів порівняно з 
рівнин-ними територіями. І на сьогодні тут 
ефек-тивно діє система управління 
відходами, яка не потребує особливих 
підходів, тобто можна сказати, що питання 
поводження з відходами у цій місцевості 
мають ознаки загальних тенденцій в 
окресленій сфері. Особливо показовим є 
досвід провідних країн Євросоюзу, де 
забезпечується комп-лексний підхід до 
управління відходами. Такий підхід 
зобов’язує розробити та реалі-зувати плани 
управління відходами, які повинні базу-
ватися на ієрархії в цій сфері, принципі 
«забруднювач платить», вимогах відшкоду-
вання затрат на видалення відходів їхнім 
власником, попереднім власником або осо-
бою, яка виробляє товар, використовуючи 
відходи як вторинну сировину (Рамкова 
Директива з відходів 2008/98/EC, 2008). У 
цих країнах вже чимало зроблено у цьому 
напрямі, а основне – налагоджено і постійно 
удосконалюється новий спосіб суспільного 
буття у сфері поводження з відходами. В 
Україні ж простежується своєрідний «ваку-
ум» щодо практичної реалізації задекларо-
ваних у вітчизняному законодавстві поло-
жень, які відображають, зокрема, й сучасні 
погляди на ці процеси.  

 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблематика поводження з відходами 
завжди була в центрі уваги вітчизняних 

дослідників. Питанням удосконалення систе-
ми управління відходами присвячені наукові 
праці Горобець О. В. (2013), Міщенка В. С. 
(2011), Берлінга Р. З. (2006). Значну увагу 
приділено обґрунтуванню проектів комп-
лексного перероблення побутових відходів у 
статті Хижнякової Н. О. (2003). У праці 
Ігнатенко О. П. (2014) визначена інвести-
ційна роль побутових відходів у сфері благо-
устрою населених пунктів. Економічну мо-
дель розвитку сфери поводження з твердими 
побутовими відходами регіону з урахуван-
ням екологічних чинників представлено у 
праці Самойлік М. С. (2014). На питаннях 
регулювання окремих видів потоків відходів 
сфокусовані дослідження Довгої Т. М. 
(2012), Руденка О. В. (2011), Пилипіва Н. І. 
(2010), Сиволап А. В. (2005). Проте в Україні 
досі залишається відкритим питання – як 
перетворити відходи з проблеми на ресурс, а 
отже, повернути їх у цикл виробництва і 
зменшити антропогенний вплив на довкілля, 
зокрема зберегти екосистему Українських 
Карпат відповідно до сучасних вимог.   

 
Постановка завдання. Завданням нашого 

дослідження було визначення пріоритетних 
напрямів і завдань у сфері управління відхо-
дами з метою удосконалення регулювання 
розвитку гірських сільських територій. 

Методика дослідження та матеріали. У 
дослідженні задіяні такі основні загально-
наукові методи: спостереження (для ціле-
спрямованого вивчення зарубіжного досвіду 
щодо управління відходами в гірських регіо-
нах), абстрагування (дав змогу зосередитися 

П 
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на суттєвих проблемах і особливостях систе-
ми поводження з відходами у гірській місце-
вості), системний підхід (для комплексного 
дослідження системи управління відходами 
гірських сільських територій). Узагальнення 
результатів дослідження та обґрунтування 
пропозицій проводили за використання ло-
гіко-структурного методу.  

 
Виклад основного матеріалу. Сільські 

території в Україні залишаються практично 
не охопленими послугами зі збирання та 
вивезення побутових відходів (зокрема, 
твердих побутових відходів – ТПВ), а гірські 
сільські території не є винятком із «пра-
вила». Внаслідок неналагодженої системи 
поводження з ТПВ, а також низької еколо-
гічної культури населення утворюється 
значна кількість стихійних звалищ, які спри-
чинюють шкідливий вплив на екосистему 
Українських Карпат, проте ці місця не 
обліковуються належним чином. Скажімо, 
гірські території Львівської області не послу-
говуються відповідними даними щодо від-
ходів, які видалені у місця неорганізованого 
зберігання. За інформацією офіційної статис-
тики, у невеликих населених пунктах місця 
остаточного видалення побутових відходів 
локальні і зазвичай стихійні та екологічно 
небезпечні, оскільки не відповідають вимо-

гам ДБН В.2.4-2005 «Полігони твердих 
побутових відходів. Основи проектування». 
Гірські райони характеризуються найнижчим 
рівнем охоплення цими послугами у приват-
ному секторі, наявності затверджених Пра-
вил благоустрою населених пунктів, що, 
зокрема, вказує на відсутність організаційних 
засад для суб’єктів господарювання у сфері 
поводження з відходами. Не здійснюється 
перегляд чинних норм вивезення відходів на 
одну особу (відповідно до законодавства 
щоп’ять років). Не звертається належна увага 
на необхідність вилучення ресурсоцінних 
компонентів та небезпечних відходів у складі 
ТПВ, оскільки повільно розбудовується ме-
режа роздільного збирання, сортувальних 
ліній, об’єктів переробних потужностей і та-
ке інше. Як наслідок, простежується прогре-
суюче накопичення відходів у досліджува-
них регіонах. Так, у гірських районах Львів-
ської області обсяги нагромаджень відходів 
I–IV класів небезпеки сягають 39406 т (ста-
ном на 2017 рік) і зросли утричі порівняно з 
2010 роком (див. рис.). Якщо до 2014 року 
обсяги накопичених відходів у середньому 
зростали в цих районах на 20–25 %, то впро-
довж 2014–2017 рр. – на14–20 %. При цьому 
обсяги накопичених відходів загалом у 
Львівській області зросли порівняно з 2010 
роком на 33 %. 

 

 
 

Рис. Накопичення відходів I–IV класів небезпеки 
у гірських районах Львівської області. 
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Гірські території в сучасних умовах ха-
рактеризуються низьким рівнем поводження 
з відходами, зокрема щодо: 

– інноваційно-інвестиційної активно-
сті суб’єктів господарської діяльності у сфері 
поводження з відходами; 

– участі населення у сфері поводження 
з ТПВ, що знижує рівень роздільного збору 
відходів; 

– участі ОСГ у сфері поводження з 
відходами виробництва продукції сільського 
господарства та лісогосподарського комп-
лексу; 

– забезпечення екологобезпечного по-
водження з відходами; 

– усвідомлення населенням і суб’єк-
тами господарювання важливості належного 
поводження з відходами.  
Система поводження з відходами у межах 

гірських територій не відповідає євроінте-
граційним вимогам і не спроможна забез-
печити екологобезпечне поводження з цими 
утвореннями. На наш погляд, запобігти не-
гативному впливу на здоров’я людини і 
зберегти екосистему Українських Карпат 
можна на основі заходів (див. табл.), що 
стосуються таких напрямів. 
v Формування ефективної системи 

управління відходами, впроваджуючи інно-
ваційні технології, які дають змогу зменшити 
обсяги їхнього утворення, збалансувати їхнє 
генерування й утилізацію, запобігти несанк-
ціонованому видаленню; створюючи сучасну 
інфраструктуру збирання, заготівлі та утилі-
зації відходів як вторинної сировини; залу-
чаючи інвестиції у сферу поводження з 
відходами. Економічні стимули для розвитку 
переробки відходів на сьогодні недостатні. 
Попри те, що на законодавчому рівні перед-
бачено зменшення плати за розміщення від-
ходів для суб’єктів господарювання, які 
впроваджують переробку та маловідходні 
технології, а також прискорену амортизацію 
їхніх основних засобів, на рівні нормативно-
правових актів такі заходи здебільшого не 
розроблені. Крім того, це є дорожчим за 
власне захоронення відходів на полігоні, що й 
зумовлює вибір з боку операторів і місцевої 
влади не на користь стимулюючих заходів.   

Екологобезпечне поводження з відхо-
дами, впроваджуючи економічні стимули 
для переробки відходів у сільськогосподар-
ському секторі, лісогосподарському комп-
лексі, заохочуючи ОСГ до екологобезпечних 
заходів у цій сфері. Дієвість системи управ-
ління відходами забезпечить реалізація прин-
ципу відповідальності, який передбачає не-
відворотність і адекватність покарання конк-
ретних суб’єктів за негативні екологічні 
наслідки, що спричинили їхні помилкові дії 
або бездіяльність. Законодавством України 
введена заборона на захоронення неперероб-
лених (необроблених) побутових відходів. 
Це зумовлює необхідність впровадження і 
застосування сміттєсортувальних ліній, на 
яких відбуватиметься розподіл відходів на 
компоненти, котрі можуть бути реалізовані 
як вторинна сировина і котрі потребують 
спеціальної переробки чи підготовки до скла-
дування на полігоні, що відповідає сучасним 
екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам. 
v Формування попиту населення на 

послуги відповідної якості у сфері пово-
дження з відходами, здійснюючи комплекс-
ний вплив на людину навчально-виховними, 
культурними, пропагандистськими та інши-
ми заходами. Екологічно свідома людина як 
у професійному, так і особистому житті 
своїми діями забезпечуватиме сталий роз-
виток території. Екологізація соціально-еко-
номічного середовища передбачає створення 
інституційних умов для формування еколо-
гічної культури у системі поводження з 
відходами. Пропагування екологобезпечних 
технологій виробництва продукції, запро-
вадження ефективних схем поводження з 
відходами, створення законодавчого поля 
для адміністративного впливу і сервісного 
забезпечення всіх учасників соціально-еко-
номічних відносин – все це заходи означе-
ного напряму. 

 
Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. Удосконалення системи 
поводження з відходами в межах гірських 
сільських територій вимагає прийняття і 
реалізації загальнонаціональних системних 
радикальних рішень у цій сфері, задіяння 
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європейських принципів управління, впро-
вадження інноваційних технологій. На сьо-
годні для територій екосистеми Українських 
Карпат актуальними залишаються заходи 

щодо формування ефективної системи управ-
ління відходами, попиту населення на 
послуги відповідної якості, екологобезпеч-
ного поводження з цими утвореннями. 
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