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1. ВСТУП 

Відходи будівництва та знесення утворюються з багатьох видів джерел (або скоріше 

видів діяльності), таких як будівництво нових будівель/споруд, їх реконструкція та остаточне 

знесення, коли настає кінець терміну експлуатації для кожної будівлі/споруди. Різні етапи 

періоду експлуатації будівель/споруд показані на рисунку нижче.  

 

 

Інформація про етапи життя споруди 
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З цього можна встановити, що відходи будівництва та знесення будуть дуже 

відрізнятися за часом, місцем та кількістю/складом залежно від фактичної діяльності яка 

призводить до утворення відходів. Також можна зробити висновок, що планування 

майбутньої кількості та складу відходів будівництва та знесення може бути доволі складним 

завданням. Причинами цього є те, що утворення відходів будівництва та знесення залежить 

від, наприклад: 

 

 Майбутнього розвитку міст, селищ та сіл, а також інфраструктури для транспорту, 

водовідведення, тощо; 

 Стратегії утримання особливо старих житлових районів (багатоповерхові, односімейні 

будинки); 

 Стратегії знесення особливо старих багатоповерхових будинків у житлових районах; 

та 

 Майбутнього розвитку транспортної інфраструктури. 

 

Така інформація зазвичай не є доступною у докладній формі (якщо вона взагалі є 

доступною), щоб мати змогу підготувати точні прогнози. Це ускладнює планування 

майбутніх об’єктів очищення та переробки відходів та становить певні ризики, пов’язані з 

вкладеними інвестиціями.  
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Відходи будівництва та знесення є великим, та до певної міри, нерозробленим 

ресурсом. Основна частина відходів вивозиться на звалища та місця захоронення. Сталеві 

конструкції та великі пиломатеріали часто використовують повторно або переробляють. У 

деяких місцях відходи, зокрема від знесення, використовуються для засипання або меліорації 

земель. В багатьох країнах ЄС переробка відходів від будівництва та знесення отримала 

значний успіх. Рівень переробки відходів у них перевищив 80%. Причини цього успіху 

багатогранні.   

 

В управлінні відходами будівництва та знесення бере участь велика кількість 

зацікавлених сторін/суб'єктів, враховуючи кількість взаємодій, що відбуваються протягом 

всього терміну служби будівлі. На діаграмі нижче показані основні зацікавлені сторони, які 

беруть участь на різних етапах експлуатації будівлі. 

 

 

 

 
 

Як можна побачити, у будівництві та знесенні будівель/споруд, а також в 

ліквідації/переробці відходів будівництва та знесення залучено багато різних зацікавлених 

сторін та інтересів. Основна частина відходів будівництва та знесення надходить від 

приватних підприємств. Надалі використання утилізованих матеріалів в більшості 

організовано через ті самі підприємства та дочірні підприємства, що виконують будівництво 

та знесення. В більшості країн управління відходами від будівництва та знесення – особливо 

переробка – організовано приватним, а не державним сектором. Останні можуть займатися 

захороненням, в той час як приватний сектор встановлює та керує інфраструктурою 

(сортувальні та подрібнювальні заводи). Внаслідок цього інвестиції в таку інфраструктуру 

роблять приватні підприємства, шукаючи можливості приєднатися та використати бізнес-

можливості з управління відходами будівництва та знесення. Роль державного сектору в 

більшості країн полягає у тому, щоб створити умови для роботи та підтримувати все 

зростаючу переробку певної вторинної сировини, виробленої з відходів будівництва та 

знесення. 

 

Стратегія відходів будівництва та знесення, описана в цьому документі, зосереджена на 

встановленні умов для праці на всіх етапах, а зацікавлені сторони в цьому ланцюгу роблять 
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все для виконання високих вимог щодо переробки та використання перероблених матеріалів, 

вироблених з відходів будівництва та знесення українського походження. 
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2. ЦІЛІ, ПІДХІД ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  

2.1 КОНКРЕТНІ ЦІЛІ 

Основні конкретні цілі майбутнього управління відходами будівництва та знесення в 

Україні наведені нижче: 

 Підвищення рівня переробки відходів будівництва та знесення (до 70% до 2030 року); 

 Мінімізація захоронення матеріалів відходів будівництва та знесення (ціль - максимум 

5% до 2030 року); 

 Розділення шкідливих матеріалів (видалення всіх шкідливих відходів перед 

знесенням); 

 Запобігання та зменшення рівня виникнення відходів будівництва та знесення; 

 Заміна використання первинної сировини в секторі будівництва через збільшення 

використання вторинної сировини з відходів будівництва та знесення; 

 Зниження ризику, що походить від матеріалів, які містять азбест, та від використання 

інших шкідливих речовин (наприклад ПХД) серед компонентів будівлі та в будівництві; і 

 Утвердження підгалузі управління відходами будівництва та знесення у межах 

ширшого будівельного ринку України 

 

2.2 ПІДХІД/ЗАХОДИ 

Заходи, що мають бути вжиті для досягнення зазначених цілей, включають наприклад, 

такі (також див. Розділ 8, де наданий більш вичерпний перелік заходів):  

Основні заходи: 

• Розробка нормативно-правової бази для регулювання управління відходами 

будівництва та знесення та використання перероблених матеріалів; 

• Поступове закриття нелегальних звалищ, які приймають відходи будівництва та 

знесення; 

• Посилення адміністративної спроможності або державних органів, відповідальних за 

управління відходами будівництва та знесення; 

• Упровадження економічних стимулів, враховуючи як податок на захоронення відходів 

будівництва та знесення, так і податок на використання первинної сировини; 

• Використання інших економічних інструментів для  заохочення переробки; і 

• Введення принципу «забруднювач платить» за ліквідацію відходів будівництва та 

знесення за повною вартістю (без субсидій) 

 

Запобіжні заходи 

• Створення позитивної зміни у поведінці людей, задіяних у будівництві, експлуатації 

та утриманні будівель; 
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• Заохочування укладання добровільних угод між державними органами та 

будівельною галуззю для збільшення рівня перероблення; 

• Встановлення стандартів/принципів виконання вибіркового знесення у випадках 

потреби у знесенні будівель та громадянських об’єктів; 

• Зобов’язання архітекторів та інженерів, які відповідають за дизайн та будівництво 

споруд, враховувати весь цикл життя матеріалів, які будуть використовуватися під час 

будівництва, від виробництва до ліквідації, повторного використання або переробки; 

• Надання інформаційно-консультаційних послуг компаніям, що займаються 

будівництвом та знесенням; 

• У перспективі, захоронення відходів будівництва та знесення буде дозволено лише в 

тих випадках, коли переробка або не можлива, або коштує значно вище ніж первинна 

сировина; і 

• Відходи будівництва та знесення мають збиратися та готуватися до утилізації окремо 

за видами у тому місці, де вони утворюються. 

 

Розділення та поводження з відходами 

• Запровадження практики вибіркового знесення, роздільного збору та зберігання 

відходів будівництва та знесення на будівельному майданчику, що підвищить наступну 

переробку та утилізацію матеріалів, коли це технічно можливо та економічно доцільно; 

• Забезпечення умов для виробництва та збуту матеріалів з перероблених відходів 

будівництва та знесення за цінами та стандартами якості, які можна порівняти до цін та 

стандартів первинної сировини; 

• Збільшення інвестицій у цей сектор та введення принципу «забруднювач платить»; 

• Створення ефективної інфраструктури управління відходами будівництва та знесення; 

та 

• Удосконалення методів знесення та подальшої переробки матеріалів. 

 

Ринок для використання 

• Розробка нормативно-правових актів та показників для встановлення стандартів для 

перероблених матеріалів, які допоможуть їм стати альтернативою первинній сировині; 

• Розробка українських стандартів використання матеріалів вторинної сировини з 

потоку відходів будівництва та знесення у будівельних проектах та проектах загально 

будівельних робіт; 

• Розробка механізму гарантування якості для перероблених матеріалів та заохочування 

використання перероблених матеріалів; 

• Розвиток ринків перероблених матеріалів з відходів будівництва та знесення; 

• Створення сфер застосування з високою вартістю для відновлених матеріалів відходів 

будівництва та знесення з високою вартістю (таких як бетон і цегла) та відвернення їх від 

сфер застосування з низькою вартістю (наприклад, стабілізація ґрунтів); і 

• Збільшення рівня використання перероблених матеріалів самою будівельною галуззю. 

2.3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

Всі вони перелічені вище в пункті про підхід/заходи 
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3. ПОТОЧНИЙ СТАТУС УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ БУДІВНИЦТВА ТА 

ЗНЕСЕННЯ 

3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Згідно з Класифікатором відходів (http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm), відходи 

будівництва та знесення належать до 4-ого класу небезпеки: Розділ B.3 ВІДХОДИ 

будівництва, знесення будівель та відходи, утворені природними чи виробничими 

катастрофами (аваріями), стихійними лихами і природними явищами (Глава 45)  

Група відходів, яка входить до Глави 45, включає в себе відходи, створені під час 

будівництва, знесення споруд, та відходи, утворені в результаті антропогенних катастроф 

(аварії), стихійними лихами і природними явищами. Ця діяльність класифікована за 

Європейським класифікатором видів економічної діяльності під номером NACE 45 

(V0441217-96). 

  

До групи 45 входять такі класифікаційні групи:- 

 

 Відходи будівництва, знесення та ремонту будівель та споруд (451); 

 Відходи, утворені в результаті антропогенних катастроф (аварії), стихійних лих і 

природних явищ (459). 

 

Поточна ситуація з відходами будівництва та знесення охоплює два основні потоки:- 

 Деякі відходи будівництва – це відходи, утворені під час знесення будівель та споруд, 

зазвичай вони великі та змішані. Відповідальність за захоронення сміття несуть підрядники 

задіяні в будівництві. 

 Інший потік відходів будівництва – це відходи від ремонту будівель прибудинковими 

організаціями та приватними особами. Колись комунальні служби встановлювали окремі 

контейнери в житловій частинці міста для таких відходів, оскільки контейнери для сміття 

заповнювались. Відповідальні громадяни самі платять за вивезення своїх відходів 

будівництва, викликаючи спеціальні машини для таких цілей. Сьогодні всі відходи 

будівництва скидаються разом з твердими побутовими відходами без розділення. 

Вивезення відходів будівництва регулюється наказом № 407 від 11 грудня 2006 року  

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 

наказом Міністерства хорони здоров’я України № 145 від 17.03 2011р.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11: 

 

 

2.18. Збирання будівельних відходів від ремонтних робіт 

2.18.1. Власники або орендарі житлових та нежитлових приміщень під час виконання 

ремонтних робіт повинні не пізніше ніж за тиждень попередити житлово-експлуатаційне 

підприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт, 

http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
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погодити місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в 

спеціально відведені місця.  

3.4. Організація перевезення ТПВ 

 

3.4.1. ТПВ, зібрані за унітарною або роздільною системами, перевозять за планово-

регулярною або заявочною системами. 

3.4.2. Планово-регулярна система передбачає регулярне перевезення ТПВ з території 

обслуговування на договірних засадах без спеціальних замовлень з встановленою 

періодичністю, за чітким маршрутним графіком із закріпленням транспортних засобів за 

певним районом обслуговування. 

3.4.3. Планово-регулярна система збирання ТПВ поділяється на планово-подвірну та 

планово-побудинкову. 

3.4.4. За заявочною системою перевозять негабаритні відходи, будівельні відходи та 

вуличний змет. 

 

 

Переробка та повторне використання відходів: 

Сьогодні є чотири типи переробки відходів будівництва: 

• Подрібнення буту, використовуючи мобільні установи на будівельних майданчиках 

• Деревинні відходи переробляться в тріски та йдуть як сировина для листів з дерев’яної 

стружки та деревинного волокна. 

• Осколки використовуються для виробництва целюлози, також в гідролізі та в 

виробництві взуття зі шкіри, або як паливо. 

• В деяких випадках вони використовуються в укладанні доріг. Хоча цей метод не 

широко використовується через відсутність санітарних стандартів та стандартів якості щодо 

відходів, які можуть використовуватися як сировина. 

 

3.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА БАЗА 

Матеріал на доопрацюванні 

3.3 УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЇХ СКЛАД 

3.3.1 Утворення відходів будівництва та знесення за регіонами 

Інформація щодо утворення відходів будівництва та знесення в Україні походить з 

невеликої кількості статистичних даних та наведена в таблицях нижче. 

Тип 

відходів 

будівництва 

та знесення 

Переро

блено 

Спалено Захорон

ення (на 

землі) 

Захороне

ння 

(регеноровані) 

Загало

м 

(тони/роки) 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

9 

 

Дані за 

2014 рік 

Мінера

льні відходи 

будівництва 

та знесення 

 

262, 000 26, 675 651, 703 48, 293 988, 

671 

Дані за 

2015 рік 

Мінера

льні відходи 

будівництва 

та знесення 

 

132, 598 ? 694, 586 57, 646 884, 

831 

 

Нижче наведені 2 таблиці, які включають розбивку сум відходів будівництва та 

виробництва, які були 

 Ліквідовані в місцях захоронення та очисних спорудах (спалення) у 2015 році 

(Джерело.буде додано.) 

 Використані (перероблені) у 2015 році (Джерело буде додано..) 

 

Таблиця ліквідації відходів будівництва та знесення в 2015 році 

  
Загалом в 

тонах 

За 

джерела

ми 

відходів  

За 

перероб

никами/

очисник

ами 

відходів 

Захороне

ння в 

землі або 

на землі  

(D1) 

Захороненняна 

спеціально 

обладнаних 

місцях 

захороненнях  

(D5) 

Відходи будівництва 

та знесення, відходи 

утворені в результаті 

антропогенних 

катастроф, стихійних 

лих  

752 233, 2 - - 57 646, 3 694 586, 9 

Гравій, пісок, 

доломітове борошно, 

наповнювачі, 

водостійка замазка. 

тощо. 

15 480, 0 15 477, 8 2, 2 1 154, 8 14 325, 2 

Органічні матеріали 40, 0 40, 0 - - 40, 0 
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для кріплення 

Цегла та інші 

матеріали для 

будівництва стін 

957, 7 936, 7 21, 0 21, 0 936, 7 

Матеріали, що містять 

азбест 
9, 6 9, 6 - 9, 6 - 

Дерев’яна продукція 0, 0 - 0, 0 - 0, 0 

Скляна продукція 1, 0 - 1, 0 1, 0 - 

Пластик 6, 4 1, 3 5, 2 0, 0 6, 4 

Покриття підлоги 

(лінолеум) 
0, 4 0, 1 0, 3 0, 3 0, 1 

Ізоляційний матеріал, 

включаючи  картон, 

плівки, обшивка, тощо 

1 345, 0 1 338, 1 6, 9 629, 9 715, 1 

Ґрунт 42 255, 0 42 036, 1 218, 9 670, 2 41 584, 8 

Залишки суміші 

асфальту зі смолою 
252, 8 252, 8 - - 252, 8 

Бетоні та металеві 

конструкції та частки 

заліза та сталі 

11 303, 8 - 11 303, 8 - 11 303, 8 

Змішані конструкції 

та відходи знесення 
617 961, 2 

425 967, 

7 

191 993, 

5 
55 157, 6 562 803, 6 

Відходи будівельних 

виробів (включаючи 

матеріали для ремонту 

будівель, доріг, мостів 

тощо) 

3, 0 3, 0 - - 3, 0 

 

Таблиці використаних (перероблених) кількостей відходів будівництва та знесення 

у 2015 році 

  
Використан

о 
Включаючи 

  Разом 

 

в % до 

2014 

року 

За 

джерелами 

відходів 

 

в % 

до 

2014 

року 

Перероб

ними 

відходів 

в 

% до 

2014 

року 

Відходи будівництва 

та знесення, відходи 

утворені в 

результаті 

антропогенних 

катастроф, 

стихійних лих  

132 598, 

5 
255, 7 - - - - 

Гравій, пісок, 

доломітове борошно, 
46, 5 106, 6 46, 5 106, 6 - - 
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наповнювачі, 

водостійка замазка. 

тощо. 

Органічні матеріали 

для кріплення 
0, 3 515, 6 0, 3 515, 6 - - 

Бетонні продукти для 

стін,  жердини, 

бетонні плитки 

3, 1 7, 8 3, 1 7, 8 - - 

Цеглини та інші 

матеріали для 

будівництва стін 

436, 1 112, 9 436, 1 112, 9 - - 

Облицьовувальні 

плитки, покриття на 

дах та кераміка 

0, 3 82, 7 0, 3 82, 7 - - 

Матеріали, що 

містять азбест 
11, 4 52, 4 6, 6 - 4, 8 

22

, 1 

Дерев’яна продукція 9, 4 15, 7 9, 4 15, 7 - - 

Скляна продукція 0, 5 16, 3 0, 5 16, 3 - - 

Пластик 17, 1 
16 

303, 8 
- - 17, 1 

16 

303, 8 

Покриття підлоги 

(лінолеум) 
129, 4 678, 4 121, 4 636, 6 8, 0 - 

 Вогнетривкий 

матеріал та продукція 

18 823, 

7 
95, 0 14 119, 6 116, 3 4 704, 1 

61

, 3 

Ґрунт 0, 4 61, 5 0, 4 61, 5 - - 

Ґрунт  з сумішшю 

каміння 
50, 7 274, 4 50, 0 - 0, 7 

3, 

8 

Залишки суміші 

асфальту зі смолою 
3, 4 279, 2 3, 4 279, 2 - - 

Залишки суміші 

асфальту без смоли 
189, 7 663, 9 189, 7 663, 9 - - 

Бетоні та металеві 

конструкції та частки 

заліза та сталі 

5 494, 3 81, 8 1 392, 2 71, 6 4 102, 1 
86

, 0 

Металеві конструкції 

та частини, що 

містять алюміній 

0, 0 - 0, 0 - - - 

Металеві конструкції 

та частини, що 

містять мідь, свинець, 

цинк, олово чи 

кольорові метали 

0, 0 - 0, 0 - - - 

Змішані конструкції 

та відходи знесення 

106 

636, 4 
465, 6 26 704, 1 188, 0 79 932, 2 

91

9, 3 
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Уламки 

пошкоджених чи 

знесених будівель 

(включаючи мости, 

тунелі, дороги, 

трубопровід), 

комунікаційні та 

енергетичні системи 

2, 0 - 2, 0 - - - 

 

Кількість відходів будівництва та знесення (до 1, 4 мільйонів тон відходів на рік - 2015), 

що зареєстрована та включена в офіційну статистику, невелика у порівнянні з відходами 

будівництва та знесення в багатьох країнах ЄС. При кількості населення приблизно 43 

мільйони ця кількість відповідає приблизно 33 кг відходів будівництва та знесення на одного 

мешканця на рік. Якщо порівнювати, наприклад, з Данією, де в 2014 році було утворено 3, 1 

мільйони тон відходів будівництва та знесення – це приблизно 540 кг на одного мешканця на 

рік (за умов, що загальна кількість населення 5,7 мільйонів) – то кількість утворених відходів 

будівництва та знесення дуже мала. Детальне пояснення цьому не може бути надано. Наше 

найкраще пояснення такої різниці між показниками включає в себе два наведених нижче 

аспекти: 

 Показник ВВП в Данії вищий, ніж в Україні. Це призводить до більшої активності в 

будівництві та знесенні, результатом чого є утворення більшої кількості відходів 

будівництва та знесення; і 

 Офіційні дані щодо відходів будівництва та знесення в Україні не відображають всі 

види діяльності, які призводять до утворення відходів будівництва та знесення 

За нашими оцінками реальна кількість відходів будівництва та знесення в Україні 

значно вища, ніж зареєстрована, і може ставити приблизно 100 - 200 кг/мешканця на рік. 

3.4 ОСНОВНІ ВИКЛИКИ  

Загальна оцінка основних викликів та проблем відносно поточної практики управління 

відходами будівництва та знесення, які має вирішити стратегія. 

Значними викликами для управління відходами будівництва та знесення в майбутньому 

є, наприклад:- 

• Досягнення взаємних угод між усіма, хто залучений до всіх етапів управління 

відходами будівництва та знесення з приводу того, як справлятися з викликами зазначеними 

зокрема в Главі 2.1 “Конкретні цілі”; 

• Установити ринки для використання перероблених матеріалів з відходів будівництва 

та знесення; 

• Установити інфраструктуру переробки відходів будівництва та знесення для того, 

щоб отримувати та виробляти вторинну сировину; та 

• Укласти угоду про Вибіркове Знесення між дочірніми компаніями підрядників по 

знесенню та Міністерством екології та природних ресурсів України. 
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4. ПЛАНУВАННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА ТА ЗНЕСЕННЯ  

Отже, згідно вищенаведених даних, зареєстрована кількість ліквідованих та 

перероблених відходів виробництва та знесення виглядає доволі низькою у порівнянні з 

іншими країнами Європи.  

 

Для цілей оцінювання майбутніх потреб в інфраструктурі, яка буде залучена до все 

зростаючого рівня переробки відходів будівництва та знесення в Україні, найкращий 

можливий прогноз був створений на рівні областей щодо майбутньої кількості відходів 

будівництва та знесення, які будуть утворені:-  

 Будівництвом нових будівель та споруд; 

 Їх оновленням; та 

 Знесенням старих будівель та споруд. 

Найкращий прогноз заснований на умові, що один мешканець за рік утворює 100-200 кг 

відходів будівництва та знесення. Проте цей прогноз не є точним. Було визначено, що 

реальні зареєстровані кількості відходів будівництва та знесення, що охоплюють переробку 

та ліквідацію відходів по всій країні, не відображають реальні цифри, отже саме тому треба 

сформувати основу для майбутньої економії первинної сировини в галузі будівництва. 

В таблиці нижче наведено огляд можливих кількостей відходів будівництва та знесення 

в усіх областях України. Кількості поділені за містами та сільськими районами в кожній 

області, та базуються на розрахунку, що мешканець міста утворює 200 кг відходів 

будівництва та знесення, а мешканець сільського району 100 кг відходів.     

 

Регіон/Област

ь 

Населення 2014 Кількість відходів 

будівництва та знесення 

(тон у рік) 

Загаль

на 

кількість 

населення 

Населе

ння в 

міських 

районів 

Населе

ння в 

сільських 

районах 

Міські 

райони 

Сільсь

кі райони 

Україна 43 001 209 29 707 091 13 294 118 5 941 418 1 329 412 

Регіон/область:      

Вінниця 1 614 417 815 013 799 404 163 003 79 940 

Волинь 1 042 111 544 557 497 554 108 911 43 755 

Дніпро 3 284 534 2 745 888 538 646 549 178 53 865 
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Донецьк 4 320 566 3 916 677 403 889 783 335 40 389 

Житомир 1 259 239 738 687 520 552 147 737 52 055 

Закарпаття 1 258 210 467 068 791 142 93 414 79 114 

Запоріжжя 1 770 880 1 365 690 405 190 273 138 40 519 

Івано-

Франківськ 

1 382 324 601 707 780 617 120 341 78 062 

Київ 1 727 356 1 072 710 654 646 214 542 65 465 

Кіровоград 984 072 616 474 367 598 123 295 36 760 

Луганськ 2 229 812 1 936 792 293 020 387 358 29 302 

Львів 2 538 118 1 546 435 991 683 309 287 99 168 

Миколаїв 1 166 357 793 328 373 029 158 666 37 303 

Одеса 2 396 467 1 603 449 793 018 320 690 79 302 

Полтава 1 453 590 897 413  556 177 179 483 55 618 

Рівне 1 160 001 553, 912 606 089 110 782 60 609 

Суми 1 128 203 770 191 358 012 154 038 35 801 

Тернопіль 1 071 631 457 471 596 160 95 094 59 616 

Харків 2 734 272 2 201 568 532 704 440 314 53 270 

Херсон 1 070 221 654 881 415 340 130 976 41 534 

Хмельницький 1 304 117 729 887 574 230 145 977 57 423 

Черкаси 1 255 886 711 281 544 605 142 256 54 461 

Чернівці 909 237 389 234 520 003 77 847 52 000 

Чернігів 1 061 250 680 440 380 810 136 088 38 081 

Міста:      

Київ 2 878 338 2 878 338 - 575 668 - 
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ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ 

4.1 ОГЛЯД ТА ВИСНОВКИ З АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Я було зазначено раніше, відходи будівництва та знесення можуть утворюватися з 

різних типів будівельної діяльності (нові споруди, ремонтні роботи та знесення). , що 

різняться між собою.  

Відходи від будівництва нової споруди складаються з пакувальних матеріалів, таких 

як картон та пластик. До них також входять невеликі кількості залишків деревини та інших 

будівельних матеріалів, які використовуються при будівництві або будівельно-монтажних 

роботах. Такі типи відходів частіш за все відправляють на переробку, створену для інших 

типів комерційних та виробничих відходів.  

Відходи від ремонтних робіт найчастіше є сумішшю відходів від новопобудованих 

споруд та невеликих знесень. Залежно від типу та кількості утворених відходів відходи від 

ремонтних робіт можуть буди відправлені на  

 Переробку, встановлену для інших типів комерційних та виробничих відходів або/та 

 Переробку, встановлену для відходів знесення 

Відходи від знесення часто складаються з перш за все бетону або плитки у великих 

кількостях. Також вони складаються з деревини за сталевих конструкцій. Відходи бетону та 

плитки можуть перероблятися безпосередньо на майданчику за допомогою мобільного 

обладнання, яке подрібнює та сортує відходи. Також доступні інші варіанти переробки 

відходів на стаціонарному (чи напівмобільному) обладнанні. 

Перевага постійних майданчиків переробки зі стаціонарним обладнанням полягає у 

їхній можливості організувати весь процес переробки матеріалів на високому рівні якості. 

Вони можуть навіть приймати та переробляти інші дрібні відходи як суміш з майданчиків 

знесення. Більше того, зберігаючи запас різних перероблених матеріалів (різноманітний 

подрібнений бетон, плитка, кераміка, асфальт) вони мають більшу гнучкість на ринку 

перероблених матеріалів. Постійні майданчики також надають можливість кращого 

контролю якості перероблених матеріалів, та подібні до об'єктів, що виготовляють кар'єрні 

заповнювачі. Це дозволяє зменшити або пом’якшити вплив процесу переробки на 

навколишнє природне середовище.  

Недоліками є високі інвестиції та реалізаційні витрати, потреби у великих ділянках та 

потреба постійного потоку відходів будівництва та знесення, щоб гарантувати 

прибутковість. Це також може призвести до вищих затрат на транспортування через більші 

відстані від майданчика знесення до постійного майданчика переробки. Але такий постійний 

майданчик переробки може розглядатися як «місцевий гравійний кар’єр», де виготовляються 

високоякісні заповнювачі для будівництва доріг та виготовлення бетону. Таким чином, 

зменшується відстань від регіонального гравійного кар’єру, який використовує первинну 

сировину, до будівельних майданчиків у місті. 
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Перевагами тимчасових майданчиків та мобільного обладнання є відсутність витрат на 

перевезення та потенційна можливість використовувати де-які або всі відходи на місці. До 

недоліків можна віднести їх обмежену потужність, обмежену кількість якісно переробленого 

матеріалу, а також потенціальний шкідливий вплив. 

Джерела будівельних відходів численні і для більшості утворювачів відходів є 

економічно неефективним будувати свої власні переробні споруди. Обидва типи переробних 

споруд/місць утилізації в майбутньому мають паралельно працювати відповідно до потреб і 

пріоритетів кожного окремо взятого будівництва та проекту/роботи знесення. 

Є кілька підходів до того, щоб гарантувати надання потрібних інвестицій для створення 

потрібної інфраструктури поводження  з відходами будівництва та знесення. Серед них, 

наприклад:- 

 Залучати механізми державного фінансування, аналогічні тим, які використовуються 

в забезпеченні інфраструктури управління побутовими відходами; 

 Створювати сприятливі умови для залучення приватних інвестицій; 

 Створювати нормативні документи, що сприяють утилізації відходів будівництва та 

знесення; 

 Знижувати бар'єри для застосування вторинної сировини з відходів будівництва та 

знесення в будівництві і цивільному будівництві. 

Цілком ймовірно, що в будь-якому випадку будуть необхідні адміністративні заходи зі 

збільшення вартості утилізації відходів будівництва та знесення на захоронення до рівня, 

який перевищує витрати на переробку. 

 

4.2 ОПТИМАЛЬНА ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 

Цілі оптимальної технічної стратегії з управління відходами будівництва та знесення 

повинні вирішуватися на національному рівні на основі пріоритетів, закладених в 

національній екологічній політиці . Прикладом національних цілей можуть бути нижче 

зазначені (на основі Рамковою директиви ЄС про відходи):- 

 Максимальна переробка відходів будівництва та знесення (ціль – мінімум 70% до 

2030 року); 

 Мінімальне захоронення відходів (ціль –максимум 5% до 2030 року); та 

 Розділення шкідливих матеріалів (видалення усіх шкідливих відходів перед 

знесенням). 

Відходи будівництва та знесення походять з будівництва, реконструкції, ремонту і 

знесення протягом терміну служби будівлі (посилання на CEN (Європейський комітет 

стандартизації) Технічний Комітет 350 Будова). Відходи від виробництва будівельних 

матеріалів класифікуються як промислові відходи. 
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Як було зазначено в розділі 5.1 відходи будівництва та знесення можуть утворюватися  

при зведенні нових будівель, ремонті старих, та знесенні (та цивільних споруд). Логічно 

відходи з цих різних видів діяльності можна розділити на два основних типи відходів, а саме: 

 Будівельні відходи, які включають всі види будівельних матеріалів, пакувальних 

матеріалів та інших матеріалів, які застосовуються на будівельних майданчиках; і 

 Відходи від знесення включають в себе в першу чергу бетон  і/або плитку плюс всі 

інші види будівельних матеріалів від загального і часткового знесення. 

 

Відходи від оновлення та ремонту є сумішшю відходів будівництва та знесення. 

 

4.2.1 Стратегія по впровадженню потужностей переробки 

Як вже згадувалося вище, збільшення утилізації відходів будівництва та знесення 

вимагає створення потенціалу для дроблення і сортування відходів будівництва та знесення, 

особливо відходів від майданчиків/проектів  знесення. Ця потужність може бути встановлена 

за допомогою 

 Впровадження великих централізованих регіональних установ, здатних приймати і 

обробляти відходи зокрема з майданчиків/проектів  знесення і проектів реконструкції 

аналогічного характеру. Такі об'єкти повинні бути обладнані дробильно-сортувальними 

автоматами, також там має використовуватися ручне сортування. Нормальна потужність 

такої установки становить близько 200 - 500.000 тонн / рік; 

 Впровадження невеликих регіональних об'єктів, призначених для прийому і 

зберігання відходів будівництва та знесення для проміжного дроблення і сортування, яке 
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буде виконуватися напів-мобільним дробильно-сортувальним обладнанням. Такий тип 

обладнання може мати річну потужність від 100 - 200, 000 тонн; і 

 Впровадження мобільного дробильного обладнання в галузі знесення. 

Всі ці ініціативи мають бути реалізовані в рамках комплексного підходу до задоволення 

більш високих швидкостей рециркуляції відходів будівництва та знесення. Зазначені потреби 

в інвестиціях для забезпечення достатньої потужності обробки відходів на обласному рівні, 

та  можливість приймати і обробляти до 80% відходів будівництва та знесення, утворених в 

міських районах в кожній області, наведені нижче. Основою для оцінки капітальних витрат є 

таке: 

 Область з міськими районами, що мають менше 200, 000 тонн відходів будівництва та 

знесення забезпечити одним об'єктом, обладнаним напів-мобільним обладнанням. 

Необхідний для такого рівень інвестицій в порядку від 250.000 євро; і 

 Області з міськми районами, що мають понад 200 000 тон відходів будівництва та 

знесення забезпечити стаціонарним обладнанням. Необхідний для такого рівень інвестицій в 

порядку від 400 000 євро. 

 

Регіон/Область Кількість 

відходів 

будівництва та 

знесення (тон 

у рік) 

 Потрібні 

Капітальні 

витрати (євро) 

Міські 

регіои 

Напів-

мобільні 

Стацонарн

і 

Україна 5 941 418 16 10 8 000 000 

Регіон/область:     

Вінниця 163 003 1  250 000 

Волинь 108 911 1  250 000 

Дніпро 549 178  1 400 000 

Донецьк 783 335  2 800 000 

Житомир 147 737 1  250 000 

Закарпаття 93 414 1  250 000 

Запоріжжя 273 183  1 400 000 

Івано-Франківськ 120 341 1  250 000 
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Київ 214 542  1 400 000 

Кіровоград 123 295 1  250 000 

Луганськ 387 358  1 400 000 

Львів 309 287  1 400 000 

Миколаїв 158 666 1  250 000 

Одеса 320 690  1 400 000 

Полтава 179 483 1  250 000 

Рівне 110 782 1  250 000 

Суми 154 038 1  250 000 

Тернопіль 95 094 1  250 000 

Харків 440 314  1 400 000 

Херсон 130 976 1  250 000 

Хмельницький  145 977  1  250 000  

Черкаси 142 256 1  250 000 

Чернівці 77 847 1  250 000 

Чернігів 136 088 1  250 000 

Міста: -    

Київ 575 668  1 400 000 

 

4.2.2 Плани управління відходами від будівельного майданчику 

У цьому розділі буде розглянута можливість зробити вимогою для великих будівельних 

майданчиків підготовку планів з управління відходами. Доступно дуже мало даних про 

відходи на будівельних майданчиках, оскільки потоки відходів сильно відрізняються від 

місця до місця, тому важко контролювати залежно від національної традиції використання 

різних видів будівельних матеріалів і сировини, а також методи будівництва, які 

застосовуються. Досвід Північної Європи показує, що нормальні будівельні роботи 

утворюють відходи матеріалу близько 5 - 15% від загального споживання будівельних 

матеріалів.  
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Зазвичай індивідуальні підрядники працюють за своїми власними відходами  матеріалів 

або наймають спеціального підрядника для обробки відходів. У багатьох країнах ЄС відходи 

матеріалів збираються в місцях збору відходів з маркованими контейнерами для сортування 

відходів. Деякі з відходів матеріалів, наприклад, шлакова вата, гіпс, асфальт, сталь, алюміній, 

пластикові труби, тощо, можуть бути повернені до виробника, якій їх переробе. Пакувальні 

матеріали, такі як папір, пластик і дерево, можуть бути перероблені або спалюються для 

енергетичної утилізації відходів.  

Відходи матеріалів на будівництві утворюються, як правило, через 

 Надлишкову замову матеріалів для того, щоб уникнути ризику нестатку матеріалів; 

 Забраковані та несправні матеріали;  

 Залишки матеріалів після їх укорочення і підлаштування; 

 Розсипане чи розлите; 

 Будівельнериштовання та опалубні матеріали; 

 Тимчасові споруди;  

 Використання пакувальних матеріалів для ряду будівельних матеріалів; та 

 Інші відходи. 

 

Рекомендовані принципи для управління відходами будівництва: 

Для забезпечення максимальної утилізації та безпечного використання всіх відходів 

матеріалів, які утворюються від будівельного майданчика, рекомендується створити 

спеціальний майданчик/зону з управління відходами для кожного будівельного майданчика 

ставити в ньому окремо виділені контейнери для наступних відсортованих подроблених 

відходів, наприклад: 

 Бетон, залізобетон та неармований бетон, бетоні плити; 

 Кам’яна кладка, цегла та плитка; 

 Природне каміння; 

 Асфальт; 

 Змішані інертні матеріали, кам’яна кладка та бетон; 

 Металевий брухт, включаючи всі види металів; 

 Скло, віконне скло без рам; 

 Ізоляційний матеріал, шлакова вата; 

 Гіпс; 

 Лісоматеріал та деревина для переробки; 

 Горючі відходи, деревина, папір, пластик, та 

Забруднені матеріали. 

З приводу зазначеного вище:- 

1. Особливі майданчики/зони мають бути відведені для великогабаритних відходів, якій 

не можливо зберігати в контейнерах, (наприклад, надлишки ще не застиглої бетонної 

суміші). 
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Майданчик має бути відгороджений перегородкою та знаходитися під наглядом, щоб 

уникнути того, що місцеві незаконні збирачі відходів будуть виносити матеріали відходів/на 

переробку). 

Ґрунт не входить до відходів будівництва та знесення. 

2. Основний підрядник або інший призначений підрядник має бути відповідальним за 

управління відходами будівельного майданчику. Всі субпідрядники, поставники, та інші 

залучені до будівництва компанії мають бути зобов’язані сортувати та ліквідувати свої 

відходи до призначеної зони управління відходами. 

3. Місцеві компанії з управління відходами або місцеві транспортні компанії мають 

бути найняті основним підрядником для збору та обробки матеріалів відходів відповідно до 

місцевих/муніципальних положень про управлінні відходами будівництва та знесення та 

інших типів відходів. 

4.2.3 Управління відходами знесення 

Типовий проект по знесення складається з наступних етапів робіт: 

 Попереднє дослідження будівлі під знесення; 

 Перевірка та огляд будівлі для виявлення шкідливих відходів (азбесту, ПХД, важких 

металів та іншого); 

 Проект та планування; 

 Проведення тендеру та укладання угоди з підрядниками; 

 Очищення споруд та сортування шкідливих матеріалів; 

 Демонтаж будівлі, видалення вікон, дверей, пристроїв, забутих речей, тощо; 

 Знесення будівлі; та 

 Обробка відходів (повторне використання, переробка, використання відповідно до 

градації відходів, особлива обробка та утилізація шкідливих відходів та відходів, які 

неможливо переробити).  

Роботи по знесенню можуть виконуватися як для загального знесення, коли зносять цілу 

будівлю, так й для часткового знесення, коли зносять лише частину будівлі. Загальні та 

часткові роботи по знесенню можуть виконуватися як традиційне знесення без жодних 

особливих дотримань до правил переробки та оптимального управління відходами, або як 

вибіркове знесення, яке має за мету сортування та переробку матеріалів відходів як вказано в 

Рисунку нижче.  
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Приклад вибіркового знесення та сортування дроблених відходів. 

 

Вибіркове знесення/розбирання та відокремлений збір та зберігання відходів 

будівництва та знесення на будівельному майданчику є важливою вимогою для отримання 

дроблених відходів високої якості для потенційного повторного використання та переробки 

на будівельні матеріали. 

Рекомендовані принципи управління відходами під час робіт з вибіркового 

знесення:  

Потрібно дотримуватися наступних процедур під час вибіркового знесення: 

1. Етапи робот з вибіркового знесення: 

 Попередня робота складається з видалення залишених меблів та обладнання; 

 Очистка будівлі та розділення всіх шкідливих відходів, в першу чергу азбесту, ПХД, 

свинцю та важких металів, ПВХ, тощо; 

 Демонтаж будівлі та видалення всіх дверей, вікон, дахів, пристроїв, килимів, 

лісоматеріалів, деревини та інших матеріалів, які не закріплені чи не врізані в опорні 

конструкції; 

 Знесення конструкції будівлі; 

 Сортування матеріалів відходів на місці на різні типи дроблення, як було зазначено 

раніше відповідно до постанов державних органів;  

 Переробка мінімум 80% від загальних матеріалів відходів; та 

 Ліквідація чи скидання максимум 5% від загальних матеріалів відходів. 

2. Власник будівлі має підготувати детальне дослідження шкідливих матеріалів до 

проведення тендерів. Результати дослідження мають бути частиною тендерних документів. 

Дослідження шкідливих матеріалів не повинно бути метою тендеру. 
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3.  Власник будівлі та підрядник мають бути заохочені державною владою розвивати 

інструменти для виконання належної очистки та переробки будівельних матеріалів. 

4. Власник будівлі має звітувати перед державною владою про приблизну кількість 

типів відходів, та подрібнення відходів та планування обробки та переробки відходів до 

знесення. Після завершення робіт по знесенню власник будівлі має звітувати про результати 

фактичної кількості оброблених та перероблених відходів.  

 

Шкідливі відходи у виробництві  

Токсичні речовини становлять велику проблему при знесення старих будівель та 

конструкцій. Ми знаємо, що в минулому мідь, свинець та ртуть використовувалися як 

будівельні матеріали, або як їх складові. Упродовж 20 століття деякі токсичні матеріали 

застосовувалися через різноманітні причини, наприклад, для загартування, пласти кування, 

захисту від вогню та просочування. В період з 1950-х років до 1980-х років, коли вплив 

токсичних речовин на будівельні матеріали був осягнутим та зупиненим, поширилося 

використання азбесту та поліхлордифенилів (ПХД). 

Окрім азбесту наступні шкідливі речовини були знайдені серед відходів будівництва та 

знесення: 

 Свинець; 

 Кадмій; 

 Ртуть; 

 Нікель; 

 Хром; 

 Мідь; 

 Цинк; 

 Поліхлордифенили (ПХД); 

 Хлорований парафін; 

 Хлорфторвуглеводні (ХФУ); 

 Гідрофлорохлоровуглевод (ГФВВ) або гідрофторовуглеводи (ГФВ) і і 

 Гексафторид сірки. 

Проведення дослідження токсичних матеріалів, як частину планування та проектування 

робіт по знесенню, є дуже важливим для кожного проекту знесення. 

4.2.4 Запобігання відходів 

Цей розділ надає короткий огляд заходів по запобіганню утворення відходів 

будівництва та знесення. 

Природні ресурси обмежені, але потреба в ресурсах все зростає. Вартість використання 

ресурсів та навантаження на довкілля під час транспортування та використання ресурсів 

зростає. Тому важливо зберігати ресурси та використовувати їх раціонально та пам’ятаючи 

про стабільний розвиток. Цілі стабільного розвитку ООН 17 (ЦСР) були виправлені на 

саміті в вересні 2015 року [ООН 2015], включаючи глобальну потребу в зберіганні ресурсів. 

Номер в ЦСР 11 Стабільні міста та громади та номерr 12 Відповідальне споживання та 

виробництво чітко звертає увагу на потребу зберігати ресурси. Окрім Цілей стабільного 

розвитку ООН нам потрібно подивитися на зміни клімату та зниження викидів парникових 

газів – зелена зміна – як було зазначено в Парижі в листопаді 2016 року [Рамочна конвенція 
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про зміну клімату ООН 2016] в Угоді про клімат (COP21). Замість того щоб споживати 

енергію та продукти з ресурсів, які не відновлюються, споживання має засновуватися на 

ресурсах, що відновлюються. Наприклад, споживання енергії має змінитися з джерел енергії, 

основаних на викопному паливі, таких як нафта та природний газ, на типи енергії, яка 

поновлюється, таких як вітер та сонячна енергія.  

Циркулярна економіка це загальний термін, який представляє собою загальне бачення 

збереження ресурсів планети. Споживання ресурсів і утворення відходів повинні змінитися 

на менше споживання ресурсів шляхом заміни ресурсів шляхом вторинної переробки 

відходів. Загальна модель циркулярної економічної моделі описується Еллен Макартур (Ellen 

MacArthur) [Фонд Еллен Макартур 2015]. У нашій нинішній економічній системи, ми 

витягуємо ресурси з нашої планети постійно наростаючими темпами, і перетворюємо їх в 

продукт, який ми в основному утилізуємо після використання. З точки зору окремої людини 

або організації це здається ефективним. Проте, зменшення масштабу на глобальному рівні 

показує, наскільки нестійкий цей підхід. Модель заснована на такому принципі: 

 Принцип 1: Збереження і поліпшення природного капіталу шляхом контролю 

кінцевих запасів і балансування потоків поновлюваних ресурсів. 

 Принцип 2: Оптимізація добутку ресурсів за рахунок циркуляції продукції, 

комплектуючих виробів і матеріалів високого рівня використання в технічних і біологічних 

циклах. 

 Принцип 3: Сприяння системі ефективності знаходячи та усуваючи негативні 

фактори. 

 

Згідно з вимогою циркулярної економіки і ефективності використання ресурсів, 

основним питанням управління відходами є зберігання матеріалів в обігу, від відходів до 

ресурсів, відповідно до градації Рамкової директиви ЄС про відходи 

Заходи щодо скорочення будівельних відходів, а також відходів реставрації, можуть 

включати в себе, наприклад, наступне: 

 Детальне та коректне проектування зменшує ризик помилок та потреби в додаткових 

матеріалах; 

 Коректний розрахунок потреби в замовленні запасів;  

 Угода з постачальником про повернення невикористаних/невідкритих; і 

 Промислове виробництво готових будівельних елементів і частин елементів, в 

порівнянні з виробництвом і підлаштуванням елементів на будівельному майданчику. 

 

4.2.5 Обробка відходів 

Відходи матеріалів будівництва та знесення проходять обробку декількома засобами та 

техніками. Фракції відходів схожі до оброблення комерційних відходів (або переробки) на 

очисних спорудах, побудованих для такого типу відходів. Дроблення відходів будівництва та 

знесення може проводитися з більшою кількістю матеріалів, ніж бетон, плитки/кам’яна 

кладка та асфальт. Ці фракції частіш за все обробляються заводами зі змішаним дробленням 
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та сортуванням для таких важких фракцій відходів. Фото нижче надають приклади 

обладнання, встановленого на таких заводах. 

На Фото 1 показано стаціонарну дробильно-сортувальну установку для відходів 

знесення. Така стаціонарна установка може мати ручні лінії сортування, молоткові дробарки, 

дробарки, збірні сита, щільні сепаратори на воді, магнітні сепаратори, вихрові сепаратори та 

повітродувні сепаратори.  

Мобільні дробарки також можуть обробляти відходи на місці збору відходів від 

знесення, зокрема бетон та фракцію плиток. Такі дробарки зазвичай не оснащені  передовим 

обладнанням для сортування, таким як повітродувні та вихрові сепаратори. 

 

 

 

Фото 1: Стаціонарна дробильно-сортувальна установка 

 

На Фото 2 показано гідравлічний екскаватор, оснащений універсальним багатоцільовим 

інструментом, який використовується з різноманітною кількістю особливих задач для 

послідовного знесення будівель та оброблення матеріалів на місці. Він має щокову дробарку, 

відбійний молоток, пили, ковші для уламків, ножиці для різання металу, тощо.   
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Фото 2: Гідравлічний екскаватор, оснащений гнучким багатоцільовим інструментом 

4.2.6 Повторне використання та переробка 

У цьому розділі наведено загальний огляд основних матеріалів, що підлягають 

переробці, та способів їх використання. Запропоновано заходи щодо підтримки повторного 

використання та переробки. 

Особлива увага приділена групам відходів будівництва та знесення, що мають високий 

потенціал для переробки: 

• Бетон та залізобетон; 

• Асфальтові суміші; 

• Будівельна кераміка; 

• Щебеневий матеріал; і 

• Змішані мінеральні відходи (інертні). 

Ці групи становлять близько 75-85% відходів будівництва та знесення. 
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Відповідно до Рамкової директиви ЄС
1
 у цьому документі використовуються такі 

визначення: 

 

 «повторне використання» - будь-яка операція, коли продукти або складові, що не є 

відходами, використовуються повторно з тією самою метою, для якої вони були призначені 

 

 «утилізація» - будь-яка операція, в результаті якої відходи приносять користь, 

замінюючи інші матеріали, які в іншому випадку були б використані для виконання 

конкретної функції, або відходи приготовлені для виконання такої функції, на заводі чи для 

більш масштабної економіки;  

 

 «підготовка до повторного використання» - такі операції з утилізації як перевірка, 

очистка чи відновлення, коли продукти або їх компоненти, що стали відходами, готують для 

повторного використання без іншої попередньої обробки; 

 

 «переробка» - операція з утилізації, коли відходи переробляються в продукти, 

матеріали або речовини для первинної чи іншої мети. Вона включає переробку органічного 

матеріалу, але не відновлення енергії чи переробку в матеріали, що будуть 

використовуватися як паливо чи заповнювачі; 

 

 «відновлення відпрацьованих мастил» - будь-яка операція перероблення, коли основні 

мастила можуть вироблятися шляхом очищення відпрацьованих мастил, зокрема шляхом 

видалення забруднюючих речовин, окисників та добавок, що містяться в таких мастилах; 

На додаток до вищенаведених визначень, до питання переробки відходів 

застосовуються також інші визначення. До них належать, наприклад, такі:-  

 «апсайклінг» – процес перетворення побічних продуктів, відходів, непотрібних та/або 

небажаних продуктів на нові матеріали або продукти кращої якості або що мають кращу 

екологічну цінність; та 

 

 «даунсайклінг»– процес перетворення відходів або непотрібних продуктів на нові 

матеріали або продукти нижчої якості і з меншою функціональністю. 

 

Щодо заміни будівельних матеріалів і ресурсів на ринку переробленими продуктами, 

використовуються такі терміни: 

 Первинні, природні або первісні ресурси/матеріали є нормальними 

ресурсами/матеріалами на ринку; і 

 Вторинні або перероблені ресурси/матеріали, що придатні для заміни первинних 

ресурсів/матеріалів.  

 

                                                

1
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 2008/98/ЄС ПРО ВІДХОДИ (РАМКОВА ДИРЕКТИВА ПРО ВІДХОДИ) 
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У таблиці нижче наведені різні матеріали/фракції відходів будівництва та знесення і 

можливі технології використання/обробки/очищення. 

Фракції відходів Елемент 

конструкції 

Процес переробки або ліквідації 

Пофарбована, 

оброблена та 

забруднена деревина 

Двері та вікна Повторне використання або спалювання 

Незабруднена 

деревина 

Дошки 

Лісоматеріали 

Повторне використання 

Повторне використання 

Залізо та сталь Конструкційна сталь 

Металобрухт 

Повторна переробка 

Повторна переробка 

Метали Розподіл на 

відповідні фракції 

Повторна переробка 

Скло Чисте листове скло Повторна переробка 

Просмолений картон Дахове покриття Спалювання 

Цегла і плитка Конструкція або 

фасад 

Повторне використання або дроблення 

Чистий бутовий 

камінь 

Стінові блоки 

Бетон 

Дроблення 

Дроблення 

Забруднений 

бутовий камінь 

Елементи димоходу 

тощо 

Ліквідація у контрольованому місці 

захоронення відходів 

Електроустановки  Повторна переробка або дроблення 

Асфальт Тротуари Повторна переробка або дроблення 

Ґрунт Фундаменти і насип Просівання та очищення або ліквідація у 

контрольованому місці 

Різні негорючі 

матеріали 

Труби, штукатурка, 

сантехнічні прилади, 

фарфор та ізоляційні 

матеріали 

Ліквідація у контрольованому місці 

Різні горючі 

матеріали 

Картон, пластик і 

папір, інше 

Спалювання 

Переробка бетону 

З використанням перероблених матеріалів можна досягти економії у транспортуванні 

будівельних відходів та сировини. У більших проектах з переробки відходів, таких як 

містобудівництво, реконструкція автомобільних доріг або подолання наслідків 
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війни/стихійних лих, загальна вартість проекту складатиметься переважно з транспортних 

витрат. Ці транспортні витрати включають вивезення продуктів знесення і постачання нових 

будівельних матеріалів. У цих випадках використання перероблених матеріалів може бути 

дуже привабливим.  

Бетонні відходи складають основну частку відходів будівництва та знесення, а 

перероблені бетоні відходи мають велику кількість застосувань. З точки зору ієрархії 

вартості переробленого матеріалу загальні способи застосування розташовані у порядку, як 

показано на рисунку нижче. 

 

 

 

Оскільки переробка дробленого бетону або стінових блоків/плитки становить основну 

масу відходів з об'єктів будівництва та знесення, нижче ми навели декілька способів 

застосування. 

1. Повторне використання будівель і бетонних споруд 

Старі промислові бетонні будівлі, наприклад бункери та заводські будівлі, часто 

залишають і перетворюють для інших цілей, наприклад, під житлові будинки або офіси. 

Економічною вигодою є збереження бетонної споруди та висоти будівлі. Як правило, це 

передбачає виконання значного обсягу робіт з переробки будівлі, створення отворів тощо.  

2. Повторне використання бетонних елементів 

Бетонні елементи, наприклад, колони, балки та елементи стін можуть бути використані 

повторно, якщо ці елементи можна розібрати і демонтувати зі старої споруди та перенести на 

нову споруду. Особлива увага має бути приділена переміщенню, проектуванню та 

прийманню за показниками якості. Прогнозованими є майбутні вимоги проекту до 

розбирання бетонних конструкцій. 

3. Переробка дробленого заповнювача як заповнювачів у новому бетоні (бетон на 

перероблених заповнювачах) 

У Європі використання бетону на перероблених заповнювачах має не дуже велике 

поширення, але майже кожне виявлене застосування практикується більше ніж в одній 

країні. Основні відмінності між країнами полягають в технічних та екологічних вимогах до 

використання перероблених заповнювачів. Граничні значення часто встановлюються на 

основі національного законодавства. Хоча національне законодавство і стандарти все 

частіше замінюються європейськими стандартами, інтерпретація цих стандартів у кожній 

країні відрізняється.  

2. Повторне використання бетонних 
елементів 

 

 
 

3. Переробка, заповнювач  
у новому бетоні 

 

4. Переробка, 
незв'язаний 

матеріал 

5. 
Заповнення 
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4. Переробка бетону як незв'язаних матеріалів дорожньої основи 

Залежно від розміру часток перероблені заповнювачі можна використовувати як заміну 

природному піску або щебеню під дорогами, тротуарами або будівлями. Заповнювачі, що 

використовуються для дорожньої основи, застосовуються переважно пошарово. Завдяки 

вмісту цементу в матеріалі нижнього шару, отриманого зі старого бетону, його якість є 

кращою, ніж якість відповідного матеріалу, отриманого з натурального піску і гравію. Це 

дозволяє зменшити товщину поверхневого шару, зменшуючи тим самим вартість 

дорожнього покриття на 20- 40% у порівнянні з традиційним будівництвом. У Данії 

звичайною практикою стало використовувати суміш з 50% подрібненого асфальту і 50% 

дробленого бетону замість чистого дробленого бетону як незв'язаного матеріалу нижнього 

шару в дорожньому будівництві.  

5. Засипання 

Дроблений бетон і стінові вироби використовуються як альтернатива ґрунту або 

природному каменю у земляних укріпленнях та насипах, для заповнення отворів, шахт, 

каналів тощо, а також для вирівнювання місцевості для будівельних робіт. Заповнювачі для 

засипання можуть відрізнятися за розміром, вихідним матеріалом і складом. Технічна якість 

матеріалу вважається менш критичною, ніж для використання в інших сферах застосуваннях, 

оскільки таке застосування розглядається переважно як застосування низької якості. Однак, 

дуже актуальними тут є екологічні аспекти, оскільки заповнювачі стають частиною надр і 

можуть впливати на якість навколишнього ґрунту та ґрунтових вод у результаті 

вилуговування. 

Переробка цегли, стінових блоків і плитки 

Цегла, стінові блоки і плитка є загальними термінами для багатьох різних продуктів. 

Облицювальна цегла, битий камінь і покрівельна черепиця складають найбільшу частку 

відходів у цій категорії. Виготовлення цегли і плитки здійснюється шляхом обпалювання 

суміші глини, піску і допоміжних матеріалів, таких як деревна тирса, вапно, барій і марга-

нець. 

Переробка цегли, стінових блоків і плитки може здійснюватися різними способами: 

 Повторне використання цільної цегли, покрівельної черепиці та 

шиферу. 

 Дроблення цегли, стінових блоків і плитки для виробництва 

вторинної сировини для використання як: 

o незв'язаних матеріалів дорожньої основи 

o заповнювачів у новому бетоні 

Вивчаючи досвід інших країн, можна навести такі приклади: 

1. Повторне використання цегли 

На основі практичних експериментів, випробувань і документації, повторне 

використання старої цегли є зараз загальноприйнятим у Данії як конкурентоспроможний 

фасадний матеріал замість нової цегли. Це надає простір для повторного використання цегли 

на професійному ринку для будівельних і конструкційних матеріалів.  

 

2. Інші можливості для переробки цегли, стінових блоків і плитки: 
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 Для заповнення і стабілізації другорядних доріг, особливо у вологих місцевостях, 

таких як ліси і поля. Така практика поширена в країнах, в яких не вистачає належних 

кам'яних матеріалів, наприклад, Данія. Матеріал, як правило, використовується 

недробленим.  

 Подрібнена глиняна цегла, покрівельна плитка та інші стінові вироби можуть 

використовуватись у більших дорожньо-будівельних проектах, особливо як незв'язаний 

основний матеріал. Вони використовується для будівництва доріг у таких країнах, як 

Німеччина, Данія, Нідерланди, Швейцарія і Велика Британія. У Німеччині, максимальний 

вміст цегли для такого використання становить 30% у зв'язку з вимогами до рівня якості для 

витримування морозу та удароміцності. Цей матеріал замінює натуральні матеріали, такі як 

пісок і гравій, які для цих цілей зазвичай використовуються у великих кількостях.  

 Заповнювачі для використання на будмайданчику. Подрібнена глиняна цегла та інші 

стінові блоки також можуть використовуватися для вирівнювання та заповнення траншей 

для трубопроводів. Подрібнений матеріал буде заміняти натуральні матеріали, такі як пісок.  

 Подрібнена глиняна цегла, плитка та інші стінові блоки також можуть бути 

використані як заповнювачі у бетоні. Подрібнений матеріал замінює інші сировинні 

матеріали, такі як пісок. Це широко практикується в Австрії, Данії, Швейцарії та особливо в 

Нідерландах.  

 Пісок для тенісних кортів виробляється шляхом дроблення червоної цегли і 

покрівельної черепиці. Тонкий поверхневий шар укладають поверх більш грубо подрібнених 

шарів, які можуть містити часточки подрібненої глиняної цегли. Цей процес є найбільш 

ефективним, коли він здійснюється на цегельних або черепичних заводах, де є велика 

кількість відбракованого матеріалу.  

 

 Подрібнену цеглу і плитку можна також використовувати як рослинні субстрати. Цей 

матеріал можна змішувати з компостованими органічними матеріалами та він особливо 

придатний для зелених дахів: пористість матеріалу, дозволяє затримувати воду, яку рослини 

можуть використовувати у посушливі періоди.  

 

Метод, що застосовується для переробки кожного з матеріалів і фракцій у відходах 

будівництва та знесення, має вирішальне значення для економічної та практичної 

доцільності їх утилізації. З боку підприємств з переробки відходів може бути високий попит 

на деревину через її широке застосування у виробництві енергії, або повторне використання 

деяких великих пиломатеріалів від знесення старої будівлі. Для деяких матеріалів 

(наприклад, металів) існують вже добре усталені світові ринки переробки відходів, тоді як 

для інших матеріалів (наприклад, перероблений бетон) існують лише обмежені і часто 

місцеві ринки (наприклад, для дорожньо-будівельних матеріалів). Для переробки 

пакувальних матеріалів, таких як картон і пластик, також може бути усталений ринок. Хоча 

їх кількість досить мала, вартість на тонну матеріалу може бути досить високою. 

Для забезпечення взаємозамінності перероблених і нових матеріалів в Україні 

рекомендується створити стандарти якості для перероблених матеріалів і систему 

контролю якості. Така система має гарантувати, що перероблений матеріал відповідає 

вимогам для його переробки для подальшого застосування. Стандарти якості дають 
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підприємствам з переробки відходів і підрядникам чіткі вказівки щодо того, що можна і не 

можна робити з конкретним матеріалом. Вони також сприятимуть ефективній оцінці вартості 

відходів будівництва та знесення 

Контроль якості може включати в себе більше, ніж просто публікацію технічних умов. 

Кожна партія матеріалу, можливо, потребуватиме огляду та сертифікації для того, щоб її 

можна було вважати прийнятної якості для використання, наприклад, у будівництві доріг, 

новому бетоні або навіть засипанні.  

Орган з сертифікації може перевіряти чи відповідає матеріал вимогам стандартів для 

використання у певному класі застосувань та наносити відповідну етикетку. Таким чином, 

переробники можуть продавати свою продукцію клієнтам як еквівалент нового матеріалу. 

Еквівалентність первинним матеріалам буде, мабуть, найважливішим фактором у 

забезпеченні придатності для використання перероблених матеріалів відходів будівництва та 

знесення. Досягнення такої якості матеріалу залежить від унікальних проблем і перешкод, 

пов'язаних з кожним матеріалом у потоці відходів будівництва та знесення. Вирішальне 

значення для ефективної переробки має чітке розуміння цих властивостей матеріалу. 

4.2.7 Засипання 

Відходи демонтажу доріг часто можуть повторно використовуватись на місці або для 

інших дорожніх робіт, але їх також можна використовувати для відновлення промислових 

майданчиків у гірничодобувній промисловості, гравійних і піщаних кар'єрах. Таке 

використання зазвичай притаманне видобутому матеріалу. Єдиною вимогою до такого 

використання відходів будівництва та знесення є забезпечення їхньої екологічної інертності 

та очищення, у випадку необхідності.  

4.2.8 Ліквідація відходів 

У цьому розділі наведено огляд вимог до ліквідації відходів будівництва та знесення. 

Передбачається, що залишки після очищення будуть ліквідовуватися у контрольованому 

місці захоронення відходів.  

Розглядається зобов'язання із прийняття законів щодо захоронення відходів відповідно 

до Директиви ЄС 1999/31/EC разом з критеріями приймання на захоронення інертних 

відходів. 

Відходи будівництва та знесення, що не підлягають переробці, можуть ліквідовуватися 

шляхом термічної обробки або захоронення. 

Термічна обробка: 

Термічна обробка може здійснюватися шляхом спалювання (спалювання без 

попередньої обробки або псевдозріджений шар) разом з іншими видами горючих матеріалів, 

що надходять з джерел побутових або комерційних/промислових відходів. Спалювання має 

здійснюватися на затвердженому сучасному обладнанні, що відповідає вимогам документа 

EU BREF "Довідковий документ щодо найкращих доступних технологій для спалювання 

відходів, серпень 2006 р." та Директиви ЄС про промислові викиди 2010 р. Граничні 

значення наведені у Додатку IV. 
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Ліквідація у місцях захоронення: 

Захоронення відходів будівництва та знесення має відповідати вказівкам, наведеним у 

Директиві ЄС 1999/31/EC. Згідно з критеріями прийнятності для відходів будівництва та 

знесення чистий бетон і стінові блоки вважаються інертними відходами і їхнє захоронення 

може здійснюватися відповідно до менш суворих проектних критеріїв, ніж захоронення 

змішаних відходів. 

4.2.9 Поводження з відходами будівництва та знесення, що містять небезпечні 

речовини 

Рекомендації щодо управління відходами будівництва та знесення, що містять 

небезпечні речовини, є частиною раніше згаданих Рекомендованих принципів управління 

відходами знесення. Нижче жирним шрифтом виділені ініціативи, що мають бути прийняті 

з урахуванням заходів з виявлення небезпечних будівельних матеріалів та запобігання 

небажаному забрудненню через неналежне поводження з ними під час реалізації проекту 

знесення та подальшого видалення і ліквідації відходів. 

1. Під час виконання робіт зі знесення мають вживатися такі заходи: 

 Підготовчі роботи, що включають видалення меблів та устаткування, що залишилися; 

 Прибирання будівлі та відділення всіх небезпечних відходів, у першу чергу 

азбесту, ПХД, свинцю та інших важких металів, ПВХ тощо; 

 Розбирання будівлі та демонтаж всіх дверей, вікон, даху, установок, килимів, 

пиломатеріалів, дерева та будь-яких інших матеріалів, які не є стаціонарними або 

вбудованими в опорні конструкції; 

 Знесення конструкції будівлі; 

 Сортування відходів на об'єкті за різними фракціями, як згадувалося вище, відповідно 

до вимог державного органу; 

 Переробка не менше 80% від загального обсягу відходів; і 

 Ліквідація або захоронення не більше 5% від загального обсягу відходів. 

2. Власник будівлі повинен підготувати детальне дослідження небезпечних 

матеріалів перед проведенням тендерної процедури. Результати перевірки становлять 

частину тендерної документації. Перевірка небезпечних матеріалів не повинна бути 

метою проведення тендеру. 

3.  Власник будівлі та підрядник мають заохочуватись публічно-правовими 

документами для проведення належного очищення та переробки будівельних матеріалів. 

4. Власник будівлі перед знесенням має повідомити державному органу орієнтовну 

кількість видів відходів, фракцій, а також про заплановану обробку та переробку відходів. 

Після завершення знесення, власник будівлі має повідомити про результати фактичної 

обробки та переробки відходів. 

 

4.2.1 Відходи будівництва та знесення, що містять азбест 

Поводження з азбестовими відходами, що виникають під час виконання робіт з 

будівництва та знесення, має здійснюватися обережно та згідно з конкретними інструкціями 
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на всіх етапах демонтажу, зберігання, транспортування та ліквідації в місцях захоронення 

відходів. Головна проблема азбестових відходів пов'язана  із забезпеченням дотримання 

норм охорони праці під час здійснення всіх етапів обробки. Персонал, що задіяний в такій 

обробці, повинен користуватися засобами індивідуального захисту. Азбестові відходи мають 

зберігатися у закритих контейнерах або мішках. Під час захоронення з азбестовими 

відходами слід поводитися обережно, щоб уникнути пошкодження герметичних мішків або 

контейнерів.  Місця для захоронення відходів мають проходити окреме затвердження для 

прийому та ліквідації азбестових відходів.  

4.3 ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 

Нижче наведено ряд потенційних економічних інструментів, які могли посприяти 

переробці відходів будівництва та знесення, а особливо переробці бетону, плитки, стінових 

блоків та асфальту, оскільки ці матеріали становлять основну частину відходів будівництва 

та знесення, що утворюються. 

4.3.1 Ринок переробленого бетону, плитки/стінових блоків та асфальту 

Для подолання труднощів та використання доступних можливостей необхідно 

визначити конкретні аспекти і параметри, що формують основу для створення стійкого і 

прибуткового ринку для переробки зазначених матеріалів. Ключовими аспектами є такі: 

 Економіка/витрати; 

 Політики і стратегії; 

 Стандартизація і сертифікація; та 

 Інформація і освіта. 

 

Економіка 

Коли рушійною силою виступає ринкова економіка вибір між переробленими і 

натуральних матеріалами залежить від ціни та якості. Якість, наприклад, нового бетону з 

використанням перероблених заповнювачів (подрібненого бетону) може бути такою самою 

як якість бетону з природними заповнювачами. Однак, застосування перероблених 

заповнювачів для бетону вважається ризикованим і викликає підозру. Звідси, перероблені 

бетонні матеріали вважатимуться кращим вибором і застосовуватимуться лише тоді, коли 

ціна таких заповнювачів буде значно нижчою, ніж ціна натуральних матеріалів, навіть якщо 

перероблені заповнювачі відповідають встановленим вимогам.  

Витрати на переробку відходів будівництва та знесення слід розглядати комплексно, 

включаючи забезпечення ресурсами нових будівель і споруд під час забудови нових районів 

міста і, водночас, враховуючи необхідність ліквідації великої кількості відходів будівництва 

та знесення, що утворюються всередині того самого міста. Механізми показані на рисунку 

нижче:- 
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Рисунок: Загальні витрати на переробку і заміну природних ресурсів 

на перероблені ресурси.  

 

Вартість натуральних матеріалів, таких як пісок, гравій і заповнювачі залежить від 

виробничих і транспортних витрат. Перевезення залежить від наявності ресурсів. У багатьох 

сценаріях будівництва, коли існує брак ресурсів, транспортні витрати є високими, що робить 

переробку конкурентоспроможною. 

 

Політики і стратегії 

Відходи будівництва та знесення слід розглядати як конкретний окремий тип відходів, 

пов'язаних з будівельною галуззю. Важливо, що управління та поводження з відходами 

здійснювалися самою галуззю. У цілому, будівельна галузь є відносно консервативною і для 

зміни звичайних процедур часто потрібен час і наявність довгострокових політик і стратегій. 

Основною перешкодою для покращення управління відходами будівництва та знесення 

є велика кількість різних зацікавлених сторін та інтересів, задіяних у будівництві та знесенні 

будівель/споруд, а також ліквідації/переробці відходів будівництва та знесення. Як правило, 

питаннями щодо політики і правил, що стосуються переробки і скорочення кількості 

відходів, займаються політики, департаменти і державні управління зі сфери охорони 

навколишнього природного середовища, тоді як будівельна галузь контролюється 

політиками, департаментами та управліннями, що займаються питаннями житлового 

забезпечення, будівництва та житлово-комунального господарства.  

На основі принципів Сталого будівництва, Зеленого перетворення та Кругової 

(Циркулярна)економіки державами-членами Європейського союзу, разом із США та 

багатьма іншими країнами по всьому світу були введені положення і правила щодо 

мінімізації викидів парникових газів, особливо CO2, а також скорочення споживання 

ресурсів. Це стало рушійною силою для переробки відходів будівництва та знесення з 

особливим акцентом на переробку бетону. Крім того, важливими рушіями для переробки 

відходів будівництва та знесення є спеціальні системи сертифікації будівель, такі як 

Німецька рада з екологічного будівництва (DGNB) та англійський Метод екологічної оцінки 

ефективності будівель (BREAM). 
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Стандартизація і сертифікація 

Методи знесення і дроблення для виробництва перероблених матеріалів добре відомі і 

засновані на існуючих технологіях. Тим не менш, процес знесення потребує певних змін у 

порівнянні з традиційним знесенням, які описані нижче. Навіть якщо перероблені матеріали 

відповідають вимогам існуючих стандартів для натуральних матеріалів і навіть якщо ціни 

можуть конкурувати з цінами на природні матеріали, деякі бар'єри все ще існують. 

Унаслідок традицій, що склалися, та психологічних бар'єрів загальне ставлення до 

переробки у будівельній галузі значною мірою перешкоджає використанню перероблених 

матеріалів. Тому дуже важливо, щоб перероблені матеріали проходили офіційну 

сертифікацію та приймалися усіма сторонами в будівельній галузі.  

Щоб виконати технічні вимоги, що ставляться до перероблених матеріалів, і 

сформувати впевненість користувача у перероблених матеріалах, важливо здійснювати 

документування потоків перероблених матеріалів і технологічних процесів, що до них 

застосовуються. Мають бути розроблені та ухвалені стандарти на проведення випробувань, а 

також сертифікації матеріалів і можливостей, включаючи, наприклад: 

 Історія і документування походження та процесів; 

 Стандарт на сортування відходів будівництва та знесення; 

 Критерії приймання і випробування конкретних небезпечних відходів в матеріалах, 

наприклад, ПХД, свинець, азбест тощо; 

 Критерії граничної довговічності для переходу матеріалів зі стану відходів у стан 

ресурсів; і 

 Стандарти на випробування сипучих перероблених матеріалів, що еквіваленті 

випробуванням природних матеріалів. 

 

Освіта та інформація 

Рекомендується здійснювати детальне планування та контроль за проектами знесення 

таким самим чином як і для інших будівельних проектів для забезпечення вибіркового зне-

сення та правильного поводження з відходами знесення. Крім того, рекомендується, щоб 

використання перероблених матеріалів включалося у проектування та планування 

будівельних проектів. Передумовами для планування знесення і переробки є знання і досвід. 

Найважливішими засобами для виявлення і використання можливостей та подолання бар'єрів 

і перешкод є освіта та інформація. Необхідно щоб питання переробки обговорювалися в 

технічних університетах, серед приватних підприємств і державних службовців, та інших 

зацікавлених осіб. 

4.3.2 Податки з ліквідації 

Податок на захоронення відходів будівництва та знесення застосовується в багатьох 

країнах як стимул для збільшення рівня переробки відходів будівництва та знесення. 

Відходи, що вивозяться на ліцензовані місцях захоронення у Великій Британії з жовтня 1996 

року обкладаються податком на захоронення. Податок на захоронення також застосовується 
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у Данії з 1993 року. Метою введення податку на захоронення відходів будівництва та 

знесення (а також інших видів відходів) для обох країн було збільшення рівня переробки 

відходів. В обох країнах рівень переробки відходів значно зріс. У Данії рівень переробки, 

починаючи з кінця 1990-х років, перевищив 80%.  

Рівень податку на захоронення має відображати вартість альтернативних методів 

ліквідації. Цей рівень в різних країнах може бути різним. 

Аналізуючи введення податку на захоронення, необхідно точно визначити який вид 

"ліквідації шляхом захоронення" має бути об'єктом оподаткування і який рівень податку має 

бути застосований. Можна розглянути такі варіанти оподаткування: 

 Податок на "активні" відходи (з урахуванням розкладання під час захоронення); 

 Податок на "неактивні" відходи (інертні відходи); та 

 Відходи будівництва та знесення, що використовуються для проміжної засипки місця 

захоронення або для підготовки під'їзних шляхів в межах місця захоронення або для 

влаштування секцій для захоронення відходів. 

Відходи будівництва та знесення, що використовуються для підняття рівня землі на 

місці походження (за умови, що це місце зареєстроване як звільнене від податку), можуть 

обкладатися податком на захоронення. Так само як і відходи, що використовуються для 

"екологічно корисних цілей" в інших місцях, таких як рекультивація земель, створення 

захисного насипу і влаштування сільськогосподарських доріг. 

Прикладами вигод від запровадження податку на захоронення є, наприклад, такі: 

 Формується основа для розробки нових методів вибіркового знесення; 

 Відразу підвищується рівень переробки відходів, за умови, що для утилізації відходів 

будівництва та знесення наявна відповідна інфраструктура; і 

 Зменшується поглинання простору на існуючих і майбутніх місцях захоронення 

відходів. 

Прикладами недоліків, що пов'язані з введенням податку на захоронення, є такі: 

 Частіше виникатимуть стихійні звалища відходів будівництва та знесення, особливо в 

перший рік після введення податку. Вкрай важливим є створення інфраструктури, яка була б 

здатна приймати і переробляти деякі фракції відходів будівництва та знесення 

(бетон/плитка/стінові блоки). 

4.3.3 Податок на заповнювачі, що застосовуються в будівельних проектах 

Як додатковий стимул, який міг би сприяти використанню вторинної сировини замість 

первинних матеріалів, можна розглядати також введення податку на використання 

первинних заповнювачів у будівельному секторі. Це буде особливо важливо для 

використання піску і гравію. 

4.3.4 Державні закупівлі робіт у великих інфраструктурних проектах 

Перш за все, необхідно щоб Уряд/Міністерство екології та природних ресурсів 

встановили цільові показники щодо використання державними органами методів здійснення 
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державних закупівель з урахуванням екологічних вимог. Такі методи мають бути спрямовані 

на: 

 Скорочення викидів парникових газів; 

 Зменшення кількості відходів, що утворюються; 

 Скорочення рівня споживання води; і 

 Забезпечення того, щоб державні органи закуповували стійкіші та ефективніші 

продукти та взаємодіяли з постачальниками, щоб краще розуміти і зменшити вплив свого 

ланцюжка поставок. 

До збільшення рівня переробки відходів будівництва та знесення мають безпосереднє 

відношення наступні ініціативи, які мають бути прийняті державними органами на 

підтримку стратегії управління відходами будівництва та знесення. 

 Планування і проектування усіх проектів знесення, що закуповуються державою, 

мають здійснюватися відповідно до принципів, що лежать в основі вибіркового знесення; та 

 У проектах, пов'язаних з будівництвом доріг, місць для стоянки автомобілів, 

велосипедних доріжок тощо, державні органи мають вимагати використання вторинної 

сировини під час будівництва інфраструктури. Конструкторам за проектами (інженерним 

фірмам) паралельно пропонується вказувати використання цих матеріалів. 
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5. ІНСТИТУЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

5.1 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

В управлінні відходами будівництва та знесення бере участь велика кількість 

зацікавлених сторін/суб'єктів, враховуючи кількість взаємодій, що відбуваються протягом 

всього терміну служби будівлі. На діаграмі нижче показані основні зацікавлені сторони, які 

беруть участь на різних етапах експлуатації будівлі.  

 

 

Як можна побачити, у будівництві та знесенні будівель/споруд, а також в 

ліквідації/переробці відходів будівництва та знесення залучено багато різних зацікавлених 

сторін та інтересів. Зазвичай політиками і правилами, що стосуються переробки і скорочення 

кількості відходів, займаються природоохоронні органи (політики, департаменти та державні 

управління). Що стосується будівельної галузі, вона контролюється політиками, департа-

ментами та управліннями, що займаються питаннями житлового забезпечення, будівництва 

та житлово-комунального господарства. Такий розподіл ролей і обов'язків може створювати 

перешкоди для покращення управління відходами будівництва та знесення. 

У цьому розділі розглядаються ролі та обов'язки органів державного управління на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, а також зобов'язання всіх 

учасників/зацікавлених сторін у процесі будівництва та управління відходами. 

Приклад адміністративної структури може виглядати таким чином: 

Рівень державної влади: 

 На національному рівні Міністерство екології та природних ресурсів відповідає за 

розробку законодавства у сфері управління відходами будівництва та знесення. Ця 

відповідальність включає надання технічних інструкцій щодо ліквідації відходів, 

встановлення цільових показників та цілей та перенесення положень Директив ЄС у 
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національні нормативно-правові акти. Крім того, сюди також належить відповідальність за 

встановлення стандартів і керівних принципів щодо використання вторинної сировини, 

отриманої відходів будівництва та знесення; 

 Регіональні екологічні департаменти державних адміністрацій мають нести 

відповідальність за дотримання правил з управління відходами будівництва та знесення, 

затвердження нових установок з переробки відходів будівництва та знесення і контроль за 

належним функціонуванням об'єктів очищення та ліквідації відходів; 

 Державна екологічна інспекція України має забезпечувати дотримання норм 

законодавства; 

 Місцеві органи влади несуть відповідальність за організацію інфраструктури для 

збору, переробки та ліквідації побутових відходів, а промислові відходи (такі як відходи 

будівництва та знесення) належать до відповідальності виключно власників таких відходів. 

Місцеві органи влади мають забезпечувати, щоб ця відповідальність виконувалася 

відповідно до національного законодавства та ініціювати притягнення порушників до 

відповідальності. Будь-яке комерційне використання інфраструктури для обробки, переробки 

та ліквідації, яка належать муніципалітету, має оплачуватись безпосередньо користувачем. 

 

Рівень приватних підприємств 

 Виробники будівельних матеріалів мають відповідати за забезпечення того, щоб 

розробка їхніх виробів здійснювалася таким чином, щоб рівень відходів був зведений до 

мінімуму (наприклад, різні довжини дощок для підлоги, щоб зменшити кількість відрізків), 

сприяти відновленню після використання, працювати у напрямку того, щоб зробити їх 

придатними для переробки і робити їх екологічно придатними для застосування після 

відновлення. 

 Власники будівель, забудовники та їхні агенти (інженер та архітектори) мають 

відповідати за інтеграцію стратегії управління відходами у свої плани будівництва. Вони 

мають включати використання будівельних матеріалів, придатних для переробки. 

Незважаючи на нормативну вимогу, будівлі, що придатні для переробки, забезпечують 

забудовникам і власникам будівель економічні переваги, оскільки матеріали знесення, що не 

підлягають переробці, мають бути ліквідовані, що робить їх фінансовим зобов'язанням, а не 

цінним активом. Інвестори і власники будинків нестимуть фінансову відповідальність за 

управління своїми відходами будівництва та знесення, оскільки вони повинні ліквідувати їх 

самостійно або укласти договір підряду для цього. 

 Підрядники зі знесення будівель несуть особливу багатоцільову відповідальність у 

процесі управління відходами будівництва та знесення. Вони надають послуги власникам 

будівель, беручи на себе відповідальність за відновлення, обробку, переробку і збут 

матеріалів будівлі. Для виконання знесення та переробки підрядники повинні зносити 

будівлі таким чином, щоб були можливими відновлення та переробка матеріалів. Вони 

зобов'язані робити це, як з точки зору обставин правового характеру, які мають викладені в 

нормативних вимогах щодо управління відходами будівництва та знесення, так і з точки зору 

фінансового інтересу. Компанія, що займається знесенням будівель, несе відповідальність за 

збут матеріалів, отриманих від знесення, і може заробити значну частину своїх доходів за 

рахунок продажу відновлених і перероблених будівельних матеріалів. Частиною ринкової 

конкурентоспроможності компанії, що займається знесенням будівель, є її здатність 
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пропонувати послуги зі знесення будівель за низькою ціною або взагалі безкоштовно (іноді 

вони будуть платити власнику будівлі). Компанія, що здатна отримати максимально 

можливу цінність з відходів зі знесення, буде найбільш конкурентоспроможною і 

прибутковою на ринку.  

 Галузеві організації для підрядників з будівництва та знесення відповідають за 

створення керівних принципів та кодексу поведінки для всіх видів підрядників в 

будівельному секторі. Для прикладу, кодекс поведінки має бути створений для галузі 

знесення будівель, в якому Вибіркове знесення має бути закладено як стандарт для 

виконання майбутніх робіт зі знесення. 

5.2 ВИМОГИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ, 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

5.2.1 Видача дозволів на здійснення діяльності з будівництва та знесення  

Включення вимог до управління відходами будівництва та знесення у процедури видачі 

дозволів на здійснення діяльності з будівництва та знесення будівель (наприклад, план 

управління відходами будівництва та знесення стає частиною проектної документації для 

певних категорій або розмірів будівель). 

На місцевому рівні муніципалітети відповідають за управління та видачу дозволів на 

знесення та будівництво, що, в майбутньому, в певних випадках включатиме детальні плани 

розбирання і детальні технічні умови для переробки матеріалів будівлі. 

5.2.2 Видача дозволів для місць обробки та захоронення відходів будівництва та 

знесення 

Видача дозволів для місць захоронення відходів буде організована відповідно до 

положень законодавства про планування управління побутовими відходами і впровадження 

технічних установок (наприклад, стаціонарна дробильно-сортувальна установка для відходів 

будівництва та знесення), дотримуючись при цьому стандартних українських процедур 

затвердження таких установок. 

5.2.3 Система звітування та управління даними про відходи будівництва та 

знесення 

Звітування про утворення, збір, обробку та ліквідацію відходів будівництва та знесення 

може здійснюватися у такий спосіб: 

 Розробка національної бази даних відходів; 

 В рамках цієї бази даних будуть підготовлені інструкції для всіх необхідних сторін в 

ланцюжку створення вартості від виробників відходів, компаній зі збору та транспортування, 

очисних споруд, установок з переробки, підприємств з переробки та об'єктів захоронення. 

Цими інструкціями визначатиметься, кому потрібно звітувати, про що і як; 

 Звітування про відходи будівництва та знесення здійснюється через таких учасників:- 

o Компанії зі збору та транспортування відходів; 

o Дробильно-сортувальні об'єкти для відходів будівництва та знесення; 
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o Сміттєспалювальні заводи, що отримують горючі відходи від діяльності, що продукує 

відходи будівництва та знесення; 

o Місця захоронення відходів, які отримують будь-які види відходів від діяльності, що 

продукує відходи будівництва та знесення; та 

o Інші приймачі відходів будівництва та знесення (меліорація земель тощо). 

 Створення кодів і суб-кодів для відходів будівництва та знесення, а також великих 

фракцій в цьому потоці відходів (наприклад, бетону, стінових блоків, асфальту, деревини, 

сталі, скла, упаковки тощо)  

За основу можна взяти каталог відходів ЄС та національні бази даних відходів, 

розроблені в різних країнах ЄС. 

На основі інформації, що вноситься у національну базу даних відходів, можна 

вирахувати рівень переробки відходів  

5.2.4 Механізми контролю та забезпечення дотримання норм 

Мають бути впроваджені процедури контролю для моніторингу обробки та ліквідації 

відходів будівництва та знесення, які мають відповідати тим самим вимогам і системам, що 

встановлені для інших видів відходів. 

5.2.5 Інше 

Як важливий інструмент для забезпечення дотримання принципу вибіркового знесення 

у галузі знесення будівель варто розглянути можливість  укласти взаємну угоду на високому 

рівні між відповідним національним органом (Міністерством екології та природних ресурсів) 

та відповідною галузевою організацією за участю українських підрядних організацій, що 

займаються знесенням будівель. Така угода має включати положення про таке: 

 Визначення критеріїв кінця стадії відходів; 

 Кваліфікація/сертифікація перероблених продуктів (бетону, повторно використаної 

цегли, деревини тощо); 

 Аудит будівель перед знесенням для виявлення ресурсів відповідно до пропозиції ЄС; 

 Сертифікація/надання дозволів підрядним організаціям та робітникам, що займаються 

знесенням будівель; і 

 Сертифікація очисних процесів. 

Такий досвід можна прослідкувати на прикладі Данії. Приклад такої угоди можна 

отримати від данської Асоціації підрядників зі знесення будівель. 
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6. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

Стратегія підвищення рівня переробки відходів будівництва та знесення вимагає 

багатостороннього підходу за участю всіх зацікавлених сторін в ланцюжку створення 

вартості відходів будівництва та знесення. Більшість цих сторін показані на рисунку нижче 

(також представлені у розділі 1). 

 

Для цих сторін необхідно організувати навчання, обмін знаннями та підготовку. 

Стратегія комунікації з цих питань може включати, серед іншого, такі заходи:- 

 Підготовка довідників і брошур з найважливіших питань, таких як небезпечні відходи, 

наприклад, азбест; 

 Підготовка інформації та керівних принципів на всіх рівнях: Власник будівлі, 

підрядник, орган влади і працівник; 

 Трансляція новин на телебаченні, публікації у соціальних мережах тощо про успішні 

проекти зі знесення та переробки; 

 Підготовка інформації для будівельної галузі про використання перероблених 

матеріалів/вторинних ресурсів; 

 Залучення та обговорення з відповідальними особами, такими як політики, керівники 

відповідних галузевих організацій, а також керівники відповідних державних органів; 

 Створення відеороликів для інформації та навчання;  

 Організація дискусій, лекцій, публікація доповідей, статей у засобах масової 

інформації; та 

 Організація семінарів і конференцій. 

Управління та переробка відходів будівництва та знесення мають бути інтегровані в 

українську мережу Зеленого руху, Кругової(Циркулярної) економіки, Екологічного 

будівництва, скорочення рівня викидів CO2 тощо. 
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7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ БУДІВНИЦТВА ТА ЗНЕСЕННЯ 

Реалізація нової стратегії управління відходами будівництва та знесення є дуже 

складним завданням, що потребує узгоджених дій на багатьох різних рівнях стосовно 

багатьох різних зацікавлених сторін. 

У таблицях нижче наведені різні елементи стратегії управління відходами будівництва 

та знесення. Визначені прогнозовані заходи та органи, відповідальні за їхню реалізацію, а 

також часові рамки. 

Таблиця поділена на такі основні елементи: 

 Загальні питання; 

 Запобігання утворенню відходів будівництва та знесення; 

 Розділення відходів будівництва та знесення під час і після їх утворення; 

 Обробка відходів будівництва та знесення; і 

 Ринки утилізації вторинної сировини. 

 

ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ  

Законодав

ство 

Розробка 

нормативно-правової 

бази для регулювання 

управління відходами 

будівництва та 

знесення і 

використання 

перероблених 

матеріалів 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Короткострокова 

перспектива 

Виконання Суворе 

дотримання 

законодавства та 

нормативних актів, що 

регулюють ліквідацію 

відходів будівництва та 

знесення. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Контроль Розробка 

детальних пропозицій 

щодо контролю за 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

реалізацією і 

результатами Стратегії. 

Інформація Надання вказівок 

«компетентним 

органам» щодо вимог 

до даних. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Скоординований 

збір і поширення даних 

про технології.  

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Скоординований 

збір і поширення даних 

про законодавство та 

планування.  

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ ВІДХОДІВ 

БУДІВНИЦТВА ТА ЗНЕСЕННЯ 

 

Освіта та 

інформація 

Дослідження, збір 

і поширення даних про 

існуючі та нові 

передові методи 

управління відходами 

та про потенційне 

використання 

відновлених матеріалів. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
має забезпечити 

основу. Усі мають 

надавати дані та 

поширювати їх. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Розширення і 

розробка освітніх 

програм з акцентом на 

запобігання утворенню 

відходів. 

Основа від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 
Специфікації від 

промисловості, 

реалізація усіма. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Плануванн

я і  

проектуван

ня, 

орієнтовані 

на 

запобіганн

я 

утворенню 

Розробка заходів 

щодо запобігання 

утворенню відходів та 

їх реалізація через 

планування і 

проектування, 

орієнтовані на 

запобігання утворенню 

відходів. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
має сприяти у 

дослідженні та 

поширенні 

інформації. 

Заохочення 

фахівцями та 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

відходів галузевими 

організаціями. 

Реалізація освітніми 

та навчальними 

закладами, 

проектувальними та 

виробниками 

продукції. 

Будівницт

во, 

орієнтован

е на 

відновленн

я 

Розробка та 

впровадження заходів зі 

стимулювання 

будівництва, 

орієнтованого на 

відновлення, та 

використання 

відновлених продуктів і 

матеріалів. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Адаптован

а логістика 

на 

будівельни

х 

майданчик

ах 

Налаштування 

логістики для 

запобігання утворенню 

відходів та 

забезпечення 

відновлення. 

Реалізація 

підрядниками, 

субпідрядниками та 

постачальниками. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Системи 

збору та 

поверненн

я  

Розробка та 

просування систем 

збору і повернення для 

будівельних і 

конструкційних 

матеріалів. 

Фінансування пілотних 

схем.  

Реалізація 

галузевими та 

місцевими 

адміністраціями, 

допомога у 

фінансуванні від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів. 

Короткостроков

а перспектива 

Аналіз 

життєвого 

циклу 

Розробка 

екологічних паспортів 

продуктів/матеріалів 

для будівельних 

виробів і матеріалів на 

основі методології 

Аналізу життєвого 

циклу (LCA). 

Гармонізована 

основа від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів, 

паспорти від 

промисловості, 

сертифікації 

незалежними 

органами. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Підвищен

ня техніко-

економічно

ї 

тривалості 

Заохочування 

технічного 

обслуговування і 

ремонту виробничих 

об'єктів для підвищення 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
має заохочувати 

галузеві організації 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

служби техніко-економічної 

тривалості служби. 

(підрядників/постача

льників) для 

реалізації. 
Якісна 

профілакти

ка  

Заохочування 

використання 

екологічно безпечних 

продуктів/матеріалів 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Проектува

ння для 

різних 

цілей  

Заохочування та 

сприяння 

проектуванню та 

будівництву 

багатоцільових споруд. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
має заохочувати і 

сприяти навчанню. 

Реалізація 

проектувальниками. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

РОЗДІЛЕННЯ ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА ТА 

ЗНЕСЕННЯ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ЇХ УТВОРЕННЯ 

 

Послі

довне 

розділення 

матеріалів, 

що 

підлягають 

відновленн

ю 

Заохочування 

підрядників до 

дотримання вимог 

системи кваліфікації 

для підприємств 

будівельної галузі.  

Заохочення 

Міністерством 

екології та 

природних ресурсів, 

реалізація 

підрядниками 

Короткостроков

а перспектива 

Упровадження 

системи ліцензування 

та/або сертифікації для 

підрядників, 

Кодексу(ів) галузевої 

практики і системи 

видачі дозволів на 

будівництво, 

транспортування 

відходів і здійснення 

діяльності зі знесення 

будівель.  

Гармонізована 

структура, 

ліцензування, 

сертифікація, 

Кодекс(и) галузевої 

практики і дозвільна 

система від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів.  

Короткостроков

а перспектива 

Запровадження 

практики для 

вибіркового знесення, 

роздільного збору та 

зберігання відходів 

будівництва та 

знесення на 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
і галузеві організації. 

Короткостроков

а перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

будівельному 

майданчику, що 

максимізує подальшу 

переробку та 

утилізацію матеріалів, 

якщо це технічно 

можливо та економічно 

доцільно 

Підрядники мають 

отримувати 

акредитацію в рамках 

схем забезпечення 

якості.  

Заохочення 

Міністерством 

екології та 

природних ресурсів 
і галузевими 

організаціями. 

Реалізація 

підрядниками. 

Короткострокова 

перспектива 

Підвищення 

кваліфікації 

підрядників щодо 

належної практики 

управління відходами. 

Заохочення 

Міністерством 

екології та 

природних ресурсів 
і галузевими 

організаціями. 

Реалізація 

підрядниками. 

Короткострокова 

перспектива 

Поліп

шення 

контролю 

вихідного 

матеріалу 

Розробка керівних 

принципів і 

контрольних списків 

для оцінки споруд 

перед знесенням. 

Включення 

Міністерством 

екології та 

природних ресурсів 

у пропоновані 

регуляторні 

механізми щодо 

дозволу діяльності з 

видачі дозволів на 

будівництво та 

знесення. 

Короткострокова 

перспектива 

Заохо

чування 

відновленн

я 

(перешкод

жання 

ліквідації) 

Розробка і 

впровадження 

механізмів 

стимулювання 

відновлення та 

перешкоджати 

ліквідації матеріалів, 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
та інші компетентні 

органи. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

що потенційно 

підлягають переробці.  

Розділенн, 

орієнтоване 

на 

регенерацію  

Розробка схеми 

розділення, 

орієнтованого на 

регенерацію. 

Підрядники з 

управління 

відходами, 

підрядники з 

регенерації 

вторинних матеріалів 

та "компетентні 

органи" з управління 

відходами. 

Короткострокова 

перспектива 

Створення 

ефективної 

інфраструктури для 

управління відходами 

будівництва та 

знесення 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

ОБРОБКА ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА ТА 

ЗНЕСЕННЯ 

 

Станд

арти і 

системи 

контролю 

якості 

Затвердження 

визнаних стандартів на 

продукцію та матеріали 

і впровадження системи 

контролю якості у 

галузі регенерації 

вторинної сировини. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
має забезпечувати 

заохочування. 

Реалізація суб'єктами 

галузі регенерації 

вторинної сировини. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

Технології 

обробки 

Техніко-

економічні дослідження 

щодо систем 

регенерації, пілотних 

установок для 

тестування і 

демонстрації 

можливостей. 

Допомога у 

фінансуванні від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 
Дослідження 

суб'єктами галузі. 

Короткострокова 

перспектива 

Збір та поширення 

даних про існуючі та 

нові технології 

обробки. 

Допомога у 

фінансуванні від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 
Збір та поширення 

даних суб'єктами 

галузі, 

компетентними 

органами. 

Короткострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

Вимоги 

законодавс

тва до 

процесів 

обробки 

Розробка та 

впровадження 

законодавства з метою 

сприяння і регулювання 

надання засобів для 

регенерації матеріалів. 

Гармонізована 

основа від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів  

Короткострокова 

перспектива 

Стандарти, 

орієнтовані 

на 

продуктив

ність 

Оновлення 

стандартів, технічних 

умов та нормативних 

документів з метою 

ліквідації дискримінації 

вторинних матеріалів. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів, 

національні 

стандарти та 

регулюючі органи, 

промисловість. 

Коротко-

середньострокова 

перспектива 

РИНКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ  

Зразкова 

роль 

громадських 

організацій 

Реалізація 

договірних умов для 

заохочування належної 

практики і 

використання 

вторинних матеріалів у 

проектах, що 

фінансуються 

державою. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Короткострокова 

перспектива 

Пілотні проекти з 

екологічного 

будівництва. 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 
сприяє у 

фінансуванні, 

приватний сектор 

здійснює реалізацію. 

Короткострокова 

перспектива 

Досягнення 

прозорості 

ринку 

Розробка та 

реалізація планів 

управління відходами 

для відходів 

будівництва і знесення. 

Основа та 

розробка від 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

Реалізація 

компетентними 

органами.  

Короткострокова 

перспектива 

Економічні 

стимули 

Упровадження 

економічних стимулів з 
Міністерство 

екології та 

Короткострокова 

перспектива 
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ЕЛЕМЕНТ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ОРГАН 

Часові рамки 

урахуванням як 

податку на захоронення 

відходів будівництва та 

знесення, так і податку 

на використання 

первинних сировинних 

матеріалів 

природних ресурсів 

Створення 

ринку 

Створення сфер 

застосування з високою 

вартістю для 

відновлених матеріалів 

відходів будівництва та 

знесення з високою 

вартістю (таких як 

бетон і цегла) та 

відвернення їх від сфер 

застосування з низькою 

вартістю (наприклад, 

стабілізація ґрунтів). 

Допомога у 

фінансуванні від 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 
Розробка суб'єктами 

промисловості, 

компетентними 

органами  

Короткострокова 

перспектива 

 

Як видно з таблиці, багато з визначених заходів є взаємопов'язаними і мають 

здійснюватись паралельно для забезпечення їх своєчасного виконання, особливо 

першочергових заходів, що перелічені нижче, тобто:- 

 Розробка стандартів для використання вторинної сировини; 

 Створення інфраструктури для виробництва вторинної сировини; 

 Розробка керівних принципів/інструкцій для виробників відходів будівництва та 

знесення; і 

 Розробка законодавства/нормативно-правових актів для забезпечення переробки 

відходів будівництва та знесення. 

Після прийняття рішення про майбутню стратегію управління відходами будівництва та 

знесення може бути підготовлений докладніший оперативний план дій. 

 


