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1. ВСТУП 

Ратифікація Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС) 16 вересня 2014 

року ввела ряд зобов'язань України щодо прийняття технічних стандартів і правил ЄС 

протягом перехідного періоду в 10 років. З метою полегшити цей процес, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі визнало необхідність структурних економічних змін; одним 

із проявів цього стала розробка концепції для стратегії зеленої економіки - такої, що 

просуває необхідні для переходу до більш енергоефективного і екологічно безпечного 

виробництва  структурні зміни. 

Стратегія зеленого розвитку має потенціал достатній, щоб стати одним з ключових факторів , 

що допоможуть країні виконати свої зобов'язання по Угоді про асоціацію; один з важливих 

аспектів стосується перенесення нагромаджень відходів , серед іншого, передбачає 

підготовку планів щодо поводження з відходами та національний підхід до скорочення 

кількості   відходів,що біологічно розкладаються, захоронень, тощо. 

Існуючі практики управління відходами мають суттєві негативні наслідки (екологічного 

характеру або у сфері охорони здоров'я) по всій країні, особливо на місцевому рівні і в 

сільській місцевості - незважаючи на   прогрес у поліпшенні ситуації у міських районах. 

Наприклад, в деяких місцевостях / сільськогосподарських районах через вплив промислових 

відходів на  ґрунти і ґрунтові води в даний час існують області, де сільське господарство  

стикається з серйозними проблемами, особливо навколо полігонів та сміттєзвалищ  - через 

спільну утилізацію промислових і побутових відходів. Промисловість віддає перевагу 

захороненню своїх відходів на полігонах, тому що цей спосіб утилізації вважається  

найбільш дешев им.  

Крім того негативного впливу, який спричиняється неправильним поводженням з відходами,  

сільськогосподарський сектор в Україні і сам сприяє погіршенню екологічноо стану: 

сільськогосподарські відходи часто спалюють на полях, що викликає загальні незручності, 

забруднення повітря і небезпеку для сільського населення. Неправильне застосування 

перегною спричинює забруднення води, а неправильне зберігання сільськогосподарських 

пестицидів є досі однією з основних екологічних загроз.  

Уряд України хоче має на меті вирішити ці проблеми шляхом застосування стратегічного 

підходу, як це сформульовано в Національній стратегії управління відходами. Цей додаток 

номер три Національної стратегії з управління відходами спрямований на визначення шляхів 

зменшення навантаження на навколишнє середовище від відходів сільського господарства та 

визначити цілі, методи і дії для введення І підтримки способів екологічно обґрунтованого 

поводження з відходами сільського господарства. У   додатку, після загальної інформації про 

сільськогосподарський сектор в Україні, описано обсяг виробництва сільськогосподарських 

відходів  і зроблено прогноз темпів утворення відходів сільського господарства. Розглянуто 

технічні можливості для обробки сільськогосподарських відходів, їх вилучення, переробки і 

видалення, визначені найкращі варіанти. Вимоги до майбутньої нормативної та інституційної 

бази представлені, як і заходи щодо підвищення рівня інформованості громадськості. 
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В останніх розділах цього додатку запропоновано програму впровадження Стратегії   

поводження з відходами сільського господарства і перелічені дії необхідні для 

впровадження. 
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2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Основна мета цього розділу полягає у визначенні базових цілей, завдань та керівних 

принципів стратегії. 

1.1. МЕТА І КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ  

Далі представлено мету і конкретні цілі управління відходами сільського господарства і 

запобігання поширенню ризиків для навколишнього середовища, здоров'я людей і тварин. 

Загальна мета національної стратегії управління сільськогосподарськими відходами - 

забезпечити основу для ефективної, економічно вигідної та безпечної системи поводження з 

відходами сільського господарства України для стабілізації і, в кінцевому підсумку, 

усунення негативного впливу виробництва сільськогосподарських відходів на навколишнє 

середовище та здоров'я людини. 

Конкретними завданнями цього додатка є: 

 

● Створити послідовну, загальнонаціональну політику і основу для стратегічного 

планування, яка охоплює і направляє розвиток управління сектором відходів 

сільськогосподарського виробництва відповідно до загальноузгоджених принципів; 

● Визначити і уточнити ролі і обов'язки відповідних зацікавлених сторін; 

● Розробити, визначити, і означити пріоритети для необхідних інвестиційних потреб, 

законодавчих реформ, а також розвитку інституційного потенціалу для впровадження 

комплексного і сталого управління відходами ; 

● Включити міжнародні зобов'язання в національне стратегічне планування управління 

відходами сільського господарства, а також включити терміни реалізації; і 

● Забезпечити середньостроковий інструмент планування, який пропонує чіткі 

перспективи для інвестицій. 

2.1 ЦІЛІ 

Підхід до стратегії з управління сільськогосподарських відходів переслідує такі цілі: 

● встановити відповідність у визначенні видів відходів між національним 

законодавством та законодавством Європейського Союзу; 

● створити акцент з управління відходами на інтенсивних об’єктах тваринництва; 

● створити вимоги щодо поводження з відходами сільського господарства в сільських 

громадах; 

● сприяти використанню біомаси сільськогосподарських відходів для виробництва 

енергії; 

● визначити технічні вимоги для зберігання і обробки різних категорій 

сільськогосподарських відходів; 
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● чітко визначити та розподілити ролі і обов'язки компетентних органів і різних 

зацікавлених сторін; 

● визначити ефективні механізми контролю і забезпечення дотримання вимог; 

● підвищити інформованість населення у сфері управління сільськогосподарськими 

відходами.; 

● встановити відповідність у визначенні видів відходів між національним 

законодавством та законодавством Європейського Союзу; 

● забезпечити направлення з управління відходами на інтенсивних об'єктах 

тваринництва; 

● визначити  вимоги щодо поводження з відходами сільського господарства в сільських 

громадах; 

● сприяти використанню біомаси сільськогосподарських відходів для виробництва 

енергії; 

● визначити технічні вимоги для зберігання і обробки різних категорій 

сільськогосподарських відходів; 

● окреслити чітке визначення та розподіл ролей і обов'язків компетентних органів і 

різних зацікавлених сторін; 

● визначити ефективні механізми контролю і забезпечення дотримання; 

2.2 КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Мета даного розділу є визначення керівних принципів, відповідно до принципів ЄС,  та 

забезпечення їх адаптації до українських умов. 

Пропонована система (системи) сільськогосподарського поводження з відходами повинні 

відповідати принципам сталого розвитку, бути засновані на партнерських відносинах із 

зацікавленими сторонами і застосовні до всіх розмірів і типів господарств. Управління 

сільськогосподарськими відходами повинне дотримуватися загальних принципів 

поводження з відходами, включаючи: 

● Ієрархію відходів, якою наголошується, що найкращим варіантом управління є 

запобігання утворенню відходів з подальшим (або підготовкою до) повторним 

використанням, утилізацією, відновленням, в тому числі рекуперацією енергії, і, як 

найменш прийнятним варіантом, утилізацією. 

● Принцип „Забруднювач платить”, який робить виробника 

сільськогосподарських відходів відповідальним за витрати на управління 

сільськогосподарськими відходами.  

● Принципи самодостатності і близькості, які вказують на необхідність 

створення комплексної і адекватної мережі установок з утилізації відходів з 

урахуванням найкращої наявної техніки. 
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Відповідно до ієрархії відходів, стратегія управління сільськогосподарських відходів має 

сприяти оптимальному використанню відходів як ресурсу. Відновлення поживних речовин і 

їх застосування у відновленні родючості ґрунтів розглядається в якості основної мети, в той 

час як рекуперація енергії, тобто використання біомаси для отримання енергії, є менш 

важливим по відношенню до цього принципу. Проте, перевага надаватиметься таким 

способам, за яких можливим і економічно ефективним є   одночасне відновлення поживних 

речовин і рекуперація енергії.  

Сталий розвиток є ще одним важливим керівним принципом для управління 

сільськогосподарськими відходами. Заохочується розвиток, який задовольняє потреби 

теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 

власні потреби, з урахуванням всіх економічних, соціальних і екологічних аспектів. 

Міркування щодо забезпечення екологічної стійкості повинні визначати точки втручання в 

області управління сільськогосподарськими відходами. 
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3. ПОТОЧНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВІДХОДАМИ 

Основною метою даного розділу є визначення початкової точки / існуючого базового рівня, 

на якому буде заснована стратегія. 

3.1 ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Сільське господарство в Україні за 2014 рік склало приблизно 10,3% від ВВП країни і 

близько 13% робочої сили (за винятком сільських домогосподарств) працює в цьому секторі. 

Землі сільськогосподарського призначення охоплюють більше 70% території країни, і з них 

близько 69% є продуктивними землями сільськогосподарського призначення. Це 32,5 млн га 

ріллі, решта - сільськогосподарські угіддя,  пасовища, луки, постійні посадки і т.д. 

Клімат України являється сприятливим для великомаштабного сільського господарства. 

Крім того, країна має родючі сільськогосподарські ґрунти і суттєві земельні і водні ресурси. 

Ґрунт більш ніж половини сільськогосподарських земель складається з чорнозему, який, 

завдяки високому відсотковому вмісту гумусу (від 3% до 15%), фосфорної кислоти, фосфору 

і аміаку є одним з найбільш родючих ґрунтів по всьому світу. Україна володіє понад 25% 

чорнозему світу. 

Хоча вся площа сільськогосподарських угідь (включає 41,6 млн га) розподіляється більш-

менш рівномірно по всій країні, основні сільськогосподарські райони розташовані в східній 

частині України, де продуктивність земель вище. Наприклад, в 2010 році Вінницькою, 

Дніпропетровською, Донецькою, Київською, Полтавською та Черкаської областями 

вироблено 36% валової вартості продукції сільського господарства. 

Кіровоград (знаходиться в Центральній Україні) також є важливим регіоном виробництва 

зернових, в той час як Львів (в Західній Україні) має важливе значення щодо продукції 

тваринництва. Тільки за декількома конкретними винятками (наприклад, виробництва м'яса 

птиці в Криму), південні області ( з невеликою кількістю опадів) і найпівнічніші і західніші 

області (менш підходящі ґрунти) є менш важливими для сільськогосподарського 

виробництва України 
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Figure 3-1 Валова продукція сільського господарства по регіонах України (2010) 

 

Право власності на землю докорінно змінилося після здобуття Україною незалежності, і крім 

всього іншого це також вплинуло на сільськогосподарський сектор. У першу чергу, процес 

приватизації землі реструктуризував великі державні і колективні господарства (їх землі 

були передані в колективним сільськогосподарським підприємствам) і, після цього, в 1994 

році приватизував відходи шляхом розподілу сертифікатів на земельні ділянки, які давали 

окремим фермерам частину власності колективу землі сільськогосподарського підприємства. 

На наступному етапі приватизації, сертифікати на земельні ділянки повинні  обмінюватись 

на фактичні земельні ділянки – це те, що до сих пір  не завершено. 

В даний час типи ферм можна умовно розділити на корпоративні ферми (згадані вище 

сільськогосподарські підприємства) і індивідуальні, або домашні господарства. Першими в 

2010 році було вироблено близько 76% від загального обсягу зерна, 92% цукрових буряків, і 

83% соняшнику в Україні. На відміну від них, домашніми господарствами було вироблено 

близько 97% від загального обсягу картоплі, 88% овочів і 84% фруктів та ягід. Є більш 4-х 

мільйонів домашніх господарств (мають в середньому 2,8 га землі кожна), що виробляють 

продукти харчування в першу чергу для власних потреб, але управляють 38 відсотками 

загальної площі сільськогосподарських угідь України і складають майже 45 відсотків валової 

продукції сільського господарства країни (ВПСГ) 2014 року. 

Більшість всіх видів тварин утримуються домашніми господарствами, зокрема, вівці і кози, 

які становлять 83% від загальної кількості тварин, що утримуються в домашніх 

господарствах. Стосовно обсягів виробництва, домашні господарства виробляють 80% від 

загального обсягу виробництва молока в Україні,  а  сільськогосподарські підприємства 

отримують 55% всього м'яса і 60% яєць. Сільськогосподарські підприємства, якими володіє 

держава, дали лише близько 0,9 відсотка від ВПСГ в 2014 році. 
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Сільськогосподарські підприємства в Україні в цілому можна розділити на корпоративні 

сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства. Ці підприємства, на відміну 

від домашніх господарств, є зареєстрованими юридичними особами. Є 14,724 корпоративних 

сільськогосподарських підприємств (в основному спадкоємці колишніх колгоспів і 

радгоспів), і кожне з них має в середньому 956 га орних земель для вирощування  і складає 

46,5 відсотка ВПСГ 2014 року. Є близько 40850 сільськогосподарських підприємств (в 

основному керуються окремими фермерами), що мають в середньому 105 га ріллі кожне, 

загалом культивуючи близько 13 відсотків орних земель України, складаючи 7,6 відсотка від 

загального обсягу ВПСГ в 2014 році. 

 

Форма господарства Номер Обсяг(га) % ВПСГ 

корпоративні с/г 

підприємства 

14,724 956 46.5% 

фермерські господарства 40,856 105 7.6 

 домашні господарства $ 4 млн 2.8 45 

Таблиця 3-1 Типи господарств України 

Секторально,  у ВПСГ України переважають рослинні культури, які склали 70,2 відсотка від 

ДАТ в 2014 році, в той час як домашня худоба зайняла залишок. У 1990 році посіви і 

домашня худоба майже порівну розділили ВПСГ, тобто 51,5 відсотка і 48,5 відсотка 

відповідно. Серед провідних культур є пшениця, кукурудза, соняшник, цукрові буряки, 

тютюн, бобові, фрукти та овочі. Тваринництво включає в себе велику рогату худобу, свиней, 

овець, коней і т.д. 

Річний обсяг виробництва пшениці в Україні становить від 15 до 22 млн т. Весь же обсяг 

виробництва зернових досягає 90-100 млн т. Місцеві потреби становлять від 35 до 40 млн т., 

що робить близько 50-60 млн т. доступними для експорту. Таким чином, Україна посідає 

шосте місце на експортному світовому ринку зерна. 

 

У 2015 році Україна зайняла такі провідні позиції в світі: 

● Перша за експортом експортер соняшникової олії (4 млн. тон); 

● Третя за  експортом ячменю (4,2 млн. тон); 

● Третя за експортом кукурудзи (17,6 млн. тон); 

● Шоста за експортом пшениці (10,5 млн. тон); 

● Сьома за експортом сої (2,1 млн. тон); 

В силу родючості свого ґрунту, Україна також стає одним з найбільших виробників 

органічних продуктів харчування. Вже сотні тисяч акрів присвячені органічному сільському 

господарству, а чиновники у сфері сільського господарства і зовнішні експерти вважають, 
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що Україна може стати важливим експортером і допоможе задовольнити зростаючий попит 

Західної Європи для таких продуктів. 

Незважаючи на те, що родюча земля сільськогосподарського призначення є одним з 

основних природних ресурсів України, ґрунт України схильний до ерозії, і більше половини 

території країни знаходиться під цією загрозою. Деякі методи ведення сільського 

господарства поглиблюють цю проблему, як і невизначене право власності на землю, яке, 

можливо, призвело до ігнорування питання охорони земель, ще збільшило ризики ерозії. До 

1991 року українське сільське господарство активно використовувало мінеральне добриво, 

що призвело до вилуговування поживних речовин. Однак зниження обсягів виробництва 

продукції тваринництва після 1991 року призвело до скорочення вилуговування поживних 

продуктів з гноєм і сечею, хоча це, як і раніше, залишається проблемою. Об’єми 

використання пестицидів зменшилися в 1990-х роках, але знову зростають.     

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture 

Organization, FAO), 76 відсотків від загальної площі земель серйозно деградували в 

результаті людської діяльності. Цей високий показник результатів багато в чому завдячує 

історії інтенсивного сільського господарства на цих землях. Державний комітет із земельних 

ресурсів оцінив щорічні економічні втрати, викликані деградацією земель, на більш ніж 22 

млрд гривень. 

Таким чином, родючість ґрунту в Україні скоротилася. Родючість ґрунтів є комплексною 

характеристикою і залежить від декількох факторів, таких як вміст гумусу та рівень 

поживних речовин для рослин. Збільшення культивування ряду сільськогосподарських 

культур, зокрема соняшнику, а також зернових знижує вміст гумусу в ґрунті. Різке 

зменшення об’єму використання добрив - добові норми витрат на пшеницю знизилися до 24 

кг у 2000 році з 149 кг в 1990 році - це ще одна важлива причина зниження врожайності. 

Іншими чинниками, що знижують фертильність ґрунту, є його ущільнення важкими 

тракторами і руйнування структури шляхом зрошення, зокрема, у місцевостях, де вода має 

високе значення рН. 

Відновлення родючості ґрунту  - складний процес. Поживні речовини завжди можна 

замінити, але вміст гумусу не може бути стабілізовано без змін в сівозміні. Способи 

постачання органічної речовини в ґрунт можуть бути різними. Це і додавання гною, і мулу зі 

стічних вод і органічних відходів різних видів виробництва. Збільшення посівних площ 

кормових культур, зокрема багаторічних трав, в збалансованому сівозміні - інший з 

варіантів. Через скорочення сектора тваринництва, як площа посіву кормових культур, так і 

використання органічних добрив  з 1980 року скоротилося. Ці питання повинні бути 

вирішені за допомогою сільськогосподарської стратегії України, але можуть бути підтримані 

цією стратегією управління сільськогосподарськими відходами. 

3.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Основна мета даного розділу полягає у визначенні існуючої політики та нормативно-

правової бази в галузі управління відходами сільського господарства в Україні. Цей розділ 

містить огляд відповідних головних  і другорядних законів (наприклад, закону про відходи), 

а також основні програмні документи. 
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3.2.1 Інструменти політики 

Основними завданнями сільськогосподарської політики України, як вказано в Законі 2005 

року “Про основні засади державної аграрної політики до 2015р”, є: 1) продовольча безпека, 

2) ефективність і міжнародна конкурентоспроможність сільськогосподарського сектора і 3) 

комплексний розвиток сільських регіонів і поліпшення соціальних умов сільського 

населення 

 

 

У 2007 році була введена Державна цільова програма розвитку українського села (в силі до 

2015 року)  з метою розробки і реалізації цих цілей сільськогосподарської політики. 

Програма описує кілька областей, на яких будуть зосереджені впливи сільськогосподарської 

політики України, зокрема, підвищення ефективності у врожаї сільськогосподарських 

культур, виробництві свинини і молочній галузі, створення прозорого ринку землі, 

поліпшення використання земель сільськогосподарського призначення, розвитку ринкової 

інфраструктури, реформування сільськогосподарської освіти, розвиток сільських газових і 

електричних мереж, а також  охорону здоров'я для сільського населення. 

 

Основні заходи сільськогосподарської політики в Україні включають вхідні субсидії за 

рахунок податкових пільг і надання кредитів за зниженими відсотковими ставками для 

виробників сільськогосподарської продукції, а також прямі виплати, засновані на 

чисельності тварин і розташуванні сільськогосподарських угідь. Підтримка ринкової ціни в 

основному складається з політики мінімальних цін. Торгова політика сільського 

господарства України суттєво змінилася ще з початку 1990-х років. Експорт, раніше 

здійснюваний державними органами в рамках двосторонніх угод на основі бартеру, в даний 

час проводиться приватними ринковими угодами зі зростаючим числом експортних 

напрямків. Експортні квоти були фактично замінені тарифами та індикативними цінами, в 

той час як експортні мита як і раніше обмежують певний список продуктів. Для деяких 

товарів і продуктів (наприклад, жива худоба, баранина, вівці), Україна застосовує мінімальні 

ціни, нижче яких продукти не можуть бути експортовані. 
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Таблиця 3-2 Граничні і бюджетні методи заохочення Аграрної політики України на 

2010 рік 

У травні 2008 року, Україна стала членом СОТ (World Trade Organization, Світова організація 

торгівлі), що призвело до значного переоснащення і підтримки сільського господарства та 

зміни у використанні Україною заходів торговельної політики. У зв'язку з зобов'язаннями по 

СОТ, митні збори були обмежені в зв'язаних ставках у діапазоні від 0% до 30% (за винятком 

цукру, де  застосовуються 50% для відмови від імпорту). Як наслідок знизилися тарифи на 

імпорт, особливо в секторах птахівництва і соняшнику. В цілому, зобов'язання СОТ повинні 

суттєво вплинути на основу для майбутнього сільськогосподарської політики в Україні і 

допомогти зробити політику більш стабільною.  

Розробляється нова, комплексна сільськогосподарська стратегія і проект її версії був 

опублікований в 2015 році. Проект стратегії представляє 10 стратегічних пріоритетів, 

починаючи з підвищення “ділового клімату”, земельних та інституційних реформ з метою 

забезпечення продовольчої безпеки, оподаткування, агропродовольчого розвитку 

виробничого ланцюжка, розвитку сільських районів, доступу до міжнародних ринків, 

наукових досліджень і охорони навколишнього середовища та раціонального використання 

природних ресурсів. 

3.2.2 Законодавча база України 

Правове екологічне регулювання в сільськогосподарському секторі включає аспекти: 

● Поводження з відходами сільськогосподарського сектора; 

● Операції з пестицидами і агрохімікатами; 

● Операції в сільськогосподарському секторі в надзвичайних ситуаціях; і 

● Використання біотехнологій. 
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Відходи, які утворюються при виробництві сільськогосподарської продукції, що стосуються 

промислових відходів, відповідно до  державної класифікації,  A1. група 01 ‘”Відходи 

сільськогосподарського виробництва і мисливства” - відходи від виробництва зернових, 

овочів і продукції садівництва, тваринництва і виробництва, а також відходи від надання 

послуг в продукції рослинництва і тваринництва. 

Закон України "Про відходи" - це рамковий закон для регулювання правових механізмів з 

відходами, в тому числі відходами сільськогосподарського сектора. Національне 

законодавство в галузі поводження з відходами також складається з наступних нормативних 

актів: Закони України «Про охорону навколишнього середовища», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про ветеринарну медицину" та 

ін.  

Закон "Про відходи" (№ 187/98-ВР від 05/03/1998 з правками 2002, 2005, 2010 2012 2014 і 

2015 роках) регулює відносини, пов'язані з виробництвом, збором, сортуванням, 

транспортуванням, переробкою (утилізацією), вивезенням, утилізацією та захороненням 

відходів виробництва в Україні; питаннями транзитного проїзду через її територію, а також з 

переробкою та утилізацією відходів, що імпортуються в Україну в якості вторинної 

сировини, в тому числі відходів сільського господарства. 

Закон України "Про відходи" визначає основні принципи поводження з відходами в Україні 

та майбутні завдання у сфері управління відходами, зокрема:  

● Забезпечення повного збору та своєчасного поводження та видалення відходів, 

а також дотримання правил екологічної безпеки в процесі поводження з відходами; 

● Мінімізація об'ємів утворення відходів і зниження рівня їх шкідливості; 

● Забезпечення комплексності використання сировинної бази ресурсів; 

● Сприяння максимально можливій утилізації відходів в способі безпосереднього 

повторного використання або альтернативного використання цінних ресурсів  

відходів; 

● Забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають захороненню з 

урахуванням розвитку відповідних технологій, екологічно безпечних методів та 

засобів поводження з відходами; 

● Організація контролю розміщення об'єктів поводження з відходами з метою 

запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини; 

● Проведення комплексу науково-технічних і маркетингових досліджень для 

виявлення вартості ресурсів відходів з метою їх ефективного використання; 

● Лінія підтримки (телефон, онлайн) у створенні об'єктів поводження з 

відходами; 

● Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з 

відходами; 

● Обов'язковий контроль генерації і потоків   шляхом їх класифікації та 

паспортизації відходів; 
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● Створення умов для реалізації роздільного збору відходів через впровадження 

соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення виробників відходів 

до роздільного збору відходів; 

● Сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел 

фінансування в сфері поводження з відходами. 

Закон встановлює відносини у сфері власності відходів і визначає відходи як об'єкт 

власності. 

Закон про відходи виділяє чотири категорії відходів: 

● Клас небезпеки І - надзвичайно небезпечні ; 

● Клас небезпеки-ІІ високонебезпечні; 

● Клас небезпеки-ІІІ помірно небезпечні; 

● Клас небезпеки-ІV незначної небезпеки 

Закон не містить у собі категорію безпечних відходів, але відходи IV класу небезпеки носять 

тимчасовий характер і ідентифіковані як безпечні. 

З 2015 року питання управління відходами тваринництва були сформульовані в окремому 

законі, тобто Законі України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені 

для споживання людиною» (номер 287-VIII від 07 / 04/2015 зі змінами від 2016 року). Цей 

Закон визначає організаційні та правові засади для фізичних та юридичних осіб, які 

забезпечують діяльність, пов'язану з виробництвом, збором, транспортуванням, зберіганням, 

переробкою, утилізацією і видаленням побічних продуктів тваринного походження або 

оброблених побічних продуктів тваринного походження, які не призначені для споживання 

людиною. Закон визначає категорії продуктів (спираючись на величину ризиків для здоров'я 

людини і тварин), методи управління для кожної з цих категорій, права та обов'язки 

операторів ринку, вимоги до об'єктів поводження з відходами, а також відповідальність за 

порушення цих вимог. 

 

Закон «Про охорону навколишнього середовища" (№ 1264-XII від 25/06/1991 з останніми 

змінами 2012 року) визначає, що охорона навколишнього середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки діяльності 

людини є необхідною умовою для стійкого економічного і соціального розвитку України. 

Він встановлює правові, економічні та соціальні основи для організації охорони 

навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

 

Закон визначає:  

● Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері 

поводження з промисловими відходами, більше деталей щодо якої передбачені в Законі 

"Про відходи"; 

● Уповноважені органи для розробки і прийняття національних, міждержавних, 

місцевих екологічних програм, спрямованих на ефективну та цілеспрямовану діяльність 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

15 

 

України в організації та координації заходів у сфері охорони навколишнього середовища, 

екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;  

● Заходи щодо екологічної безпеки від забруднення відходами: наприклад, екологічні 

вимоги до проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та 

експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів; також забезпечує обмеження 

розповсюдження, утилізацію, знешкодження небезпечних речовин і відходів тощо.; і 

● Відповідальність за порушення екологічних вимог. 

Стаття 55 Закону визначає, що суб'єкти права власності на відходи повинні вживати 

ефективних заходів щодо скорочення кількості відходів виробництва, а також їх переробки 

або утилізації. Для операцій у сфері поводження з відходами (збір, транспортування, 

зберігання, сортування, обробка, переробка, вивезення та захоронення), власники повинні 

мати дозвіл у сферах, визначених місцевими радами. Операції повинні виконуватися з 

дотриманням санітарних та екологічних стандартів таким чином, щоб забезпечити 

можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини. 

Закон України "Про охорону навколишнього середовища" також передбачає основні 

принципи системи державного фінансування природоохоронних заходів за рахунок фондів 

охорони навколишнього середовища. 

 

Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  (No 4004-

XII від 24/02/1994)  регулює відносини, що виникають у сфері забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя, передбачає відповідні права і обов'язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян, визначає порядок організації державної 

санітарно-епідеміологічної служби та проведення санітарно-епідеміологічного контролю в 

Україні. Закон визначає, що підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечити 

контроль за безпекою використання (зберігання, транспортування і т.д.) небезпечних для 

здоров'я речовин та матеріалів, що утворюються в результаті їх діяльності, викидів, відходів. 

 

Відповідно до цього Закону, Державна санітарно-епідеміологічна служба діє в таких сферах: 

● Видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єктах 

поводження з відходами;  

● Впровадження санітарно-гігієнічних вимог до продукції, виробленої з відходів та 

видачі гігієнічних сертифікатів для цих продуктів; і 

● Методичне забезпечення і проведення контролю в процесі  ідентифікації рівня 

шкідливості відходів. 

 

Існують також законодавчі акти, безпосередньо пов'язані з відходами 

сільськогосподарського сектора: 

 

Закон "Про ветеринарну медицину" (№ 2498-XII від 25/06/1992 з поправками від 2015р.) 

визначає вимоги до використання харчових відходів для  годування тварин, права і обов'язки 
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державних ветеринарних інспекторів, що займаються державною ветеринарною та 

санітарною інспекцією, вимоги до утилізації або знищення об'єктів, якщо вони є носіями 

хвороб, для вторинної переробки і  знищення відходів  ветеринарних препаратів, які 

використовуються у виробництві сільськогосподарської продукції. 

Пункт 2.15 Закону «Про державну підтримку сільського господарства України» (№ 1 877-IV 

від 24/06/2004 з поправками 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 і 2016 р.) визначає, 

що, відходи від виробництва сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах 

1-24 української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, також відносяться до 

сільськогосподарської продукції (товарів). Цей список включає в себе органічні добрива і 

суміші органічних і мінеральних добрив (якщо частка органічних добрив становить більше 

50% від загальної ваги таких сумішей). Він також включає в себе все біо-паливо і енергію, 

одержувані при переробці сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, 

біодизель, етанол, тверде біо-паливо - якщо в їх виробництві використовується понад 50% 

сільськогосподарської продукції (її відходів ) від загального обсягу використаного 

виробництва електроенергії, пара, гарячої води і т.д. ). 

Закон також визначає види державної фінансової підтримки суб'єктів  агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, в тому 

числі у сфері поводження з відходами. Середні і довгострокові кредити - на придбання 

обладнання для переробки сільськогосподарських відходів, а також кредити на будівництво і 

реконструкцію виробничих потужностей, включаючи переробку сільськогосподарських 

відходів. Якщо виробники сільськогосподарської продукції безпосередньо імпортують в 

Україну, для своїх власних потреб, машини і обладнання для переробки промислових 

відходів та для виробництва біопалива або інших альтернативних джерел енергії (аналоги 

яких не виробляються в Україні), то для цих продуктів застосовується нульова ставка 

імпортного мита відповідно до Закону України «про митний тариф України». 

 

Пункт 23-2. Закону "Про відходи" визначає компетенцію Державної екологічної інспекції 

України у сфері нагляду (контролю) за дотриманням правил зберігання, транспортування, 

утилізації та ліквідації пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних 

речовин. 

Закон «Про пестициди і агрохімікати" (№ 86/95-ВР від 02/03/1995 з поправками 2004, 2005, 

2006, 2009, 2012 2014 і 2015 р.) визначає вимоги до виробництва, транспортування, торгівлі, 

зберігання, використання, утилізації та знищення пестицидів і агрохімікатів. 

Відповідно до Закону, підприємства, установи та організації зобов'язані фіксувати дані про 

наявність і використання пестицидів і агрохімікатів і надавати інформацію відповідним 

органам. 

У порядку державної реєстрації присутності та використання пестицидів і агрохімікатів, 

затвердженій постановою Кабінету Міністрів України (№ 881 від 02/11/1995 з поправками 

2010 і 2016 р.) викладено вимоги, що стосуються реєстрації ключових показників наявності 

та використання пестицидів і агрохімікатів. 
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Пестициди і агрохімікати повинні мати високу біологічну ефективність і відповідати 

вимогам екологічної безпеки. Всі засоби захисту рослин підлягають спеціальній упаковці, 

маркуванню і сертифікації. Всі продукти повинні супроводжуватися інструкціями щодо їх 

використання. 

Непридатні або заборонені пестициди і агрохімікати і їх упаковка повинні бути видалені, 

оброблені і знищені відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Процедура видалення, утилізації та знищення непридатних до використання 

сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України (№ 1065 від 28/12/1995) і встановлює, що сільськогосподарські продукти, 

вироблені з використанням засобів захисту рослин, повинні бути безпечними, інакше вони 

будуть видалені і ліквідовані. Методика видалення, переробки та знищення непридатної 

сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що знаходились під впливом 

пестицидів і агрохімікатів, затверджена Міністерством охорони здоров'я України (№ 5.08.07 

від 07/03/1996) та законом «Про зняття з обороту, переробку, утилізацію, знищення або 

подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (№ 1393-XІV від 14/01/2000 з 

поправками 2003 2014 і 2015 роках). Цей закон встановлює правові та організаційні основи 

для вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання 

дефектних і небезпечних продуктів з метою запобігання негативного впливу такої продукції 

на життя, здоров'я, майно і навколишнє середовище. Відповідно до цього закону, продукція 

низької якості підлягає обов'язковому видаленню з обігу власника цієї продукції за його 

власним рішенням або ж відповідно до рішення спеціально уповноважених органів 

виконавчої влади. Після цього така продукція, якщо це можливо, повинна бути приведена у 

відповідність до вимог відповідних нормативних документів, або бути утилізованою або 

нейтралізованою. 

Процедура видалення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених 

пестицидів і агрохімікатів і їх упаковки затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України (№ 354 від 27/03/1996 з поправками 2008, 2011, 2012 р.). Постанова визначає 

способи поводження з деякими видами непридатних або заборонених пестицидів і 

агрохімікатів. Таке поводження повинно бути виконане виробниками або іншими 

компаніями, що мають ліцензію на операції з управління небезпечними відходами та які 

отримали позитивне рішення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

 

Процедура комплексної інвентаризації ділянок накопичення  заборонених і непридатних для 

використання в сільському господарстві, хімічних засобів захисту рослин була затверджена 

наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України у 2001 році (№ z0951-01 від 

18/10/2001). Вона визначає порядок організації робіт з комплексної інвентаризації місць 

зберігання, їх місцезнаходження і умов; інвентаризація  також проводиться для підприємств, 

установ і організацій всіх форм власності зі складами для зберігання хімічних засобів 

захисту рослин. 
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Стаття 20 Закону «Про пестициди і агрохімікати» визначає, що порушення законодавства 

щодо пестицидів і агрохімікатів тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну 

або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

Національне законодавство в галузі поводження з відходами в сільськогосподарському 

секторі (розглядаються в складі промислових відходів) також складається з наступних 

нормативних актів: 

 

● Закон «Про перевезення небезпечних вантажів" (№ 1644-III від 06/04/2000 з поправками 

2008, 2010, 2012 і 2015) визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади 

діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів, включаючи  відходи, - 

залізницею, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом; 

● Закон "Про металобрухт» (№ 2114-III від 16/11/2000 з поправками 2000, 2002, 2004, 

2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 років). Закон регулює відносини, що 

виникають у зв'язку з операціями з металобрухтом, і спрямований на захист інтересів 

національних підприємств металургійної промисловості та екологічної безпеки в 

життєвому циклі (виробництво, збір і використання) металобрухту. Закон ж України 

"Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають в процесі операцій з 

металобрухтом. Відповідно до цього Закону, операції з брухтом чорних металів 

здійснюється тільки спеціалізованими підприємствами металургійної переробки, а також 

їх приймальним пунктом. 

Є також нормативні документи, що допомагають становленню сфери управління 

промисловими відходами в секторі сільського господарства, зокрема: 

 

● Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність 

передбачається за нанесення шкоди і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель, а також засмічення лісів. Ст. 82 Кодексу визначає відповідальність за порушення 

у сфері поводження з відходами під час їх збирання, транспортування, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення або захоронення, серед таких порушень: 

- Пошкодження і забруднення сільськогосподарських або інших земель промисловими 

або іншими відходами; 

- Порушення правил первинного обліку і контролю операцій з відходами, звітування 

про утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням 

термінів та правил звітності; 

- Виробництво з відходів, або їх використання без відповідної нормативно-технічної та 

технологічної документації 

- Змішування чи захоронення відходів без спеціального дозволу - у випадках, коли 

Україна має відповідні технології для утилізації цих відходів;  

- Порушення правил передачі відходів; і 

 

- Порушення правил і режиму об’єктів переробки та утилізації.   
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● Кримінальний кодекс України. Передбачається кримінальна відповідальність за 

забруднення чи пошкодження землі або повітря шкідливими для життя і здоров'я людини 

або для довкілля  відходами чи іншими речовинами в результаті порушення спеціальних 

правил, у тих випадках, коли це створює небезпеку для життя та здоров'я або для 

довкілля; за незаконне ввезення в Україну відходів і продуктів переробки;  

● Податковий кодекс України визначає ставки екологічного податку на утилізацію 

відходів. Ставка податку залежить від класу небезпеки відходів. До цього курсу також 

застосується коефіцієнт, який залежить від місця (зони) розміщення відходів. Слід 

зазначити, що, при утилізації відходів, для якого не був встановлений клас небезпеки, 

застосовується ставка податку для надзвичайно небезпечних відходів (клас небезпеки I ). 

Для утилізації відходів на полігонах, які не забезпечують повне виключення забруднення 

води або повітря, кількість податку збільшується в три рази. 

Нормативно-правова база для здійснення діяльності щодо поводження з відходами в 

сільськогосподарському секторі, як частина управління промисловими відходами, в першу 

чергу опікується тим, як потрібно поводитися з відходами сільського господарства, а також 

методами і стандартами, які повинні бути застосовуватися. Ця база включає в себе різні 

форми юридичних документів, характерних для інституціональних і організаційних аспектів 

її управління. 

 

Підприємства, установи, організації (будь-якої форми власності), громадяни - приватні 

підприємці, які беруть участь у виробництві промислових відходів і операцій (далі 

підприємства) повинні дотримуватися законів України з управління промисловими 

відходами. Кожне підприємство зобов'язане забезпечити: 

● Інвентаризацію відходів, що утворюються в технологічних процесах і за адміністративної 

діяльності; 

● Збір даних про відходи, і 

● Звітність по відходам.  

Підприємства повинні мати: 

● Технологічний маршрут щодо дій в галузі поводження з відходами, спрямованих на 

запобігання або зменшення кількості відходів та запобігання їх негативного впливу на 

довкілля і здоров'я людини 

● Затверджену інструкцію і план дій для збору та тимчасового зберігання промислових 

відходів класів небезпеки I, II і III на промислових об'єктах; і 

● Дозвіл на операції у сфері поводження з відходами.  

Кожна ділянка захоронення або тимчасового зберігання сільськогосподарських промислових 

відходів повинна мати відповідний паспорт. 

 

Якщо підприємство не використовує свої промислові відходи в технологічних процесах, тоді 

повинен бути укладений відповідний контракт  з передачі відходів іншим власникам. 

Допускається накопичення і тимчасове зберігання відходів на території підприємства перед 
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передачею іншим власникам, що має відбуватись не рідше одного разу на квартал. 

Утилізація небезпечних відходів  3 і 4  класу допускається на полігонах для твердих 

побутових відходів, з дозволу місцевої санітарно-епідеміологічної та екологічної служб і 

пожежної інспекції. 

 

Порядок державної реєстрації та паспортизації відходів затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України (№2034 від 01/11/1999 з поправками 2013 року). Цей Порядок 

встановлює загальні правила державної реєстрації та паспортизації системи відходів. 

Державна реєстрація включає в себе первинну реєстрацію і державну статистичну звітність 

про утворення відходів і проведення операцій з відходами. 

Реєстрація первинних відходів здійснюється підприємствами відповідно до стандартних 

форм (журнали, анкети). 

Номенклатура відходів визначається відповідно до Державного класифікатора ДК 005-96 

"Класифікатор відходів". 

Згідно з Порядком, паспортизація включає в себе розробку і проведення (I) атестатів для 

кожного виду відходів; (II) паспортів для ділянок видалення відходів; і (III) реєстраційних 

карток для об'єктів генерації, переробки та утилізації відходів. 

 

Порядок ведення реєстру виробництва, переробки та утилізації відходів затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України (№1360 від 31/08/1998 зі змінами і доповненнями 

від 2002 і 2013). Реєстр формується регіональними адміністраціями, за участю місцевої 

державної санітарної служби, на основі даних з реєстру об'єктів генерації, переробки та 

утилізації відходів. Критеріями для включення до реєстру є показники загальної швидкості 

утворення відходів і загальний обсяг переробки відходів підприємством. 

 

Порядок ведення реєстру об'єктів по утилізації відходів був затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України (№ 1216 від 03/08/1998 зі змінами і доповненнями від 2002 і 

2013). Кожна ділянка видалення відходів повинна мати відповідний паспорт. Паспорт 

містить інформацію про найменування та код відходів, їх кількісний та якісний склад, їх 

походження та характеристики, відомості про методи контролю та їх безпечної експлуатації. 

Власник ділянки (сайту) повинен розробити паспорт відповідно до інструкцій "Інструкції по 

утриманню та підготовці паспортів ділянок видалення відходів», затверджених наказом 

Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 12 від 

14.01.1999 (зі змінами від 2016р.) , 

Стандартна форма карток реєстру була затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього середовища та ядерної безпеки України, № 41 від 17.02.1999 (зі змінами 2016 

року). Зразки електронної версії для паспортів ділянок видалення відходів і реєстрації карт 

представлені в Інтернеті на веб-сайті МЕПР. 

 

Стандартна форма первинної реєстрації відходів № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних 

матеріалів» та Інструкції щодо заповнення затверджені наказом МЕПР № 342 від 07.07.2008 
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Якщо діяльність суб'єктів господарства у сфері поводження з відходами призводить  до 

утворення відходів з сумарною швидкістю від 50 до 1000 умовних одиниць, вони зобов'язані 

щорічно подавати декларацію по відходам. Порядок заповнення декларації про відходи та її 

форма були затверджені постановою Кабінету Міністрів України (№ 118 від 18/02/2016). 

Декларація подається один раз на рік, як в паперовому, так і в електронному форматі, в центр 

адміністративних послуг. 

Державна служба статистики України  встановлює щорічну форму статистики, щоб 

отримати дані про утворення відходів та поводження з відходами, тобто декларації № 1-

відходи (річна) "Поводження з відходами для 20-- року".  У формі означено основні 

статистичні показники по відходам, такі як обсяг виробництва, переробки та утилізації, і 

кількість відходів, присутніх на території підприємства в кінці року. 

Підприємства, установи та організації також повинні представляти щорічні статистичні звіти 

про наявність і використання пестицидів і агрохімікатів з використанням форми, 

затвердженої Державною службою статистики: 

 

● № 3 - мтп (щорічна). Звіт про залишки і вартості матеріалів (глава «отримання і 

використання пестицидів") 

● № 9 - асг (щорічна). Залишок добрив (глава "отримання і використання агрохімікатів) 

 

Санітарні вимоги подаються у Державних санітарних правилах і нормах 2.2.7.029-99 

«Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та визначення їх класу 

небезпеки". Норми встановлюють санітарні вимоги до: 

● Збору і тимчасового зберігання промислових відходів на промислових об'єктах (методи, 

організація, управління і т.д.); 

● Транспортування та очищення промислових відходів (порядок операцій і вибір 

технологій); 

● Планування і розташування звалищ промислових відходів; 

● Державного санітарно-технічного контролю  експлуатації полігонів промислових 

відходів; і 

● Промислової гігієни в технологічних процесах, пов'язаних з промисловими відходами. 

Правила також розраховані на певні класи небезпеки відходів. Клас небезпеки відходів 

визначається виробником відходів, або від його імені (повинен бути схвалений органами 

Міністерства охорони здоров'я за погодженням з регіональними органами МЕПР). 

Визначення класу небезпеки промислових відходів має здійснюватися: 

 

● За допомогою експериментальних досліджень на тваринах установами, акредитованими 

для цієї діяльності; і 

● Шляхом розрахунків (коли склад відходів є відомим). 
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Хоч на державному рівні цей список класів небезпеки не є затвердженим, на місцевих рівнях 

такі списки   існують.  

Слід зазначити, що час набуття чинності цього нормативу було перенесено з 16 вересня 2014 

(відповідно до оголошення від Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва від 20 вересня 2014 року). У той же час, сайт Міністерства охорони 

здоров'я зараховує цей документ як дійсний, а МЕПР опублікувало листа про неможливість 

визначення класу небезпеки відходів (від 20.04.2016 № 7 / 1254-16). 

 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів № z0379-96 (зі 

змінами 2007 і 2009р.) містять вимоги до місця зберігання гною і посліду птиці, заводів 

переробки мертвих тварин, риби, птиці та їх відходів, а також могильників для великої 

рогатої худоби. 

Правила організації і підтримка діючих (існуючих) могильників для великої рогатої худоби і 

біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України затверджена 

наказом Державного комітету ветеринарної медицини № 232 від 27/10/2008. З моменту 

набуття чинності цих Правил, будівництво нових об'єктів є забороненим. 

Ветеринарно-санітарні правила для осіб, зайнятих у виробництві по переробці птиці та яєць, 

продуктів були  затверджені наказом Головного інспектора ветеринарної медицини України 

№ 70 від 07.09.2001 та визначають загальні ветеринарно-санітарні вимоги до території та 

об'єктів, включаючи наявність і організацію відділів переробки технічних відходів в 

переробці м'яса птиці та яєчних продуктів виробництва. 

Ветеринарні та санітарні правила для боєнь, забою і санітарних пунктів господарств та 

присадибних обробленні тварин були затверджені наказом Міністерства аграрної політики 

України № 4 від 14.01.2004 (зі змінами 2012 року) та визначають загальні ветеринарно-

санітарні умови для забою і санітарні пункти, в тому числі управління промисловими 

відходами. 

Важливо відзначити, що, починаючи з 1 січня 2017 року, Україна не буде використовувати 

акти санітарного законодавства, видані органами виконавчої влади Української РСР і 

Радянського Союзу. На веб-сторінці державного підприємства по стандартизації вказано, що   

дія тих частин документів, які не мають відношення до сучасного стану і є непотрібними, 

буде припинена. 

Сучасні державні стандарти, які ідентифікують терміни та визначення, регулюють процедуру 

найменування, а також визнають передачу даних про відходи, наведені в таблиці нижче: 

 

№ Name Enacted/ Effective as 

of 

ДСТУ – 

4462.0.01:2005 

The Nature Conservancy. Waste management. 

Terms and definitions. 

First time/  

2006-07-01 

ДСТУ – The Nature Conservancy. Complex of standards First time/ 
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4462.0.02:2005 in the field of waste management. 2006-07-01 

ДСТУ 

4462.3.01:2006 

Еnvironmental protection. Waste management. 

Procedure for of operations 

First time/ 

2007-07-01 

ДСТУ 

4462.3.02:2006 

Еnvironmental protection. Waste management. 

Packaging, labeling and disposal of waste. Rules 

of transportation of waste. General technical and 

organizational requirements 

First time/ 

2007-07-01 

ДСТУ – 3911-99 

(ГОСТ 17.9.0.1-

99) 

The Nature Conservancy. Waste management. 

Identifying waste and submission of information 

data on waste. General requirements. 

First time/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 3910-99 

(ГОСТ 17.9.0.1-

99) 

The Nature Conservancy. Waste management. 

Classification of waste. Procedure for 

denomination on the genetic basis and the 

reference to classification categories. 

First time/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 2195-99 

(ГОСТ 17.9.0.2-

99) 

The Nature Conservancy. Waste management. 

Technical passport of waste. Structure, content 

and rules of change. 

To replace ДСТУ – 

2195-93 (ГОСТ 

17.0.0.05-93) /2001-

01-01 

ДСТУ – 3052-95 Resource Saving. Procedure for establishing 

parameters of resource saving in the 

documentation for products. 

/1997-01-01 

Table 3-3 Сучасні державні стандарти у сфері поводження з відходами  

Правила проектування та будівництва, включаючи вимоги по конкретним аспектам 

управління сільськогосподарськими відходами представлені наступними: 

Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих ферм і вимоги до конструкції, затверджені 

наказом Головного інспектора ветеринарної медицини України № 53 від 03.07.2001 

Державні будівельні правила В.2.2-1-95 «Будинки і споруди підприємств тваринництва". Ці 

стандарти конструкцій застосовуються для проектування нового будівництва, реконструкції, 

технічного переоснащення і освоєння всіх видів тваринництва: розведення великої рогатої 

худоби, свиней, вівчарства, конярства, звірівництва і птахівництва, в тому числі вимоги до 

устаткування для збору, зберігання і переробки гною, курячого посліду, сечі і інших 

відноситься до утилізації відходів на цих об'єктах. 

 

3.2.3 Законодавча база ЄС 

ЄС не має конкретної політики щодо сільськогосподарських відходів відповідного 

законодавства. ЄС сформулював політику щодо біологічних відходів, які визначаються як 

біодеградовні відходи   
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садів і парків,  

продуктів харчування та кухонні відходи від домашніх господарств, ресторанів, підприємств 

громадського харчування і торгових приміщень, 

 а також зіставні відходи харчової промисловості.  

Ця політика не включає лісове господарство або сільськогосподарські відходи, гній, осад 

стічних вод або інші біорозкладні відходи, такі як відходи текстилю, паперу або 

деревообробки. Вона також виключає ті побічні продукти виробництва харчових продуктів, 

які ніколи не стають відходами. 

 

Також, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) ЄС конкретно не розглядає 

сільськогосподарські відходи. У своєму CAP, ЄС визнає, що сільське господарство може 

мати несприятливий вплив на природні ресурси і тому CAP  гарантує, що її правила сумісні з 

екологічними вимогами і що заходи САР сприяють розвиткові сільськогосподарської 

практики збереження довкілля і збереження сільської місцевості. Фермери заохочуються 

продовжувати відігравати найбільш позитивну роль в підтримці сільської місцевості і 

навколишнього середовища шляхом: 

 

● націлювання допомоги на заходи з розвитку сільських районів, які сприяють 

розвиткові сталих екологічних методів ведення сільського господарства, як наприклад 

методи агроекології; 

● більш суворого дотримання природоохоронного законодавства, караючи 

недотримання цих законів фермерами шляхом скорочення виплат аліментів від CAP. 

З урахуванням вищевикладеного, при розробці політики відповідно до  правил ЄС, необхідне 

посилання до загального законодавства щодо відходів, з яких найбільш актуальним для 

сільськогосподарських відходів є наступне: 

 

● Рамкова Директива щодо відходів 2008/98/EC 

● Водна Рамкова Директива (2000/60 / EC), спрямована на досягнення задовільного 

стану як підземних, так і поверхневих вод до 2015 року і скорочення забруднення, 

включаючи забруднення з сільськогосподарських джерел; 

● Директива по звалищам ЄС 1999/31 / EC, яка, зокрема, націлена на скорочення рівня 

біодеградовних відходів, що підлягають утилізації, на звалищі до 2010 року до 75% 

від рівня 1995 року; 

● Директива по нітратам 91/676 / EEC - про захист вод від забруднення нітратами з 

сільськогосподарських джерел; 

● Директива Ради 86/278 / EEC від 12 червня 1986 року про охорону навколишнього 

середовища -  зокрема ґрунту, у випадках, коли стічні води використовується для 

задоволення потреб  сільського господарства (OJ L 181, 4.7.1986, стор. 6) 
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● Положення про побічні продукти тваринного походження і похідні продуктів, не 

призначені для споживання людиною (ЄС). 1069/2009 

 

3.2.4 Класифікація відходів сільського господарства 

Для  формування єдиної класифікації відходів для всіх 28 країн-членів, ЄС розробив свій 

перелік відходів, які також називають Європейським каталогом відходів або EWC (European 

Waste Catalogue). Сільськогосподарські відходи в EWC включені в главі 2, розділі 02 01 і 

виглядають наступним чином: 
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02 Відходи сільського господарства, садівництва, полювання, рибальства і 

аквакультури первинного виробництва, приготування і обробки 

02 01 Первинні відходи виробництва 

02 01 01 Шлам після миття та очищення 

02 01 02 Відходи з тканин тварин 

02 01 03 Відходи з тканин рослин 

02 01 04 Відходи з пластику (окрім пакування) 

02 01 05* Відходи агрохімії 

02 01 06 Фекалії тварин, сеча та гній (в т.ч. зіпсована солома) 

02 01 07 Відходи від використання лісів 

02 01 99 Інші відходи 

Хоч Україна частково прийняла EWC, класифікація сільськогосподарських відходів в 

Україні ще не (повністю) узгоджена. Звіт України Довкілля (Environment 2014) замість цього 

виділяє наступні потоки сільськогосподарських відходів: 

● Тваринні і рослинні відходи (з 2014 року розбитий на:) 

o Відходи тваринництва та змішані харчові відходи  

o Відходи рослинництва 

● Відходи тваринництва від виробництва продуктів харчування (до 2013 р) 

● Екскременти тварин, сечі і гною 

Статистичні дані про сільськогосподарські відходи розходяться з цією класифікацією 

відходів. У статистиці представлені дані по наступним потокам відходів: 

Відходи сільського господарства і мисливства 

При подальшому аналізі 60 підкатегорій,  найбільшими, з точки зору кількості відходів, є: 

 

● Солома зернових  

● Солома інших рослин 

● Сухі стебла кукурудзи  

● Корми, забруднені або невизначені 

● Екскременти, сеча та гній (в т.ч. соломи) 

● Екскременти птахів 

 

Відходи тваринного походження, в тому числі тканини тварин і мертвих тварин, не 

включаються в статистику як одну категорію. Дані представлені для різних груп 

господарства, таких як велика рогата худоба, свиней і птиці. 

Підкатегорії відходів, що вважаються небезпечними (клас небезпеки I - III) включають в 

себе: 

● Засоби хімічної обробки насіння і засобів захисту рослин (в тому числі пестициди, 

інсектициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, дезінфікуючі засоби) 

Відходи лісозаготівлі 
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Відходи рибного промислу 

У цьому додатку, представляючи Національну стратегію сільськогосподарських відходів, 

будуть використовуватися такі категорії відходів: 

 

02 01 02 Відходи тваринних тканин (відходи тваринного походження і змішані харчові 

відходи і відходи рибальства) 

02 01 03 Відходи з тканин з заводів (відходи рослинного походження) 

02 01 04 Пластмасові відходи, крім упаковки (теплична плівка) 

02 01 05 * Агрохімічні відходи (засоби хімічної обробки насіння і засоби захисту рослин) 

02 01 06 Фекалії тварин, сеча і гній (в тому числі з зіпсованої соломи) 

02 01 07 Відходи від експлуатації лісового господарства 

 

3.3 ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відповідно до Конституції України, інстутиційна відповідальність щодо промислових 

відходів, включаючи відходи від сільськогосподарського сектора, здійснюється на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами включають в 

себе наступні: 

● реалізація державної політики у сфері поводження з відходами; 

● забезпечення розробки та реалізації національних і міжнародних програм щодо 

поводження з відходами та впровадження маловідходних, енерго- і 

ресурсоефективних технологій; 

● забезпечення інституційних та економічних засад у сфері поводження з відходами; 

● впровадження низько- та безвідходних технологій, стимулювання роздільного збору 

та утилізації відходів; 

● координація роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої 

влади у сфері поводження з відходами; 

● затвердження порядку видачі дозволів; 

● затвердження переліку небезпечних відходів; 

● затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення та видалення яких  є 

об'єктом державного регулювання та організація контролю їх транспортування та 

утилізації; 

● затвердження переліку операцій, пов'язаних з  видаленням відходів; 

● забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, які 

не підлягають обробці і видаленню; 

● визначення порядку обліку утворення відходів, їх утилізації та видалення; 

● організація навчання персоналу в галузі поводження з відходами; 
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● забезпечення участі України в міжнародному співробітництві у сфері поводження з 

відходами; 

● введення квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини; 

● визначення органу видачі ліцензій на поводження з відходами ; 

● запровадження порядку видачі письмової згоди на транскордонне переміщення 

небезпечних відходів; 

● запровадження порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України 

окремих видів відходів; 

● затвердження вимог до системи управління відходами; 

 

Кабінет Міністрів України встановив в галузі охорони навколишнього середовища порядок 

розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, 

скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і порядок видачі дозволів на 

операції у сфері поводження з відходами. 

Кабінет Міністрів України може виконувати інші повноваження у сфері поводження з 

відходами відповідно до законодавства України. 

Компетенції Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 

включають в себе: 

 

- проведення, відповідно до встановленого порядку, державної екологічної експертизи 

науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації 

на будівництво і реконструкцію підприємств, заводів, полігонів, комплексів, споруд 

та інших спеціально відведених місць чи об'єктів, на відповідність законодавчим 

вимогам і нормам в процесі виробництва, переробки, утилізації та видалення відходів. 

Це відноситься до об'єктів, на яких затвердження (рішення) приймається Кабінетом 

Міністрів України; 

розробка інформаційно-аналітичних систем і банків даних обсягів виробництва і 

управління відходами; 

- видача письмової згоди щодо транскордонного перевезення небезпечних відходів; 

- погодження місця розташування об’єктів для поводження з небезпечними відходами; 

- участь у розробці та затвердженні нормативно-правових актів, що регулюють питання 

поводження з відходами; 

- розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів поводження з небезпечними 

відходами та їх перевезення на території України; 

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і 

міжнародними організаціями в галузі поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з 

державною санітарно-епідеміологічною службою України; 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

29 

 

- виконання функцій компетентного органу виконавчої влади, які забезпечують 

виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонним 

перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням; 

- формування та ведення банку даних  щодо технологій з утилізації відходів, які 

впроваджуються на території України; 

- видача дозволів на зберігання та видалення відходів, відповідно до порядку, 

введеного Кабінетом Міністрів України; 

- розробка та впровадження системи управління відходами; 

- координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері 

поводження з відходами та контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки; 

- введення, відповідно до закону, порядку здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами; 

- участь в розробці та погодженні нормативних документів, які передбачають питання 

поводження з відходами; 

- надання висновків, в порядку, встановленому законом, по міжурядових міжнародних 

договорах України з питань співробітництва в сфері поводження з відходами та 

контролю прикордонного руху транзитних відходів; 

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і 

міжнародними організаціями в галузі поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики в області 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; 

- розробка та затвердження методів визначення відповідності кількості пестицидів і 

агрохімікатів  сертифікатам якості та методичні вказівки визначення кількості 

залишків пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції (за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в області санітарно-епідеміологічного контролю) 

 

МЕПР також передбачає видачу дозволів на ввезення та використання незареєстрованих 

пестицидів і агрохімікатів для державних досліджень і випробувань, державної реєстрації 

(перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів. 

Компетенції Міністерства аграрної політики і продовольства є пов`язаними з питанням 

поводження з відходами через сфери управління, регулювання та моніторингу пестицидів і 

агрохімікатів і включають в себе: 

 

- державний контроль за залишками пестицидів, агрохімікатів та важких металів у 

поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських цілей, ґрунту на 

сільськогосподарських угідь, кормів, а також у сільськогосподарській продукції та 

сировині; 
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- реєстрація технічних засобів використання пестицидів і агрохімікатів 

Міністерство аграрної політики та продовольства (МАПП) та Міністерство екології та 

природних ресурсів (МЕПР) можуть виконувати інші повноваження в сфері управління 

відходами сільського господарства відповідно до законодавства України. 

Міністерство охорони здоров'я України встановлює санітарні вимоги щодо 

транспортування, зберігання і використання пестицидів і агрохімікатів, затверджує гігієнічні 

норми і правила їх безпечного використання. 

 

На регіональному рівні компетенції обласних і місцевих державних адміністрацій 

включають в себе: 

 

- участь в розробці національних програм з метою ефективного використання відходів і 

вжиття необхідних заходів щодо реалізації маловідходних енергозберігаючих 

технологій; 

- організація розробки та реалізації регіональних і місцевих програм щодо поводження 

з відходами, а також забезпечення реалізації національних програм 

і сприяння розвитку підприємницької діяльності в сфері поводження з відходами; 

- здійснення контролю за використанням відходів, спираючись на відомості про їх 

поновлюваність та безпечність для здоров’я людини і довкілля; 

- здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами; 

- співпраця з місцевими органами влади; 

- розробка та реалізація схем заходів санітарії для поселень; 

- організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств, всіх форм власності, 

для збору відходів, їх обробки, утилізації та видалення, а також для виробництва, 

будівництва і обслуговування відповідного обладнання; 

- залучення і приєднання, на договірній основі, ресурсів підприємств, установ, 

організацій і громадян, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів для 

фінансування нового будівництва, розширення та реконструкції діючих об'єктів 

поводження з відходами, а також вивчення можливостіь утилізації відходів, їх 

маркетингу і т.д; 

- збір та технічне обслуговування реєстратора місць утворення відходів, їх обробки і 

утилізації, а також реєстратора місць видалення відходів; 

- організація обліку утворення відходів, обробки, обробки, утилізації та видалення, їх 

паспортизація; 

- організація збору та вивезення комунальних та інших відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників; створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення 

роздільного збору корисних компонентів цих відходів; 

- видачі дозволів на операції у сфері поводження з відходами на період протягом трьох 

років; 

- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ самовільної або 

відповідної до рішення уповноважених органів; 
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- підтримка в тлумаченні законодавства про відходи для населення, створення 

необхідних умов для заохочення участі населення в процесі збору та зберігання 

окремих видів відходів як вторинної сировини; 

- контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері промислових і побутових 

відходів відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами 

включають: 

- відповідність вимогам законодавства про відходи; 

- розробка та реалізація схем заходів санітарії для поселень; 

- організація збору та вивезення побутових відходів, в тому числі відходів дрібних 

виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного 

збирання корисних компонентів цих відходів; 

- утвердження місцевих і регіональних програм управління відходами та контроль за їх 

здійсненням; 

- застосування заходів, спрямованих на заохочення економічних операторів в сфері 

поводження з відходами; 

- вирішення питань розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами; 

- координація діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають на їх 

території, в межах своєї компетенції; 

- здійснення контролю ефективного використання та управління відходами на їх 

території; 

- ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ; 

- підтримка в тлумаченні законодавства про відходи для населення, створення 

необхідних умов для заохочення участі населення в зборі і зберіганні окремих видів 

відходів як вторинної сировини; 

- здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України 

- видача дозволів на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів на 

зберігання та захоронення відходів, якщо сфера впливу на навколишнє середовище 

цих об'єктів, відповідно до діючих норм, включає відповідні адміністративно-

територіальної одиниці; 

- контроль дотримання відповідності юридичних осіб та фізичних осіб вимогам у сфері 

виробництва і управління побутовими відходами відповідно до закону, а також 

розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача матеріалів на них в 

інші державні органи - в разі порушення законодавства про відходи. 

 

Крім того, відповідно до п.26 Закону України "Про місцеве самоврядування" виключні 

компетенції сільських, селищних, міських рад включають видачу, відповідно до 

законодавства, угод по розміщенню на території села, селища, міста нових об'єктів , в тому 
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числі місць чи об'єктів зберігання відходів, сфера впливу діяльності  якої включає в себе 

відповідну територію відповідно до діючих норм; а також вирішення питань у сфері 

поводження з небезпечними відходами, відповідно до законодавства. 

 

Земельні власники, користувачі та орендарі в проведенні цих заходів зобов'язані надавати 

відповідним органам виконавчої влади та місцевим органам влади інформацію про 

використання пестицидів і агрохімікатів (стаття 18-1 Закону «Про охорону земель»). 

Правовий моніторинг (наглядові функції міністерств) і забезпечення дотримання законів 

здійснюється наступними повноваженнями: 

Державна екологічна інспекція здійснює державний нагляд (контроль) інституційних і 

місцевих органів влади, продуцентів відходів і операторів за виконанням законодавства про 

утилізацію відходів на: 

 

-  відповідність дозволів на операції у сфері поводження з відходами; 

- підготовку та ведення реєстру виробництва, переробки та утилізації відходів і реєстру 

сайтів(ділянок) з видалення відходів; 

- перевезення небезпечних відходів на території України та транскордонних відходів; 

- збір, транспортування, зберігання, переробка, утилізація, знешкодження, вивіз і 

утилізація відходів; 

- ведення первинного обліку про кількість, тип і склад відходів, що були вироблені; їх 

вилучення, транспортування, зберігання, переробку, вторинне використання, 

нейтралізацію і утилізацію, а також  статистичної звітності та паспортизації таких 

відходів; 

- Відповідність нормативної, технічної та технологічної документації з виробництва з 

відходів або використання відходів (за винятком дослідних зразків); 

- Дотримання вимог і режиму роботи обладнання для переробки відходів; 

- дотримання правил зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації, захоронення 

пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин; 

- дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, 

нейтралізації і утилізації хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, 

токсичних речовин і відходів; 

- своєчасне і повне виконання заходів щодо захисту земель від забруднення відходами. 

Державна інспекція сільського господарства України організовує та здійснює державний 

нагляд (контроль) превентивних заходів захисту земель, наданих власниками та 

користувачами землі, від пошкодження в результаті забруднення їх промисловими, 

комунально-побутовими та іншими відходами; організовує роботу по реалізації державного 

ветеринарного нагляду за збором, переробкою та утилізацією трупів тварин та відходів 

тваринного походження 

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України організовує роботу по реалізації 

державного ветеринарного нагляду за збором, переробкою та утилізацією трупів тварин та 

відходів тваринного походження. 

Державна служба з безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів України, новий 

орган, що  приступив до роботи в 2016 році (утворений в 2014), відповідно до Положення 
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про Державну службу з безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 667 від 02 / 09/2016: 

- організовує, здійснює державний нагляд (контроль) за поводженням з пестицидами та 

агрохімікатами; 

- здійснює державний нагляд за підприємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності та громадянами щодо державних санітарних норм і правил, гігієнічних 

нормативів і правил безпечного виробництва, транспортування, зберігання і 

застосування пестицидів і агрохімікатів; 

- здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль зі збору, переробки та 

знешкодження мертвих тварин і відходів тваринного походження. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України у діях,  пов'язаних з пестицидами і 

агрохімікатами здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами та 

організаціями, всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, 

гігієнічних нормативів і правил безпечного виробництва, транспортування, зберігання і 

застосування пестицидів і агрохімікатів. 

У діяльності, пов'язаній з відходами, включаючи промислові відходи, Державна санітарно-

епідеміологічна служба забезпечує: 

- державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарних норм, 

правил, гігієнічних нормативів щодо виробництва, збору, транспортування, 

зберігання, переробки, утилізації, видалення та утилізації відходів, в тому числі 

промислових. Крім того, за дотриманням мір безпечності відходів для людини і 

довкілля; 

- визначення пріоритетних дій для захисту здоров'я людини від негативного впливу 

відходів; 

- проведення експертизи проектно-кошторисної документації в галузі суспільної 

охорони здоров'я  для визначення місць і можливості будівництва, реконструкції тощо 

очисних споруд; 

- видача висновків по експертизі очисних споруд; 

- встановлення санітарних вимог до продукції, виробленої з відходів, та видача 

гігієнічного сертифіката для даної продукції; 

- методичне забезпечення і контроль у визначенні міри шкідливості відходів. 

Державна екологічна інспекція, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба, Державна служба з безпеки харчових продуктів і 

захисту прав споживачів України можуть виконувати інші повноваження в сфері управління 

відходами сільського господарства відповідно до законодавства України. 
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3.4 УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЇХ СКЛАД 

3.4.1 Утворення сільськогосподарських відходів за видами по регіонах 

Основним завданням даного розділу є огляд наявних статистичних даних, по  відходам з I по 

IV класів небезпечності, наданих Державною службою статистики для 

сільськогосподарського сектора, як для загальнонаціонального, так і для регіонального 

рівнів. Заради полегшення такого аналізу,  відповідні дані приведено з Доповіді про стан 

навколишнього середовища (2014) доповненого, при необхідності, даними 2015 року надані 

безпосередньо МЕПР. 

Середні річні величини за 1995 рік і період з 2000 по 2015 рік представлені в таблиці 3-4 і 

рисунку 3-2. Вони показують, що відсоток утворення відходів сільського господарства займає 

порівняно невелику частку від загального обсягу утворених відходів, тобто не більше ніж 

приблизно 3% від усіх відходів з I до IV класів, що утворюються протягом цього періоду. 

Динаміка утворення сільськогосподарських відходів показує більш-менш сталі обсяги з 2000 

по 2009 роки (досягає позначки 3,2 млн. тон у 2006році) після чого проявляється принципова 

зміна темпів від 2,76 млн. т. У 2009 році до 8,6 млн. т. У 2010.  

Піком виробництва сільськогосподарських відходів є 2011 рік (відмітка 12,4 млн.тон)  після 

якого об’єми спадають до позначки 2010 року вже у 2014 і 2015 роках. Такому стрімкому 

збільшенню цифри у 2010 році поки що немає пояснення, хіба що вірогідність того, що 

методи підрахунку були змінені для врахування досі невидимих факторів утворення відходів, 

або ж вся методологія підрахунків була докорінно змінена, є високою. 
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Table 3-4 Waste Generation Data – all sectors – 1995 to 2015.  

 

Figure 3-2 Variation of Agricultural Sector Waste Generation Data – 1995 to 2015. 
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На Малюнку 3.3 зображено розподіл відходів сільськогосподарського виробництва з 2010 до 

2013 року. На відходи тваринництва та рослинні відходи припадає найбільша частка сектору 

I-IV класу небезпечності (тобто близько 67%), решта припадає на тваринні екскременти, гній 

і сечу. Частка тваринних відходів від виробництва харчових продуктів є незначною 

порівняно з попередніми двома джерелами відходів. 

Малюнок 3.3 Розподіл відходів сільськогосподарського виробництва (з I до IV класу 

небезпеки) 

 

 

В таблиці 3-5 наведено еквівалентні дані про кількість вироблених відходів у 2014 році (за 

категоріями сільськогосподарських відходів). І як зображено на Малюнку 3.3 кількість 

рослинних відходів (9,061 млн т) перевищує вдвічі кількість тваринних екскрементів, гною 

та сечі (тобто 4037 млн т), і практично усі утворені відходи класифіковано до IV класу 

небезпечності. 

Таблиці від 3-6 до 3-8 наводять статистичні дані (за основним класом категорії) управління 

сільськогосподарськими відходами. Головні висновки з цих таблиць були такі:  

• Утилізація є основним  типом управління для відходів з тваринних екскрементів (106, 359 

тонн), оскільки тваринних відходів вдвічі більше, ніж відходів тваринництва / змішаних 

харчових продуктів, тобто 42,565 тонн; 

• Спалення є найбільш загальнопоширеним способом управління для рослинних відходів, 

370 842 тонн було спалено для отримання енергії в 2014 році; 

• Утилізація трьох основних секторів сільськогосподарських відходів насправді не 

практикується в Україні. 
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Таблиця 3-5 Загальна кількість сільськогосподарських відходів вироблених у 2014 році, 

1000 тонн 

 

Таблиця 3-6 Кількість сільськогосподарських відходів вивезених на керовані звалища 

(2014 рік), тонн 

 

Таблиця 3-7 Кількість спалених сільськогосподарських відходів (2014 рік), тонн 
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Таблиця 3-8 Кількість утилізованих сільськогосподарських відходів (2014 рік), тонн 

 

 

Таблиці 3-9 і 3-10 наводять детальні статистичні дані про відходи сільськогосподарської 

галузі у 2015 році. В таблиці 3-9 наведено загальну кількість вироблених 

сільськогосподарських відходів (з I до IV класу небезпеки) у 2015 рік, а в таблиці 3-10 

наведено методи управління головними типами сільськогосподарських відходів класів I-IV 

небезпеки. 

Із 6,9 мільйона тонн утворених сільськогосподарських відходів / відходів полювання більш 

ніж 50% становлять екскременти, сечовина і гній (3,629,567 тонн). Іншим важливим 

джерелом відходів є солома зернових (368,597 тонн; 5%), солома інших рослин (366714 тонн, 

5%), сухі стебла кукурудзи (825964 тонн, 12%), корм (437,039 тонн, 6%), мертві свині 

(111829 тонн, 2%) та екскременти птиці (882,023 тонн, 13%). 

Таблиця 3-10 показує, що більшість сільськогосподарських відходів було утилізовано / 

знешкоджено / оброблено (5,317,813 тонн, 96%), у тому числі і за допомогою другого з 

найбільш популярних варіантів утилізації – утилізації в спеціально відведених для цього 

місцях, тобто 237,115 тонн (4%). 
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Таблиця 3-9 Кількість сільськогосподарських відходів вироблених у 2015 році, з I до IV 

класу небезпеки 
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Таблиця 3-10 Управління сільськогосподарськими відходами (2015 рік), усі класи 

небезпеки. 

В Таблиці 3-11 та на Малюнку 3-4 висвітлено дані про розподіл відходів лісівництва по 

регіонам. Є вісім областей відходи від лісового господарства яких становлять понад 

100,000 м3 у 2015 році: більшість таких відходів було утворено у Житомирській (415,500 

м3), Закарпатській (340,290 м3) та в Івано-Франківській (256 490 м3) областях. Більшу 

частину залишків від лісництва у кожному конкретному випадку можна віднести до 

залишків від лісорозробки, що, зокрема, для зазначених областей складають 61%, 98% і 96% 

відповідно. Найменшу кількість лісогосподарських відходів (тобто менш ніж 10,000 м3) було 

утворено в Запорізькій (199 м3), Кіровоградській (5902 м3), Миколаївській (1846 м3), 

Харківській (6953 м3), Херсонській (8311 м3) та Хмельницькій (7563 м3) областях. 
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Таблиця 3-11 Розподіл відходів від лісового господарства по регіонах, 2015 

 

Малюнок 3-4 Розподіл відходів від лісового господарства по регіонах, 2015 
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3.4.2 Відображення утворених відходів та головні можливості їх обробки 

Дані про кількість утворених сільськогосподарських відходів недостатні і їх надійність 

обмежена. Тому дані про кількість відходів, які утворено в певній області, змушені 

ґрунтуватися на припущеннях та альтернативних підходах. Щодо кількості тваринних 

відходів і гною, в таблиці нижче представлено обсяги сільськогосподарських відходів на 

основі сукупного поголів'я худоби, яку зважували, застосовуючи чинники одиниці худоби 

(livestock unit, LSU), враховучи які, одиницею худоби вважалася молочна корова, що 

виробляє 3000 кг молока на рік. Іншими чинниками, що застосовувалися, є велика рогата 

худоба 0,7, свині 0,3, вівці та кози 0,1 і птиця 0,014. Базові дані (кількість відходів утворених 

в Україні у 2014 році) є округленими цифрами, взятими зі Звіту про стан навколишнього 

середовища у 2014 році. 

Кількість утворених відходів 

сільського господарства в 

області у 2014 році Відходи з тканин 

тварин (т / рік) 

Гній (т / рік) 

 

 

 

Україна (базові дані) 900,000 4,000,000 

Вінницька 76,035 337,932 

Волинська 37,487 166,607 
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Дніпровська 51,483 228,812 

Донецька 25,248 112,215 

Житомирська 35,091 155,962 

Закарпатська 33,184 147,484 

Запорізька 28,074 124,772 

Івано-Франківська 32,229 143,240 

Київська 59,133 262,813 

Кіровоградська 26,862 119,386 

Луганська 9,417 41,852 

Львівська 49,994 222,198 

Миколаївська 23,692 105,298 

Одеська 38,247 169,989 

Полтавська 46,231 205,473 

Рівненська 33,936 150,829 

Сумська 28,556 126,918 

Тернопільська 37,128 165,014 

Харківська 38,663 171,837 

Херсонська 29,688 131,948 

Хмельницька 45,822 203,652 

Черкаська 59,996 266,648 

Чернівецька 20,386 90,604 

Чернігівська 33,417 148,519 

Таблиця 3-12 Розподіл утворення відходів з тканин тварин і гною 

1.1 ФІНАНСУВАННЯ 

Метою даного розділу є розгляд існуючих рамок фінансування для управління 

сільськогосподарськими відходами. Необхідно виокремити правову основу, інституційні 

рамки для збору плати за забруднення і рівень податків на відходи, що наразі стягуються. 

Правові основи для використання економічних інструментів з метою досягнення цілей 

екологічного управління надаються відповідно до Закону про охорону навколишнього 

середовища (1992). Згідно з цим законом, усі положення ґрунтуються на принципі 

«забруднювач платить», так само й інші підзаконні акти та кодекси, пов'язані з охороною 

навколишнього середовища. Проте принцип «забруднювач платить» не повністю розроблено 

і впроваджено в Україні і, насправді, досі існує істотний дисбаланс між коштами, зібраними 
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через забруднення навколишнього середовища і коштами, які необхідні для усунення 

негативних наслідків від забруднення. 

Закон визначає низку основних джерел фінансування природоохоронної діяльності, таких як 

законодавчі бюджети, фонди охорони навколишнього середовища, а також кошти бізнесу та 

інші. Два перших - є основними джерелами витрат з охорони навколишнього середовища, 

тоді як третє належить до екологічних витрат приватного сектора. Закон про охорону 

навколишнього середовища передбачає різні податкові пільги для юридичних осіб, які 

впроваджують технології, щоб зменшити кількість утворення відходів і зекономити енергію 

та ресурси - хоча і є певний конфлікт із Законом про оподаткування (1991), який передбачає, 

що податкові пільги не можуть бути введені або змінені будь-якими іншими законами, окрім 

законів про оподаткування. 

Цільове фінансування є визначальною рисою державної системи охорони довкілля в Україні, 

що зумовлює автоматичний розподіл певних джерел доходів на фінансування 

природоохоронних витрат відповідно до заздалегідь встановлених правил. Засновані в 1992 

році фонди охорони навколишнього середовища формують трирівневу систему: на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. З 1998 року цільові кошти, які раніше 

були позабюджетними, було об'єднано в державному бюджеті та бюджетах відповідних 

територіальних рівнів. Велика частина надходжень до фондів нараховується за рахунок 

зборів за забруднення навколишнього середовища. Є ще одна зміна у цільовому 

використанні екологічних зборів. До 2014 року екологічні збори направлялися до 

спеціального фонду МЕПР і призначалися для заходів з охорони навколишнього середовища. 

Останні зміни в законодавстві України передбачають, що збори будуть надходити до 

загального державного бюджету. 

Ключовою характеристикою системи зборів за забруднення є визначення порогового 

значення (MAC), вище якого податок збільшується у п'ять разів. Витрати, таким чином, тісно 

пов'язані з системою дозволів, яка встановлює допустимі норми концентрації відходів для 

кожного об'єкта. Витрати на утилізацію промислових відходів залежать від обсягу і класу 

небезпеки і коригуються регулювальними коефіцієнтами, що враховують місця утилізації і 

типи об'єктів. У більшості випадків кількість відходів розраховується на основі нормативів, а 

не вимірюється безпосередньо. 

З моменту введення цих інструментів, податки було переглянуто кілька разів. Останній раз їх 

переглядали у березні 2015 року - найостанніші податки на утилізацію відходів є такими: 

Клас  Рівень небезпеки відходів Податок за 1 тонну 

(грн) 

Податок за 1 тонну 

(дол США) 

1 Особливо небезпечні 890.79 $41.87 

II Дуже небезпечні 32.45 $1.53 

III Помірно небезпечні 8.14 $0.38 
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IV Низького рівня небезпеки 3.17 $0.15 

Низького рівня небезпеки нетоксичні 

відходи гірничодобувної 

промисловості 

0.31 $0.01 

Таблиця 3-12 Податки на утилізацію відходів за класами небезпеки 

З 1999 року контроль за своєчасним збиранням сплати податків за забруднення - основне 

джерело доходу для екологічних фондів – було доручено Державній податковій 

адміністрації. Бюджетний кодекс (оновлений у березні 2015 року) розподіляє зібрані 

екологічні податки ким чином: 20% екологічних платежів надходять до державного 

бюджету, 25% до обласного бюджету, а 55% до бюджетів місцевих органів управління. 

Частка екологічних податків як частка загального податку становить 1,3%. Це набагато 

нижче порівняно з середнім показником в ЄС, який становить близько 6,3%, і може 

відображати той факт, що збори за забруднення розглядаються швидше як інструмент, який 

приносять дохід, а не інструмент  для досягнення екологічної політики. Це підтверджується 

тим фактом, що ступінь дотримання, податків і штрафів, були нижчими в регіонах з більш 

високим навантаженням і забруднення навколишнього середовища і де штрафи були менш 

ймовірно, що накладені.  

3.6 ОСНОВНІ ВИКЛИКИ 

Цей розділ буде спиратися на матеріали з відповідних висновків і завдань, що випливають з 

попередніх розділів. Беручи до уваги відомі слабкі сторони існуючої системи, обговорення 

приділятиме увагу питанням екологічних ризиків, пов'язаних з сучасними практиками, 

правозастосуванням, браком інституційної потужності.  

Ці найбільш важливі висновки та виклики, що випливають з попередніх розділів можна 

узагальнити таким чином: 

• Виконання: Недостатні реалізація та забезпечення дотримання законодавства є головним 

завданням, з яким стикається сектор. Прогалини в законодавстві призводять до різного 

тлумачення положень закону і, отже, роблять проблематичним його виконання. Часто 

трапляється дублювання обов'язків залучених установ і прогалини / відсутні елементи в 

нормативних положеннях для розвитку оперативного SWM; 

• Принцип «забруднювач платить». Згідно із принципом «забруднювач платить», ті, хто 

утворює відходи несуть відповідальність за витрати на належне управління ними, 

враховуючи їх накопичення, перевезення, знешкодження та безпечну утилізацію. Цей 

принцип ще повністю необхідно розвивати в Україні; 

• Відсутність потужності / знань з точки зору регуляції. Інспектори МЕПР не знають 

напевне, які типи та обсяги відходів очікувати від сектора. Характеристика та впровадження 

заходів для екологічно чистого виробництва не вимагається; 
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• Брак знань з точки зору галузі, тобто в багатьох випадках, сектор не знає або 

незацікавлений у знаннях про можливості обробки чи повторного використання відходів; 

• Брак знань з боку інвестора, тобто інвестори нічого не знають про потенціал виробництва 

нових продуктів з сільськогосподарських відходів. 

Саме такими є проблеми та труднощі, які стратегія має подолати, за умови, якщо вона буде 

успішно реалізована. 
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4. ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ 

Сільське господарство традиційно є однією з найважливіших галузей економіки України, з 

огляду на наявність та високу якість родючої землі. Понад дві третини (71,2%) від загальної 

площі земель становлять сільськогосподарські землі, порівняно з лише 13,2% в Росії і 44,3% 

- в ЄС. Орні землі в 32,5 млн га мають найбільшу площу в Європі після Росії і становлять 

56,1% від загальної площі - найвищий відсоток у Європі після Данії. Тому сільське 

господарство є однією із стратегічно важливих галузей, що становить 8,2% від ВВП і 14,5% 

від загального обсягу експорту товарів у 2010 році. Воно охоплює близько 13% загальної 

зайнятості населення. Як і в більшості інших колишніх радянських республіках, 

сільськогосподарський сектор характеризується співіснуванням великомасштабних 

комерційних агропідприємств, які виробляють близько 45% від загального обсягу 

сільськогосподарської продукції, а також великою кількість сімейних ферм, що виникли 

після того, як були залишені колективні господарства слідом за розпадом Радянського 

Союзу. 

Сальдо зовнішньоекономічної торгівлі України сільськогосподарською продукцією завжди 

було позитивним (на відміну від сальдо зовнішньої торгівлі промисловими товарами, яке 

було негативними) за рахунок високої конкурентоспроможності української 

сільгосппродукції на світових ринках, навіть в умовах світової фінансової кризи, коли попит 

на світових товарних ринках падав. 

Малюнок 4-1 Внесок сільськогосподарської галузі у зовнішню торгівлю 

 

 

Такий позитивний внесок сільськогосподарської галузі в економіку країни в значній мірі був 

завдяки успішним експортним операціям, що ґрунтувалися на двох істотних чинниках: по 
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перше, глобальних тенденціях зростання попиту на продукти харчування, і, по-друге, 

інтеграції України у світову економіку. Наприклад, щодо останнього, після приєднання 

України до СОТ розвиток експорту сільськогосподарської продукції здобув новий потужний 

імпульс. У 2008 році частка експорту сільськогосподарської продукції в загальному обсязі 

експорту товарів з України склала 16,2%, у 2009 році - 24,1%, у 2013 році - 26,9% і 30,9% - в 

2014 році. 

Вартість експорту сільськогосподарської продукції у 2014 році досягла 16,7 млрд доларів 

завдяки низці причин: сприятливих цінових умов для основних сільськогосподарських 

товарів українського експорту, зростаючого попиту на продукти харчування в країнах Азії, 

підвищення конкурентоспроможності українських товарів через девальвацію гривні, і 

приєднання до СОТ. 

Малюнок 4-2 Валова продукція сільського господарства в часі (%). 

 

Тенденції в різних підгалузях сільськогосподарського сектора викладено нижче: 

Зернові культури 

На пшеницю, ячмінь і насіння соняшника припадає половина всіх орних земель в Україні. 

Разом з кукурудзою, на частку якого припадає 6,4% від загальної площі орних земель, це 

чотири основні культури, що вирощуються в Україні. Пшениця є найважливішою 

культурою, якщо розглядати орні землі, вона займає 20,8% від загальної площі земель, 

становлячи 46,0% від загального обсягу виробництва зернових у 2009 році. Іншими 

важливими культурами, якщо розглядати посівні площі, є картопля, рапс і соєві боби. 

Зернові культури слугують основою українського експорту. Їх постачання є традиційним 

лідером в рейтингу експортно-орієнтованої продукції. З іншого боку, зернові культури є 

стратегічним продуктом і на внутрішньому ринку для використання як продуктів 

харчування, так і кормів. У 2010 році уряд запровадив квоти на експорт зерна, замінивши 

експортні квоти на експортне мито у 2011 році. Більшою мірою експортні обмеження були 

застосовані до пшениці, ключової зернової культури України. В результаті структура 
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експортних поставок зерна в 2011-2012 роках змінилася, у результаті чого в Україні провідну 

роль почала відігравати кукурудза. 

В останні роки істотно зросли валові урожаї зернових культур, в першу чергу за рахунок 

нарощування частки кукурудзи в структурі виробництва. Крім того, можна спостерігати 

поступове підвищення ефективності виробництва і врожайності основних видів зернових 

культур. Основні області для збільшення виробництва зернових культур включають 

розвиток експортного потенціалу України і забезпечення зростаючих потреб в 

продовольстві, враховуючи активний розвиток тваринництва. Відповідно до цього, 

споживання продуктів харчування зернових культур неухильно знижується в останні роки. 

Нинішня ємність внутрішнього ринку ("обсяг виробництва" - "змінюються запаси" + 

"імпорт" - "експорт") зернових культур в Україні оцінюється в 28-29 млн т. Беручи до уваги 

нинішні тенденції зростання тваринництва, в короткостроковій перспективі стабільний 

щорічний попит на внутрішньому ринку зернових може вирости до 30 млн т. 

Олійні культури 

Експортні поставки олійних культур відрізнялися значною мінливістю в період з 2008 до 

2014 року, що головним чином пояснюється зниженням обсягів експорту ріпаку. Зниження 

інтересу виробників до вирощування рапсу також був зумовлений необхідністю 

сертифікувати українську продукцію для експорт в країни ЄС. У той же час, експортні 

поставки насіння соняшника збільшилися, що стало прямим результатом зобов'язань України 

перед СОТ щодо зниження експортного мита на насіння соняшника. Соя стала олійною 

культурою, що компенсувала обсяги експорту ріпаку. Основною причиною цих обставин є 

високий інтерес світового ринку до вирощуваної в Україні сої, що спонукає вітчизняних 

виробників збільшувати посівні площі для вирощування цієї культури. Зокрема, вартість 

експорту сої виросла в 9,7 рази з 2008 до 2014 року. 

Соняшникова олія є другою орієнтованою на експорт сільськогосподарською продукцією 

України з точки зору значущості. У 2014 році доходи від продажу соняшникової олії на 

зовнішньому ринку досягали близько 21 відсотка вартості від всього експорту 

сільськогосподарської продукції. Стабільно високий споживчий попит з боку світового 

ринку стимулював збільшення обсягів виробництва рослинної олії в Україні. Після вступу 

України до СОТ виробництво рослинної олії та її експорт за кордон зросли вдвічі. 

Молочні продукти та яйця 

Частка молочних продуктів в експорті України невпинно скорочувалася, з 6 відсотків у 2008 

році до 4,6 відсотка у 2011 році і 3,5 відсотка у 2014 році. 

Ця тенденція пояснюється як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Серед зовнішніх 

чинників, перш за все слід зазначити вузькість ринків збуту. До 2015 року Російська 

Федерація була ключовим споживачем українських молочних продуктів, в першу чергу сиру, 

що становив найбільшу частку поставок. Федеральна служба з ветеринарного і 

фітосанітарного нагляду РФ здійснює сертифікацію українських молочних заводів і видає 

дозвіл на експорт їхньої продукції в Росію. Результати таких перевірок ґрунтуються на 
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політичних відносинах між двома країнами і найчастіше забороняють ввезення української 

продукції. Як наслідок, поставки сиру з України в Російську Федерацію знизилися в 4,2 рази 

в період з 2008 до 2014 року. 

Що стосується внутрішніх труднощів, що заважають експортним поставкам, то важливими 

факторами є низька якість сирого молока і сезонні коливання поставок. Основною причиною 

цього є малий масштаб виробництва. Протягом останніх двох років з'явилися деякі позитивні 

тенденції з точки зору організації великомасштабного виробництва та зацікавленості 

великого бізнесу в інвестуванні молочної промисловості. Постійно зростаючі витрати на 

енергоносії є ще однією серйозною проблемою. Молочні заводи споживають велику 

кількість електроенергії та природного газу для підтримання виробничих процесів: 

нагрівання, випаровування і сушіння, охолодження, заморожування, а також напірних систем 

виробництва. В таких умовах виробництво деяких видів молочної продукції стає економічно 

невигідним. 

Така ситуація призводить до різкого зниження обсягів експорту деяких видів молочної 

продукції: наприклад експорт порошкового молока знизився з 121мільйонів доларів до 208 

млн в період з 2008 до 2014 року. Повертаючись до 2008 року, сухе молоко було одним з 

основних експортних продуктів і становило 32 відсотки у структурі поставок молочної 

продукції, в той час як у 2014 році – лише 21 відсоток. Втрата експортних позицій в сегменті 

порошкового молока матиме негативні наслідки для українських молочних підприємств. Цей 

продуктовий сегмент має особливе значення через більш широку географію ринку збуту на 

відміну від сиру і масла, які в основному споживаються Росією. Варто відзначити прогрес в 

експорті яєць і яєчних продуктів, а також меду. Експорт яєць збільшилися у 5,4 рази в період 

з 2008 до 2014 року. Масштабні експортні поставки яєць і яєчних продуктів пояснюються 

процесами консолідації промисловості. 

Молоко 

Незважаючи на традиційно високий попит на молочну продукцію українського внутрішнього 

ринку, поступове зменшення кількості корів, та виробництва сирого молока призвели до 

істотного підвищення цін на молочну продукцію, що в свою чергу спровокувало відчутний 

спад споживання цих продуктів. Наприклад, споживання молочних продуктів в Україні в 

2010-2011 роках знизився до найнижчого показника за майже п'ятдесят років. 

Рівень попиту що існує на сире молоко оцінено в 4,9-5,1 млн т. Хоча ці величини 

відповідають лише 41-43 відсоткам від загального обсягу виробництва молока, доступність 

цих обсягів для молочно-переробних підприємств є обмеженою. Це зумовлено великою 

фрагментацію поставок сировини, беручи до уваги і те, що виробництво молока в основному 

зосереджено в домашніх господарствах. 

Зараз ємність внутрішнього молочного ринку України оцінюється в 10,8-11,3 млн т. У 2013 

році ємність внутрішнього молочного ринку знизилася на 3,5 відсотка в порівнянні з 2008 

роком. 

За останні кілька років нарощування виробництва молока було одним з головних пріоритетів 

сільськогосподарської політики України; вона включає активне стимулювання розвитку 
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сегмента багатотоварного виробництва, а також дрібного господарського виробництва. В 

результаті, обсяг виробництва молока в Україні в 2013 році збільшився на 3,6 відсотка в 

річному обчисленні. У короткостроковій перспективі ринок молока та молочних продуктів 

буде підтримувати позитивну динаміку зростання, що дає підстави сподіватися на зростання 

ємності внутрішнього ринку до 11,5-11,7 млн т. 

М'ясо та субпродукти 

За роки членства в СОТ, експортні поставки м'ясної продукції в Україні розвивалися більш 

активно порівняно з молочними продуктами. Найбільш важливими є експорт свинини та 

птиці, що пояснюється високим ступенем консолідації в цих секторах і, як наслідок, більшою 

зацікавленістю виробників у експорті. Динамічне зростання відбувається на тлі обмеженого 

ринку збуту: самий платоспроможний ринок ЄС закритий для м'ясних продуктів окрім м'яса 

птиці через невідповідність української продукції вимогам ЄС щодо безпечності харчових 

продуктів; ситуація з поставками в Російську Федерацію схожа на експорт молочної 

продукції. 

Експорт м'яса птиці збільшився в 25 разів в період з 2008 до 2014 року. В той час, як експорт 

свинини збільшився порівняно з 2008 роком, але різко знизився у 2013-14 рр. Це пов'язано з 

майже повним закриттям основного ринку для експорту українського м'яса - Російської 

Федерації. Експорт яловичини знаходиться у стані стагнації через внутрішні проблеми 

виробництва, проте, можна побачити деякі незначні зростання за останні два роки. 

Приєднання до СОТ сприяло не лише збільшенню імпорту м'яса і м'ясних продуктів в 

Україну, а й стимулювало розвиток конкурентоспроможної вітчизняної продукції, першу за 

все виробництва свинини. Наприклад, після вступу країни до СОТ середньорічний темп 

зростання обсягів виробництва свинини в Україні склав 5,4 відсотка. У той же час, низький 

рівень розвитку ринкової інфраструктури разом з повільним зростанням купівельної 

спроможності населення трохи ускладнив зростання ємності внутрішнього ринку. 

Більшість виробників м'яса та м'ясних продуктів пов'язують подальше збільшення 

внутрішнього виробництва м'яса з перспективою розвитку експортних ринків поряд з 

розширенням асортименту м’ясних продуктів (готових м'ясних побічних продуктів) і 

активним розвитком сегмента HoReCa (скорочення від hotel, restaurant, cafe) - ринковий 

сегмент, який об'єднує сферу гостинності. . 

В даний час ємність внутрішнього ринку м'яса і м'ясних продуктів України оцінюється в 

2.35-2.40 млн т. Враховуючи існуючі інвестиційні проекти в птахівництві та свинарстві, 

разом з поступовим заміщенням імпортних обсягів на вітчизняну продукцію, ємність 

внутрішнього ринку може вирости до 2,50-2,55 млн т в короткостроковій перспективі. 

Свинина 

Ринок свинини нещодавно був одним з найбільш швидко зростаючих сегментів 

тваринництва в Україні. Порівняно з 2008 роком, виробництво свинини збільшилось на 27 

відсотків у 2013 році. Слід зазначити, що виробники свинини встали на шлях не лише 

забезпечення попиту з боку внутрішнього ринку, а й активного розвитку продажів на 
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експортних ринках. Зараз ємність вітчизняного ринку свинини України оцінюється в 0.85-

0.86 млн т. У короткостроковій перспективі, ємність цього ринку може вирости не менше ніж 

до 0.90-0.93 млн т. Отже, ми можемо очікувати зниження залежності від імпорту на 12-15 

відсотків за рахунок відновлення виробництва свиней сальних порід. 

Яловичина і телятина 

Затяжна криза в скотарстві призвела до значного скорочення виробництва, посилюючи тим 

самим загальну негативну тенденцію до зниження внутрішнього споживання яловичини і 

молока. У сегменті м'ясного скотарства ситуацію ускладнюють ще й процеси активного 

заміщення яловичини, як сировини для м'ясопереробної промисловості, більш доступним 

м'ясом птиці та свинини. Це було також прискорено шляхом лібералізації зовнішньої 

торгівлі в рамках вступу України до СОТ. В даний час ємність вітчизняного ринку 

яловичини в Україні оцінюється в 0.41-0.42 млнт. З огляду на поточні тенденції в розвитку 

молочного скотарства, ємність внутрішнього ринку може зрости до 0.45-0.47 млн т. 

М'ясо птиці 

Ринок м'яса птиці на 75 відсотків сформований промисловим виробництвом м'яса бройлерів, 

у той час як більше половини всього обсягу виробництва забезпечується трьома компаніями, 

що свідчить про високий ступінь концентрації ринку. Активне нарощування виробництва 

було дещо ускладненим в останні два роки, що було зумовлено насиченням внутрішнього 

ринку України курячим м'ясом. У теперішній ситуації виробники намагаються активно 

розвивати ринок експортних продажів і стимулювати збільшення споживання курячого м'яса 

на внутрішньому ринку. Зараз ємність вітчизняного ринку м'яса птиці в Україні оцінюється в 

1,05-1,07 млн т. У короткостроковій перспективі можна очікувати зростання ринку м'яса 

птиці до 1.10-1.12 млн т. 

Фрукти, ягоди та виноград 

Ринок плодово-ягідних культур і винограду показав стійку тенденцію зростання в 2008-2013 

роках в основному за рахунок збільшення врожайності яблук і столового винограду. Ці дві 

культури становлять майже 78 відсотків від загального врожаю фруктів, ягід і винограду. 

Стабільно великі обсяги імпорту фруктів також пов'язані з культурою споживання значної 

кількості цитрусових і бананів в Україні. Крім того, імпортні фрукти і ягоди користуються 

великим попитом у зимовий період. Зростання виробництва плодово-ягідних культур і 

винограду на 50 відсотків у період між 2008 і 2013 зумовили майже еквівалентне збільшення 

ємності внутрішнього ринку, що становила в останні роки 3,2-3,5 млн т. 

Овочі 

Овочі є ще одним типом сільськогосподарських культур, які в основному (близько 85 

відсотків) вироблені домашніми господарствами в Україні. В останні роки 

сільськогосподарські підприємства поступово також почали розвивати виробництво овочів, 

але здебільшого в теплицях – помідори, огірки та зелень. Зростання виробництва овочів за 

останні п'ять років відобразилося на ємності овочевого ринку: 10.0-10.5 млн т. 
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5. ПРОГНОЗУВАННЯ ЩОДО УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ СЕКТОРОМ 

Утворення сільськогосподарських відходів в значній мірі пов'язано з сільськогосподарським 

виробництвом. Однак при побудові загального обсягу сільськогосподарського виробництва 

(total agricultural output, GAO) і загального обсягу виробництва сільськогосподарських 

відходів, як представлено в попередніх розділах, цього співвідношення, виявляється, не 

існує. 

Малюнок 5-1 Кількість відходів сільськогосподарського виробництва в порівнянні з 

кількістю сільськогосподарської продукції (2000 на 100%) 

 

Хоча на малюнку 5-1 вище зображено раптове збільшення виробництва 

сільськогосподарських відходів в період з 2009 до 2011 року, і це швидше за все зумовлено 

змінами методології, кореляції за останні роки, здається, що не існує. З 2011 року кількість 

утворених відходів постійно знижувалася, у той час як кількість сільськогосподарської 

продукції поступово зростала. 

Наступні прогнози щодо утворення відходів різними сільськогосподарським секторами тому 

було зроблено на основі припущень, представлених в розділах нижче. Базові показники для 

відходів тваринного походження, рослинних відходів і гною (утворення відходів у 2014 році) 

були взяті зі Звіту про стан навколишнього середовища 2014 року. Інші базові дані описані 

нижче. 

Відходи тваринництва (ЄКВ 02 01 02 Відходи тканин тварин) 

У 2014 році було утворено 954,000 тонн відходів тваринного походження, у тому числі і 

змішаних харчових відходів. Останні дані про галузь тваринництва показують невелике 

зниження чисельності тварин, що утримуються, але передбачається стабілізація їх кількості. 

У найближчі роки темпи утворення відходів тваринного походження, як і очікувалося, 

залишаться на рівні 900000 тонн в рік. 
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Рослинні відходи (ЄКВ 02 01 03 Рослинні відходи) 

Кількість утворених рослинних відходів у 2014 році є на рівні 9 мільйонів тонн. За останні 

роки спостерігається поступове збільшення виробництва сільськогосподарської продукції із 

зернових культур, передбачається також, що ця тенденція збережеться в найближчі роки. 

Таким чином очікується поступове збільшення рослинних відходів, кількість яких, як 

передбачають, зросте з нинішніх 9 млн тонн до 10 млн тонн у 2020 році і ще до 12 мільйонів 

тонн у 2030 році. 

Гній (ЄКВ 02 01 06 Фекалії тварин, сеча та гною (у тому числі зіпсована солома)) 

Згідно зі Звітом про стан навколишнього середовища у 2015 році, в Україні було утворено 

4037000 тонн гнійних відходів. Ґрунтуючись на тих самих припущеннях, що було зроблено 

для тваринних відходів, на найближчі роки очікується стабільне утворення гнійних відходів 

на рівні 4 мільйонів тонн на рік. Пластикові відходи (ЄКВ 02 01 04 пластмасових відходів, 

крім упаковки) 

Пластикові відходи (ЄКВ 02 01 04 Пластмасові відходи, крім упакування) 

Кількість пластикових відходів, як очікується, збільшиться, оскільки зросте використання 

сільськогосподарського пластику. Оскільки українські дані про виробництво 

сільськогосподарських пластикових відходів обмежені, оцінювалися дані доступні для ЄС. 

У 2008 році було утворено 1,243 млн т сільськогосподарських пластикових відходів у 

країнах ЄС-27, Норвегії та Швейцарії. З цієї загальної кількості 0,666 млн т було захоронено 

(53,6%) і 0,577 млн т відновлено (46,4%). Механічна переробка складала 0,262 млн т від 

відновленої фракції (21,1% від загального числа), а відновлення енергії складало 0,315 млн т 

(25,3%). 

Для порівняння, дані про виробництво пластикових відходів в Україні вказують на 

виробництво тільки 113 тонн відходів у 2015. Це виключно стосується поліетиленових 

плівок для теплиць. Інший сільськогосподарський пластик, такий як упакування для 

продукції, чохли на силос і упакування ролів сіна, силосу і соломи не враховано. Тому 

кількість вироблених пластикових відходів за оцінками має становити щонайменше в 10 

разів і можливо в 100 разів більшу кількість за зазначену для поліетиленових плівок для 

теплиць. 

Згідно з цією стратегією, передбачається вироблення обсягу сільськогосподарських 

пластикових відходів у розмірі 45000 тонн в рік. Це припущення є трохи вищим за середній 

показник виробництва відходів для кожної країни ЄС. 

Відходи лісівництва (ЄКВ 02 01 07 Відходи від експлуатації лісового господарства) 

Дані про відходи лісового господарства у 2015 році є доступними в тоннах зі статистичного 

офісу і в кубометрах із державного агентства лісового господарства. Перші наведені щодо 

відходів лісового господарства і лісозаготівель, кількість відходів становить 86,091 тонн, 

останні наведені для порубкових залишків, кількість відходів становить 1,490,766 м3. Щоб 

порівняти обидві цифри можна використовувати густоту білої сосни для розрахунку ваги від 

обсягів наданих державним лісовим господарством. Густота білої сосни становить від 0,35 
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до 0,5 тонн на кубічний метр, в результаті чого скупчується приблизно від 500000 до 750000 

тонн відходів. 

Згідно з цією стратегією, в найближчі роки передбачається утворення деревних відходів у 

кількості 500000 тонн або 1,5 мільйона кубічних метрів на рік. 

Сільськогосподарські пестициди (засоби хімічної обробки насіння і засоби захисту рослин 

/ ЄКВ 02 01 05 * Агрохімічні відходи) 

Дані про сільськогосподарські пестицидів / агрохімічні відходи, як в Україні, так і в країнах 

ЄС, є недостатніми, щоб на їх основі робити певне прогнозування. Доступні дані для України 

наведені у Звіті про стан навколишнього середовище у 2014 році і опубліковані 

статистичним управлінням у 2015 році. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

700 тонн 800 тонн 121,700 тонн 17,200 тонн 11,200 тонн 8 тонн 

Таблиця 5-1 Кількість утворених агрохімічних відходів за роками 

Використання пестицидів також точно не відоме, оскільки за оцінками 25 відсотків з них є 

підробленими. Крім того, співвідношення між використанням пестицидів і виробництвом 

агрохімічних відходів є обмеженим, тому що мають бути взяті до уваги наслідки від 

агрохімікатів із вичерпаним терміном придатності та застарілих агрохімікатів, що 

зберігаються в різних місцях у країні. Витоки агрохімікатів, що неправильно зберігаються, 

можуть створювати піки в генерації агрохімічних відходів. Такі піки були помічені в 

минулому (див. Таблицю 5-1 вище) і можуть виникнути в майбутньому. 

Такими ж важливими, для розробки стратегії, як прогнозування щодо утворення відходів 

сільськогосподарським сектором, є прогнозування щодо утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів, і що є ще більш вагомим це їх нестача. 
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6. ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ 

 

6.1 ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНИХ ВАРІАНТІВ 

 

 Цей розділ містить інформацію про результати аналізу технічних варіантів 

перероблення і використання відходів сільськогосподарського виробництва, Особлива увага 

звертається на створення необхідної інфраструктури, розглядувані технічні рішення і 

відповідні кошти для впровадження технічних рішень. 

 

6.11 Спалювання 

 

 Безпосереднє спалювання біомаси для виробництва електроенергії є перевіреним, 

комерційно доступним технологічним процесом, застосування якого можливе в широкому 

діапазоні потужностей від декількох мегават до 100 і більше мегават, і є найбільш 

поширеним способом виробництва електроенергії з біомаси. У різних країнах світу більше 

90 відсотків біомаси, яка використовується для виробництва електроенергії, переробляються 

завдяки спалюванню. Наявність і вартість первинної біомаси дуже впливає на обсяг і 

економічні показники проектів, оскільки втрати внаслідок підвищених транспортних витрат 

на перевезення первинної біомаси можуть все більшою мірою перевищувати доходи від 

біомаси, можливі для великих електростанцій. Однак оптимізація проектів і попереднє 

оброблення первинної біомаси дозволяють підвищити кількість електроенергії на одиницю 

маси сировини і, як наслідок, дозволяють знизити вплив транспортних витрат і забезпечують 

можливість створення великих електростанцій, розрахованих на спалювання біомаси. 

Електростанція, розрахована на спалювання біомаси, має такі основні елементи обладнання: 

1) котельна установка, в якій спалюється біомаса, призначена для одержання водяної пари, і 

2) парова турбіна, з'єднана з електричним генератором, призначеним для виробництва 

електроенергії. Коефіцієнт корисної дії, який може бути досягнутий в енергетичному циклі, 

становить 23 … 25 %.  Відпрацьована пара з турбіни повністю конденсується для 

подальшого використання в процесі виробництва електроенергії, або частково або повність 

використовується в системі теплопостачання. Комбінований процес генерування 

електроенергії і тепла ілюструється на рис. 6.1  
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Рис. 6.1. Теплова електростанція з комбінованим виробництвом тепла і електроенергії при 

спалюванні біомаси 

 

 Додатково до використання біомаси для спалювання виключно з метою генерування 

пари для парових турбін на електростанціях, можливе спалювання біомаси разом з вугіллям 

на теплових електростанціях, що працюють на вугільному паливі. Разом з вугіллям можна 

спалювати 5 … 10 % біомаси, причому для такого спалювання необхідні тільки незначні 

зміни в технологічному обладнанні. Якщо кількість біомаси перевищує 10 %, або якщо 

біомаса і вугілля спалюються  в різних котельних установках, тобто в процесі паралельного 

спалювання, то необхідні  певні зміни в конструкції кульового млина, пальників і сушарок. 

 Біомаса, придатна для спалювання с метою виробництва енергії, обмежена тим, що 

використовується тільки біомаса рослинного походження (відходи при виробництві 

рослинної продукції, відходи рослинних тканин). Як технологія відходів, спалювання з 

виробництвом або без виробництва енергії може використовуватися для видалення відходів 

тваринного походження, включаючи тушки тварин. Спалювання (перетворення в попіл) 

тушок тварин поширене в разі масових захворювань тварин, наприклад у разі коров'ячого 

сказу, пташиного грипу або губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (BSE).  

 

 Вартість 

 

 Вартість виробничої установки з середніми розмірами, призначеної для спалювання 

біомаси, становить декілька мільйонів євро. 
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6.1.2   Газифікація 

 

 Газифікація досягається при спалюванні біомаси в середовищі з низьким вмістом 

кисню, Результатом газифікації є газоподібний продукт (генераторний або синтетичний газ). 

Можлива також так звана аллотермічна або непряма  газифікація. Газогенератор може мати 

конструкцію з фіксованим шаром, з псевдозрідженим шаром або з газифікацією в потоці. 

Вихідний газ газогенератора являє собою суміш окису вуглецю, води, вуглекислого газу, 

часток деревного вугілля, дьогтю і водню. Генераторний газ може використовуватися як 

паливо для двигунів внутрішнього згоряння, малопотужних парових турбін, паливних 

елементів і газових турбін. Якщо генераторний газ використовується як паливо для газових 

турбін і паливних елементів, то можливе досягнення вищого електричного коефіцієнта 

корисної дії порівняно з коефіцієнтом корисної дії при виробництві електроенергії за 

допомогою парових турбін. Для газифікації біомаси з метою одержання палива для газової 

турбіни на електростанції можливе безпосереднє спалювання біомаси разом з вугіллям 

(тобто біомаса і вугілля газифікуються разом), або непряме спалювання (тобто вугілля і 

біомаса газифікуються окремо). 
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Рис. 6.2. Газифікація і використання генераторного газу 

 

 Незважаючи на комерційну доступність технологій газифікації, для впровадження і 

забезпечення широкого застосування таких технологій необхідні додаткові наукові і 

дослідно-конструкторські роботи. Основні технічні завдання, у зв'язку з якими необхідні 

подальші наукові і дослідно-конструкторські роботи, включають завдання, які стосуються 

поліпшення показників універсальності палива і  видалення пилу, домішок лужних металів, 

хлору, смол і аміаку. Для забезпечення економічності газифікації необхідно знизити 

складність обладнання і витрати, пов'язані з газифікацією, а також поліпшити робочі 

характеристики і коефіцієнт корисної дії обладнання. 

 На поточному етапі технічного і економічного розвитку технологія газифікації не 

розглядається як технологія, яка може бути застосована для переробки відходів 

сільськогосподарського виробництва в Україні, але подальші технічні вдосконалення можуть 

змінити такий висновок. 

 

6.1.3 Піроліз 

 

 Піроліз являє собою різновид газифікації. У процесі піролізу спалювання сировини 

зупиняється при нижчій температурі (450 … 600 С), внаслідок чого утворюється рідке 

біологічне паливо, а також газоподібні і тверді продукти. Біологічне паливо 

використовуються для виробництва електроенергії. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

63 

 

 Згідно із звичайним процесом піролізу, біомаса нагрівається в реакторі, без доступу 

повітря, при температурі в межах 300 … 500 С, доки леткі продукти не видаляться з 

біомаси. При такій температурі утворюється рідке біологічне паливо, а також газоподібний 

продукт і твердий залишок. Твердий залишок являє собою деревне вугілля, яке при 

спалюванні забезпечує приблизно двократну кількість енергії на одиницю маси порівняно з 

первинною біомасою, і яке горить при значно вищій температурі. У разі більш досконалого 

процесу піролізу можливе збирання летких продуктів. Склад летких продуктів можна 

регулювати, змінюючи температур процесу. Рідке біологічне паливо має властивості, подібні 

до властивостей сирої нафти, але забруднене кислотами, тому перед використанням такого 

біологічного палива необхідне його очищення. Деревне вугілля і біологічне паливо, одержані 

в результаті такої технології, можуть біти використані для виробництва електроенергії (хоч 

таке  виробництво електроенергії економічно невиправдане) і тепла. 

 Додатково до використання як палива, деревне вугілля, яке характеризується високим 

вмістом вуглецю,  може використовуватися у фільтрах з фільтрацією через шар активованого 

вугілля або як вуглецевий продукт для підвищення родючості ґрунту. 

 На поточному етапі технічного і економічного розвитку технологія піролізу не 

розглядається як технологія, яка може бути застосована для переробки відходів 

сільськогосподарського виробництва в Україні, але подальші технічні вдосконалення можуть 

змінити такий висновок. 

 

6.1.4  Анаеробне розкладання 

 

 Анаеробне розкладання являє собою процес, який відбувається майже в кожному 

біологічному матеріалі, який розкладається під дією тепла і вологи в умовах нестачі повітря. 

Результуючий газ такого процесу відомий як біогаз. Біогаз являє собою переважно суміш 

метану (CH4) і двоокису вуглецю (CO2), а також містить інші другорядні компоненти, а саме 

азот, амоній (NH3), двоокис сірки (SO2), сірководень (H2S) і водень. 

 Після видалення парів і забруднювальних речовин (особливо сірки) біогаз можна 

використовувати як паливо для двигунів внутрішнього згоряння, малопотужних парових 

турбін, газових турбін і  паливних елементів, або поліпшити біогаз до стану біометану, який 

можна додавати до газу в газовій мережі. 

 Додатково до біогазу, у процесі анаеробного розкладання утворюється продукт 

розкладання, який містить стабілізовані органічні речовини і поживні речовини і тому може 

використовуватися для поліпшення родючості ґрунту як добриво. 

 Анаеробне розкладання відходів сільськогосподарського виробництва відоме як 

перевірена технологія, згідно з якою процес розкладання є безперервним і тому вимагає 

постійної наявності первинної біомаси. Первинну біомасу необхідно ретельно перевіряти і, 

як правило, для первинної біомаси необхідне певне попереднє оброблення з метою 

збільшення виходу метану і зниження, до мінімального рівня, імовірності припинення 
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процесу природного розкладання біомаси. Найбільш поширеним є сумісне розкладання 

різних видів біомаси, що дозволяє досягти оптимального поєднання виходу біогазу і 

стабільності процесу розкладання. 

 Анаеробне розкладання придатне для утилізації рослинних відходів і гною, до яких 

можна додавати деякі відходи тваринного походження. Технологія анаеробного розкладання 

менш придатна для оброблення тушок тварин. Необхідно зважати на те, що анаеробне 

розкладання тушок тварин без попереднього оброблення, наприклад теплового оброблення, 

не дозволяється згідно з чинним законодавством Європейського Союзу, але така технологія 

все більшою мірою використовується в інших країнах. Згідно з законодавством 

Європейського Союзу, технологія анаеробного розкладання тушок тварин не відповідає 

національній стратегії в справі перероблення і видалення відходів сільськогосподарського 

виробництва.  
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Рис. 6.3. Анаеробне розкладання біомаси 

  

 Вартість 

  

 Капітальні витрати можуть становити від декількох сотень тисяч євро для невеликої 

установки для анаеробного розкладання  до декількох мільйонів для великого підприємства. 

  

6.1.5  Ферментація 

 

 Ферментація біомаси для виробництва біоетанолу, який можна використовувати як 

паливо або при виробництві харчових продуктів і напоїв, являє собою перевірену технологію 

в разі використання біомаси рослинних відходів із значним вмістом цукру, наприклад 

цукрової тростини, як первинного продукту. Протягом останніх років були проведені 

різноманітні експерименти для виробництва етанолу, використовуючи відходи 

сільськогосподарського виробництва як сировину, і були повідомлення про успішні 

результати експериментів при використанні сировинних продуктів із значним вмістом цукру, 

наприклад  кормової патоки. 

 Можливість виробництва етанолу, використовуючи відходи сільськогосподарського 

виробництва, поширені в Україні, наприклад використовуючи солому і стебла кукурудзи, 

підтверджена в лабораторних умовах. Однак вихід етанолу низький при значних витратах. 

Впровадження цієї технології для виробництва етанолу на промисловому рівні економічно 

недоцільне. 
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 На цей час виробництво етанолу з відходів сільськогосподарського виробництва в 

Україні не розглядається, як можливий технічний варіант. 

 

6.1.6  Використання відходів сільськогосподарського виробництв для виробництва 

матеріалів 

 

 У різних країнах світу доступні технології, призначені для перетворення відходів 

сільськогосподарського виробництва в сировинні матеріали, що не мають енергетичної 

цінності, до яких належать, наприклад, матеріали для вірьовок і канатів, текстильні 

матеріали, паперові вироби, оббивні матеріали, пакувальні матеріали, корми для відгодівлі 

тварин, підстилка для тварин, ізоляційні матеріали, будівельні панелі та інші матеріали. 

Більшість таких технологій є застарілими і не додають значної вартості до вартості 

сировинного продукту. Часто додана вартість матеріалів недостатня для компенсації витрат 

на збирання і транспортування відходів. Для забезпечення ефективності технологій 

необхідне вузькомасштабне виробництво (наприклад кустарне виробництво) на місці 

збирання відходів або надання дотацій на транспортування відходів. 

 До типових матеріалів, що виробляються з відходів сільськогосподарського 

виробництва, належать пакувальні матеріали, будівельні матеріали, наприклад деревно-

волокнисті плити і  замінники фанери, і папір. 

 Використання різноманітних відходів, включаючи пшеничну солому, для відгодівлі 

тварин і як підстилки для тварин поширене в сільських господарствах. Рослинні відходи є 

відмінним джерелом енергії, придатним для поліпшення раціонів для тварин у 

відгодівельних господарствах. 

 

 Витрати 

 

 Витрати обмежені. 

 

6.1.7  Компостування 

 

 Компостування являє собою процес  аеробного розкладання органічних матеріалів за 

допомогою мікроорганізмів у контрольованих умовах. Під час розкладання мікроорганізми 

споживають кисень, перетворюючи органічні речовини. Компостування зменшує об'єм і 

масу сировинних продуктів при перетворенні їх у цінні продукти для поліпшення родючості 

ґрунту. 

 До переваг компостування належать такі. 
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 1. Компост додає органічні речовини, поліпшує структуру ґрунту, зменшує потребу в 

добривах і знижує імовірність ерозії ґрунту. 

 2. Компостування пов'язане з підвищенням витрат, але більш інтенсивне поширення 

на ринках збуту і можливість поліпшення родючості ґрунту забезпечують переваги 

компостування. 

 3. Достатня доступність ринків збуту. 

 4. Компостування забезпечує зменшення маси гною і  вмісту води в гної і підвищує 

стабільність властивостей гною. Компост зручніший для роботи порівняно з гноєм. При 

зберіганні компосту відсутній неприємний запах і відсутні труднощі, пов'язані з мухами. 

Внаслідок цього знижується ризик забруднення навколишнього середовища і зникають 

підстави для скарг у зв'язку з незручностями для людей. 

 5. Компост менш чутливий до вилуговування і подальших втрат аміаку. 

 6. Потенційне зменшення кількості хвороб рослин, пов'язаних з властивостями ґрунту. 

 

 Існують чотири основні способи компостування, з яких три способи будуть 

обговорені нижче. Четвертий спосіб, тобто пасивне компостування, модна вважати способом 

неконтрольованого компостування, який характеризується неприємним запахом  і для якого 

вимагається дуже тривалий період компостування.  

 

 Рядкове компостування 

 

 Компост формується в довгих вузьких буртах. Цей спосіб частіше застосовується для 

компостування в сільських господарствах. Ширина і висота буртів залежать від обладнання 

для перевертання і аерації буртів, а довжина залежить від обмежених розмірів ділянки землі. 

У більшості господарств перевертання здійснюється за допомогою ковшового навантажувача 

або трактора. Розмір буртів визначається залежно від можливостей обладнання для 

перевертання. Для спеціального обладнання для перевертання буртів на місці необхідні 

бурти, більші за шириною і висотою,  висота яких повинна становити  1 … 3 м, а ширина 3 

… 7 м. Висота буртів, призначених для перевертання ковшовим навантажувачем, може бути 

такою, яку дозволяє робоча висота піднімання ковша, як правило в межах 2 … 3 м, а ширина 

може становити 3 … 6  м. 

 Частота перевертання буртів може змінюватися залежно від характеристик 

сировинних продуктів і кліматичних умов. 

 З часом бурти осідають до розмірів, які становлять 25 … 75 % від початкових 

розмірів, залежно від густини сировинної суміші. Два або більше буртів можна об'єднати для 

звільнення площі для подальшого розташування нових буртів. 
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 Рядкове компостування активне протягом усього року. Якщо внутрішні процеси в 

бурті дозоляють перевертання бурта зимою,  то для перевертання необхідно вибрати, якщо 

можливо, день, в який температура вища від температури 0 С. Накривання буртів, для 

якого використовуються спеціальні покривала, необхідне для утримання вологи і тепла в 

буртах, а також для захисту буртів від тварин. 

 

 Компостування в статичних аерованих буртах 

 

 Для компостування в статичних аерованих буртах прокладається труба з отворами, 

яка покривається шаром пористого матеріалу, наприклад шаром деревних стружок. 

Сировинні продукти, призначені для компостування, ретельно перемішуються і укладаються 

на шар пористого матеріалу. Бурт можна накрити геотекстильним матеріалом або шаром 

готового компосту для утримання тепла і  вологи в бурті. Бурти не перевертаються, і аерація 

буртів забезпечується за допомогою механічних вентиляторів, які подають повітря в бурти 

через отвори в трубах. 

 

  

 

Рис. 6.4. Компостування біомаси відходів у аерованих буртах 

 

 Компостування в контейнерах 

 

 Цей спосіб відзначається різноманітними способами аерації, згідно з якими компост 

формується в контейнері. Контейнери можуть бути різної конструкції, від піддона з трьома 

стінками, з кришкою або без кришки, до повністю закритого обертового барабана. 

Перемішування і аерація забезпечується завдяки переміщенню компосту з одного піддона до 

іншого за допомогою ковшового навантажувача або за допомогою інших засобів, включаючи 

механічне обладнання для перевертання і примусової аерації компосту. 
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 Компостування рослинних відходів, включаючи нежиттєздатні рослини, є поширеним 

практичним способом оброблення відходів, прийнятним для навколишнього середовища. 

Для ефективності процесу компостування необхідно, щоб мікроорганізми, які розкладають 

складові речовини в масі компосту, споживали певну кількість вуглецю і азоту. Для 

забезпечення заданого співвідношення між вуглецем і азотом, необхідного для підвищення 

ефективності компостування, рослинні відходи змішуються з іншими доступними 

матеріалами. До таких доступних матеріалів належать тирса, солома і сухий гній. 

 Компостування відходів тваринних тканин можливе, але компостування тушок тварин 

обмежене компостуванням тушок птиці і невеликих тварин. Для створення оптимальних 

умов для розкладання відходів при компостуванні необхідно забезпечити правильний режим 

компостування. 

 Краще помістити тушку на матеріал, який забезпечує достатню аерацію, наприклад на 

деревні стружки або солому, і накрити тушку подібним матеріалом. Якщо здійснюється 

компостування декількох тушок, то рекомендується розмістити тушки на такій відстані одна 

від одної, яка принаймні така сама, як і розмір тушки. 

 Розташування площадки для компостування повинне забезпечити:  

 

 1. Зручний доступ до компосту при мінімальних переміщеннях і мінімальний 

кількості операцій з матеріалом, що компостується 

 2. Тверду поверхню, придатну для утримання вантажних транспортних засобів у 

різних кліматичних умовах 

 3. Правильно вибрані відстані від колодязів, водотоків і сусідніх будинків 

 4. Мінімальний ризик забруднення підземних вод 

 5. Вирівнювання ґрунту для утримання поверхневих стоків 

 

 Вартість 

 

 Що стосується витрат у зв'язку з компостуванням, режиму компостування і 

інтенсивності процесу компостування,  то система рядкового компостування і система 

компостування в статичних аерованих буртах подібні. Компостування в контейнерах 

потребує більших витрат, але результати компостування кращі, оскільки процес 

компостування краще контролюється, продукт компостування має вищу якість і 

відзначається слабшим запахом. 

 

6.1.8  Теплове оброблення 
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 Теплове оброблення тушок являє собою процес перетворення тваринних тканин у 

стабільні продукти, які створюють додану вартість. Теплове оброблення означає будь-яке 

перетворення тваринних продуктів у корисніші продукти або, конкретніше, оброблення для 

розкладання тваринного жиру на очищені жири, наприклад на напівтверді або тверді жири.  

 У процесі теплового оброблення одночасно відбувається сушіння продукту і 

відокремлення жиру від кісток і протеїнів. Продуктами теплового оброблення є тваринний 

жир (жовтий жир, білий жир, твердий жир та інші подібні продукти) і  кормова мука 

(кістково-тканинна мука, кормова мука для птиці та інші подібні продукти).  

 Процес теплового дороблення здійснюється з використанням різних способів. 

 Використання кінцевого продукту для споживання людьми чи тваринами залежить від 

якості первинного продукту, способу оброблення і обладнання для оброблення. 

 Теплове оброблення первинного продукту можливе в сухому або рідинному 

середовищі. При тепловому обробленні в рідинному середовищі до продукту додається 

кип'ячена вода або водяна пара, внаслідок чого жир спливає. При тепловому обробленні в 

сухому середовищі жир виділяється завдяки внаслідок обезводнення первинного продукту. 

 Теплове оброблення можливе в діапазоні низьких температур або в діапазоні високих 

температур. 

 Теплове оброблення можливе для окремих партій продукту або як безперервний 

процес.  
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Рис. 6.6. Безперервний процес теплового оброблення в сухому середовищі 

 

 Теплове оброблення придатне для видалення відходів тваринних тканин, включаючи 

тушки тварин. Підприємства для теплового оброблення часто обробляють інші продукти, 

наприклад кров зарізаних тварин, пір'я або волосся, але застосовують для цього інші 

процеси, а не процес теплового оброблення.  

 

 Вартість 

 

6.1.9  Звалища або ями для захоронення відходів 

  

 Звалища або ями для захоронення відходів використовуються для видалення відходів 

сільськогосподарського виробництва при відсутності інших можливостей. Мертвих тварин 

можна захоронити на звалищі, але за умови, що повноважний місцевий орган влади видав 

дозвіл на негайне захоронення. 

 Спеціально виділені ями для захоронення відходів можна використовувати тільки 

тоді, коли інші варіанти захоронення  виявляються непрактичними. У зв'язку з захороненням 
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в ямах необхідно передбачити спеціальні вимоги, включаючи вимоги, які стосуються 

відстані до підземних вод і товщини ґрунтового покриття ям. 

 Будь-які відходи сільськогосподарського виробництва можна захоронити на звалищах 

або ямах для захоронення відходів, причому захоронення в ямах переважно 

використовується для захоронення мертвих тварин. 

 

 Вартість 

 

 Вартість спорудження технічно досконалих звалищ становить приблизно один 

мільйон євро на гектар площі звалища. Додаткові витрати на обладнання для обслуговування 

звалища і очищення фільтрату із звалища залежать від розмірів звалища, типу відходів і 

використовуваних технологій захоронення відходів. Витрати на захоронення відходів 

сільськогосподарського виробництва становлять 20 … 60 євро на одну тону відходів.  

 Витрати на ями для захоронення тварин у сільськогосподарських підприємствах 

незначні. 

 

6.1.10  Висновки 

 

 Технології спалювання і анаеробного розкладання відходів можна вважати 

придатними для видалення рослинних відходів сільськогосподарського виробництва в 

Україні. Транспортні витрати, пов'язані з такими технологіями, незначні або   компенсуються 

за рахунок додаткової вартості. Використання рослинних відходів для виробництва 

матеріалів є прийнятним варіантом утилізації відходів. Компостування відходів на  

сільськогосподарських підприємствах і за межами сільськогосподарських підприємств є 

важливим способом оброблення відходів. Захоронення відходів на звалищах і в ямах для 

захоронення є менш доцільним, і такого захоронення необхідно уникати. 

 

6.2     ОПТИМАЛЬНА ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ 

 

6.2.1   Загальна інформація 

 

 Відходи сільськогосподарського виробництва можуть бути рідкими, 

шламоподібними, напівтвердими або твердими. Для деяких відходів, наприклад гною, 

можлива зміна густини в межах системи зберігання відходів або протягом року. Для 

оброблення таких відходів із змінною густиною необхідні різні способи і різне обладнання. 
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Для оброблення відходів рослинних тканин (рослинних відходів) потребуються інші засоби 

ніж для оброблення тваринних відходів, а для оброблення гною передбачені окремі вимоги. 

Але в  одному й тому самому процесі можливе оброблення відходів з різних потоків. 

 Відходи сільськогосподарського виробництва містять багато корисних речовин, 

наприклад вуглець, який може бути джерелом енергії, і азот і фосфати, необхідні для 

підтримання росту рослин. Використання відходів для виробництва енергії і поживних 

речовин необхідно враховувати при визначенні різних технічних вимог до відходів. 

 Транспортування відходів сільськогосподарського виробництва, які утворюються у 

великих кількостях, вимагає значних витрат. Проектування і спорудження підприємств і 

надання послуг у зв'язку з обробленням відходів сільськогосподарського виробництва має 

надзвичайно важливе значення для України. Крім того, недоцільно розробляти і 

впроваджувати законодавчі акти у зв'язку з відходами, якщо відповідні підприємства 

відсутні або недоступні. 

 У цьому розділі викладені основні рекомендації щодо створення інфраструктури, 

необхідної для зберігання, оброблення, утилізації і захоронення основних відходів 

сільськогосподарського виробництва. 

 

6.2.2  Рослинні відходи 

 

 Існують певні проблеми для навколишнього середовища, можливі при неправильному 

обробленні і використанні рослинних відходів. Наприклад, рослинні відходи спричиняють 

утворення пустирів внаслідок того, що виникають хвороби рослин від невидалених  відходів, 

і тому виникає необхідність правильного зберігання і захоронення відходів з метою захисту 

підземних і поверхневих вод, а неприємний запах від гниючих відходів створює незручності 

для людей. 

 Для оброблення і використання рослинних відходів існують такі засоби: 

 

 1. Використання для виробництва енергії 

 2. Використання для виробництва матеріалів 

 3. Перероблення для створення доданої вартості 

 4. Використання для відгодівлі тварин 

 4. Компостування 

 5. Розкидання на ділянках землі 

 6. Захоронення 
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6.2.2.1     Використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для 

виробництва енергії 

 

 Біомаса є відновлюваним джерелом енергії і спричиняє труднощі, якщо вона не 

використовується. Швидке збільшення кількості і різновидів біомаси може спричиняти 

труднощі, оскільки біомаса гниючих відходів виділяє метан  і фільтрат, а відкрите 

спалювання сухої біомаси для очищення ділянок землі призводить до виділення 

вуглекислого газу та інших забруднюючих речовин і становить загрозу для 

сільськогосподарських об'єктів. Тому правильне оброблення і використання відходів 

сільськогосподарського виробництва необхідне для відверненні впливу відходів на зміни 

клімату, забруднення води і ґрунту і місцевого забруднення повітря. 

 Використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для виробництва 

енергії дозоляє не тільки знизити залежність від викопного палива, але й сприяє досягненню 

енергетичної незалежності країни і пом'якшенню змін клімату. 

 Як показано на рисунку нижче, зараз у різних країнах світу доступні або 

досліджуються різноманітні технології для виробництва енергії з біомаси. Як показано в 

попередньому розділі, не всі  такі технології придатні для впровадження в Україні. 

 

   

 

Рисю 6.7. Процеси, можливі внаслідок використання біомаси відходів 

сільськогосподарського виробництва 
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 Найбільш поширені дві технології оброблення біомаси, а саме спалювання біомаси  

для регенерації енергії і анаеробне розкладання біомаси. Доцільно підтримувати 

впровадження даних технологій.  
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 Пріоритетні заходи у зв'язку з відходами 

 

 1. Заходи для відвернення відкритого спалювання відходів сільськогосподарського 

виробництва, включаючи спалювання сухої трави на полі, спалювання в установках, не 

обладнаних системами очищення газів, а також в установках, не призначених для регенерації 

енергії. 

 2. Розроблення і впровадження засобів для підтримання збирання, транспортування і 

використання рослинних відходів сільськогосподарського виробництва як сировини для 

спалювання разом з вугіллям на теплових електростанціях. 

 3. Дослідження комбінованих процесів виробництва тепла і електроенергії, 

використовуючи виключно біомасу як сировину. 

 4. Створення умов для впровадження процесів анаеробного розкладання рослинних 

відходів у сільських господарствах завдяки спрощенню процедур, необхідних для одержання 

відповідних дозволів. 

 5. Підтримання процесів генерування електроенергії за допомогою установок з 

анаеробним розкладанням рослинних відходів завдяки впровадженню системи гарантованих 

мінімальних тарифів на електроенергію, вироблену за допомогою таких установок, яка 

подається в електричну мережу. 

 

 Очікувані результати 

 

 Вищезазначені пріоритетні заходи забезпечують поступове розширення обсягу 

використання  рослинних відходів як джерела енергії і зменшення шкоди для навколишнього 

середовища, наприклад забруднення повітря, можливої при відкритому спалюванні 

рослинних відходів на полях. До 2020 року кожне із ста найбільших сільськогосподарських 

підприємств в Україні повинне мати принаймні одну установку з анаеробним розкладанням 

відходів, придатну для виробництва електроенергії. До 2025 року в Україні передбачається 

спорудження принаймні трьох електростанцій з комбінованим виробництвом тепла і 

електроенергії. 

  

6.2.2.2     Використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для 

виробництва матеріалів 

 

 У різних країнах світу доступні технології, призначені для перетворення відходів 

сільськогосподарського виробництва в сировинні матеріали, що не мають енергетичної 

цінності, до яких належать, наприклад, матеріали для вірьовок і канатів, текстильні 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

77 

 

матеріали, паперові вироби, оббивні матеріали, пакувальні матеріали, корми для відгодівлі 

тварин, підстилка для тварин, ізоляційні матеріали, будівельні панелі та інші матеріали. 

Більшість таких технологій є застарілими і не додають значної вартості до вартості 

сировинного продукту. Часто додана вартість матеріалів недостатня для компенсації витрат 

на збирання і транспортування відходів. Для забезпечення ефективності технологій 

необхідне вузькомасштабне виробництво (наприклад кустарне виробництво) на місці 

збирання відходів або надання дотацій на транспортування відходів. 

 До типових матеріалів, що виробляються з відходів сільськогосподарського 

виробництва, належать пакувальні матеріали, будівельні матеріали, наприклад деревно-

волокнисті плити і  замінники фанери, і папір. 

 Використання різноманітних відходів, включаючи пшеничну солому, для відгодівлі 

тварин і як підстилки для тварин поширене в сільських господарствах. Рослинні відходи є 

відмінним джерелом енергії, придатним для поліпшення раціонів для тварин у 

відгодівельних господарствах. 

 Стебла рослин і відходи при переробленні рослин необхідно зберігати у умовах 

захисту від попадання прямих сонячних променів, використовуючи для цього бетонні 

сховища з трьома стінками і покрівлею. Підлогу з бетонним покриттям у сховищі необхідно 

виконати з ухилом у напрям до задньої стінки, щоб забезпечити можливість утримання 

фільтрату. Стебла рослин і відходи при переробленні рослин можна також силосувати. 

Перевагою силосування є триваліший період зберігання, стабільна якість продукту 

силосування і поліпшення умов для безперервного постачання продукту споживачам. 

 

 Пріоритетні заходи у зв'язку з відходами 

 

 1. Стимулювання використання рослинних відходів у  сільських господарствах і  

сільських населених пунктах. 

 2. Надання дотацій на збирання і транспортування рослинних відходів, придатних для 

виробництва кормів для відгодівлі тварин. 

 3. Дослідження доцільності спорудження місцевих або регіональних підприємств для 

виробництва паперу і матеріалів для заміни деревини з відходів сільськогосподарського 

виробництва, наприклад соломи. 

 

 Очікувані результати 

 

 Використання рослинних відходів для відгодівлі тварин і  для виробництва кормів для 

відгодівлі тварин у сільських господарствах і сільських населених пунктах залишиться, 

принаймні, на сучасному рівні. 
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 Використання рослинних відходів для виробництва матеріалів, наприклад паперу і 

матеріалів для заміни деревини, сприятиме створенню принаймні обмежених умов для 

видалення відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

 

6.2.2.3   Компостування 

 

 Незважаючи на те, що при компостуванні відсутнє виробництво енергії, 

компостування рослинних відходів, включаючи залишки сухої трави, являє собою метод 

оброблення відходів, прийнятний для навколишнього  середовища. Мікроорганізми, які 

перетворюють складові речовини в масі компосту в стабільний продукт компостування, 

повинні споживати певну кількість вуглецю і азоту для того щоб процес компостування був 

ефективним.. Для забезпечення заданого співвідношення між вуглецем і азотом, необхідного 

для підвищення ефективності компостування, рослинні відходи змішуються з іншими 

доступними матеріалами. До таких доступних матеріалів належать тирса, солома і сухий 

гній. 

 Процес компостування простіший від процесу анаеробного розкладання рослинних 

відходів і тому більшою мірою придатний для невеликих сільських господарств або 

сільських населених пунктів. Для сільських господарств і сільських населених пунктів 

рекомендується рядкове компостування, описане в попередньому розділі. Перевертання  

буртів при компостуванні можливе за допомогою обладнання, завжди доступного в сільській 

місцевості.  

Для можливості використання компосту як добрива для поліпшення родючості ґрунту 

необхідно визначити вимоги до вмісту забруднювальних речовин, наприклад важких 

металів, у компості. Міністерство аграрної політики разом з міністерством у справах охорони 

навколишнього середовища несе відповідальність за розроблення відповідних стандартів.  

Стандарти можуть містити вимоги до якості компосту і придатності сировинних продуктів 

до компостування. Стандарти повинні визначати типи і кількість сировинних продуктів, 

особливо продуктів для сільських господарств. 

Необхідно також визначити обмеження на використання компосту для поліпшення 

родючості ґрунту. Відповідальність за розроблення стандартів на якість компосту 

покладається на міністерство аграрної політики у співпраці з міністерством економіки 

Система контролю ризиків і заходів для відвернення поширення важких металів в 

навколишньому середовищі через відходи, які вважаються засобами для поліпшення 

родючості ґрунту або органічними добривами, повинна забезпечувати такі три обмеження: 

 

1. Обмеження концентрації важких металів у продуктах компостування. 
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2. Обмеження річного накопичення важких металів у ґрунті (кількість грамів на гектар 

за один рік) разом з обмеженням допустимих доз сухої речовини компосту на один гектар 

протягом року. 

3.  Обмеження максимальної концентрації важких металів у ґрунті на ділянках 

оброблюваної землі взагалі або на ділянках, на яких вноситься компост або рідкі відходи. 

 

 Пріоритетні заходи у зв'язку з відходами  

 

 1. Стимулювання впровадження компостування відходів, що утворюються в 

невеликих сільських господарствах і  сільських населених пунктах, за допомогою поширення 

знань та інформації про компостування відходів сільськогосподарського виробництва. 

  2. Розроблення стандартів, які стосуються якості компосту і якості сировинних 

продуктів для компостування, і розроблення нормативних документів з вимогами до 

внесення  компосту в ґрунт, включаючи вимоги до контролю ґрунту після внесення 

компосту. 

 3. Впровадження стандартів і контроль виконання вимог стандартів, які стосуються 

компосту і внесення компосту. 

 

 Очікувані результати 

 

 Компостування відходів сільськогосподарського виробництва і використання 

компосту для поліпшення родючості ґрунту є поширеним процесом і до 2020  року стане 

повністю доступним для невеликих сільських господарств і сільських населених пунктів.  

 

6.2.2.4      Розкидання відходів на  ділянках землі 

 

 Розкидання рослинних відходів на ділянках землі є прийнятним і рекомендується тоді, 

коли виконуються такі вимоги: 

 

 1. Всі рослинні відходи необхідно розкидати рівномірно по землі, при товщині шару 

відходів. достатній для надходження повітря до відходів. 

 2. Рослинні відходи не можна збирати в купи. 

 3. Якщо можливо, необхідно забезпечити оранку землі після розкидання відходів. 
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 4. Ділянки землі, призначені для розкидання рослинних відходів, повинні 

розташовуватися на відстані не менше 150 м від житлових будинків, які не належать до 

будинку особи, яка розпоряджається відходами. Розкидання відходів не допускається на 

відстані менше 15 м від краю шосейної дороги або краю чужої ділянки землі. 

 5. Ділянка землі, на якій розкидаються рослинні відходи, повинне розташовуватися на 

відстані не менше 37 м від  водотоків з ухилом 2 … 5 % і не менше 107 м від водотоків з 

ухилом 5 … 10 %. 
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 Пріоритетні заходи у зв'язку з відходами 

 

 1. Попередження  фермерів про наявність більш ефективних способів оброблення і 

захоронення рослинних відходів порівняно з розкиданням відходів. 

 2. Виконання вимоги щодо захоронення відходів, 

 

 Очікувані результати 

 

 Розкидання рослинних відходів буде доведене до мінімального рівня і витіснене 

протягом десяти років. 

 

 

6.2.3    Відходи тканини тварин (мертві тварини) 

 

Мертві тварини, відходи яєць та інші схильні до гниття матеріали повинні оброблятись з 

врахуванням мінімізації запахів, мух, передачі хвороб і потенціальної можливості 

забруднення навколишнього середовища.  

Мертві тварини можуть становити небезпеку для здоров'я людей і сільськогосподарських 

тварин. Вони можуть бути носіями хвороби. Якщо їх своєчасно не видалити або не 

утилізувати, тушки також привернуть гризунів, мух, і спричинятимуть негативний вплив на 

дику природу, а також виділятимуть неприємний запах. Мертві тварини повинні бути 

видалені з будівлі якомога швидше і утилізовані відповідно до затвердженої процедури 

протягом одного дня. Поголів'я худоби та птиці не можуть бути утилізовані в місцях для 

зберігання гною, або розповсюджуватись по землі з гноєм. Ні в якому разі мертві тварини не 

повинні залишилися лежати навколо будівель ферми протягом тривалого часу. Домашня 

птиця та інші дрібні тварини повинні зберігатися в морозильних камерах і утримуватись там 

для забирання. Худоба повинна забиратись протягом 48 годин після смерті.  

В даному розділі визначаються необхідні заходи з регулювання поводження з відходами 

тканин тварин з визначенням прийнятних методів поводження з мертвими тваринами. 

6.2.3.1   Переробка 

Роззглянемо передавати мертвих тварин іншому користувачеві, який збирається переробляти 

їх для інших цілей, в тому числі для корму для домашніх тварин, корму для диких тварин, 

для добрив і сировини для таких продуктів, як мило, свічки, біодизельне паливо, а також для 

сировини для хімічної промисловості. Доцільність цього варіанту буде визначатися такими 
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факторами, як тип і обсяг туш і розташування заводу з переробки. Переробка грає важливу 

роль в управлінні відходами тканин тварин в Україні.  

Як правило, більша частина обробленої тканини походить з бойні, але оброблятись можуть і 

жири з ресторану, обрізки м'яса з м'ясного магазину, а також м’ясо, для якого закінчився 

термін придатності з магазину продовольчих товарів Цей матеріал може включати жирову 

тканину, кістки та нутрощі, а також цілі туші тварин, забитих на бійнях, а також тих, які 

померли на фермах, при транспортуванні і т.п. Найбільш поширеними тваринними 

джерелами є яловичина, свинина, вівці і птиця. Процес переробки дає жирову складову 

(жовтий жир, відібраний білий жир, просвітлений високоякісний жир і т.д.) і білкову 

складову (м'ясне і кісткове борошно, мелені побічні продукти птиці і т.д.). 

В останні роки використання білкового борошна, одержаного з переробки рослин, як корму 

для тварин, особливо як корму для великої рогатої худоби, стало все менш і менш 

прийнятим, оскільки це було приведено у зв'язок з захворюванням великої рогатої худоби 

Bovine Spongiforme Encephalopathie, або BSE. В результаті необхідно сформулювати і 

застосовувати правила та інструкції по використанню продукції утилізаційних заводів з 

переробки відходів. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Огляд наявного потенціалу для переробки в областях тваринництва і розробка та 

впровадження планів щодо запобігання і ліквідації дефіциту потужностей;  

2. Забезпечення чіткого виконання законів і правил, що стосуються переробки 

продуктів, особливо щодо використання побічних продуктів тваринного 

походження, шляхом підвищення обізнаності та забезпечення впровадження; 

3. Розробка альтернативного застосування для переробки продуктів, таких білкове 

борошно, включаючи використання білкового борошна у виробництві добрив.  

Очікувані результати 

Переробка залишатиметься важливою технологією для управління відходами тканин тварин. 

Продукти переробки не використовуються як джерело корму для великої рогатої худоби. 

6.2.3.2    Компостування 

Поза межами ЄС аеробне компостування широко використовується для утилізації померлої 

худоби. Компостування являє собою простий метод, який може бути застосований на фермах 

з використанням компостування у валках і бункерах, або у спеціально відведених місцях з 

використанням закритих валків або методі, де застосовуються закриті ємності. Як правило, 

процес включає нашарування тушок між шарами багатого на вуглець субстрату, такого, як 

солома, тирса або рисові масиви, з остаточним покриттям багатого на вуглець субстрату по 

всій купі. Більші тушки зазвичай розміщуються в окремих шарах, у той час як птахи можуть 

складатись багатошарово; і компостні купи у подальшому аеруються або повертаються. 

Залежно від ваги туші, відходи можуть розкладатися при швидкостях, що досягають 1-2 кг 
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день1, в корисний продукт, який може бути використаний в якості добавки до ґрунту. 

Процес по суті відбувається в два етапи - первинний, термофільної фази (температура до 70 ° 

С генерується протягом декількох тижнів) і вторинного, мезофільної фази (зазвичай 30-40 ° 

С) протягом декількох місяців. Компостування відходів тканин тварин, в тому числі туш, 

представляє собою технологію, яка може використовуватися на невеликих фермах і в 

сільській місцевості, особливо в тих випадках, коли надання послуг з переробки не є 

доступним. Компостування тушок має бути обмеженим птицею і дрібними тваринами. 

Потрібно забезпечити належне управління системою компостування для забезпечення 

підтримки оптимальних умов для розкладання.  

Деякі основні вимоги до компостування тушок:- 

- Має підтримуватись аеробне середовище. 

- Джерело вуглецю буде необхідним, щоб гарантувати, що належне співвідношення 

вуглець : азот 25 : 1 є присутнім для того, щоб проходив процес компостування. Тирса є 

ідеальним джерелом вуглецю; 

- Температури в усьому об’ємі маси для компостування повинна перевищувати 55° С, для 

адекватного зниження рівнів патогенів; 

- Вміст вологи в компостній купі повинен бути в межах 50- 60 %; 

- Компостна купа має бути розташована в районі, який є добре дренованим, доступним і 

знаходиться далеко від районів, чутливих до забруднення ґрунтових вод. Якщо будується 

об'єкт для компостування, він має складатися з бетонної площадки, даху, і бути 

виконаним з будівельних матеріалів, що не є схильними до гниття. 

- Ділянка для компостування повинна розташовуватись як мінімум за 90 метрів від 

водотоку або побутового колодязя. 

- Усі забруднені стоки з площадки для компосту повинні бути зібрані. Чиста поверхнева 

вода має бути направлена вбік від потужностей для компостування. 

- Готовий компост може бути розповсюджений по землі. 

Потужність компостної установки повинна бути достатньою для переробки при 

нормальному рівні смертності. Розширена ємність, для вміщення при надмірному рівні 

смертності, є бажаною, але не обов'язковою. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Розробка інформаційного пакету з компостування тканин тварин, включаючи 

технічні та нормативні вимоги; 

2. Поширення інформації і знань про компостування відходів тканин тварин, 

включаючи тушки дрібних тварин; 

3. Впровадження та введення в дію стандартів з компостування і використання 

земель.  
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Очікувані результати 

Компостування використовується як технологія переробки відходів тварин в районах, де 

надання послуг з переробки не є доступним. 

6.2.3.3    Захоронення 

Мертві тварини можуть бути захоронені за умови схвалення щодо негайної утилізації, що 

отримано від компетентного органу. Проте, в разі великої кількості тушок, що утилізують на 

полігоні, це може привести до утворення великої кількості в’язких багатих на органіку рідин, 

які можуть засмітити системи збору рідини сміттєзвалищ. Таким чином, велика кількість 

туш тварин вимагає особливої уваги і спеціальної обробки на звалищах в цілях забезпечення 

належної утилізації.  

Основним заходом для захисту якості води, пов'язаним з похованням відходів є те, що 

прибирання померлих тварин має бути зроблено таким чином, щоб це узгоджувалось з 

здатністю утримувати вологу для твердих відходів, що лежать в основі каркасного шару на 

звалищі. Крім того, мають виконуватись наступні вимоги, щоб уникнути проблем, 

пов'язаних з продукуванням рідини, що їх могло б створити розміщення мертвих тварин на 

існуючому полігоні:  

● Обмежити товщини кожного шару мертвих тварин не більше як двома футами, або у 

разі великих тварин, таких як корови, до однієї товщині тварини;  

● Накрити кожен шар мертвих тварин ще більш товстим шаром ґрунту або інших 

абсорбуючих відходів;  

● Якщо частина полігону, на якому розміщуються мертві тварини, має композитну 

підкладку, розміщується не більше двох шарів (з більш товстим шаром інших відходів 

або ґрунту між ними) в тій чи іншій області;  

● Якщо частина полігону, на якій розміщуються мертві тварини, не має композитної 

підкладки, розміщується не більше як один шар в тій чи іншій області;  

● Розміщення мертвих тварин тільки на ділянках полігону з підстиланням значної 

товщини інших відходів; 

● Якщо мертві тварини перемішуються з матеріалом, що містить значний відсоток води 

(наприклад, насичене сміття), перед скиданням зменшують ймовірність 

вилуговування шляхом змішування відходів з абсорбуючим матеріалом (наприклад, 

ґрунт, тирса і т.п.).  

● Закривання мертвих тварин ґрунтом або іншими відходами відразу після видалення на 

смітник. 

Пріоритетні заходи політики  
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1. Розробка документу з стандартної операційної практики (СОП) з викладенням 

технічних і нормативних вимог, відповідно до яких дозволяється захоронення 

відходів тканин тварин, включаючи туші; 

2. Поширення інформації і знань по захороненню відходів тканин тварин, 

включаючи туші, серед сміттєвих операторів з гарантуванням, що СОП входить 

в посібник з експлуатації звалища та / або критеріїв прийнятності відходів 

сміттєзвалища. 

Очікувані результати 

Захоронення відходів тканин тварин, включаючи туші, проводять екологічно безпечним 

способом і відповідно до СОП. 

6.2.3.4     Сміттєві ями 

Традиційні методи захоронення на фермах при загибелі худоби включають захоронення в 

могильниках, траншеях, або у контейнерах з відкритим дном, іменованих як ями для мертвих 

тварин або сміттєві ями. Захоронення худоби було заборонено в ЄС через побоювання, що 

інфекційні агенти можуть випадково потрапити харчові ланцюги як їжі людини, так і кормів 

для тварин, або призвести до забруднення навколишнього середовища. За межами ЄС 

виникло деяке занепокоєння з приводу того, що неправильне поховання може вести до 

забруднення підземних та поверхневих вод патогенними організмами та хімічними 

продуктами розкладання. Проте, не знайдено ніяких досліджень, що повідомили б про якісь 

серйозні екологічні наслідки від рутинної утилізації через захоронення. Забруднення з ям 

могильників, ймовірно, має бути схожим на забруднення з побутових септиків, і може 

контролюватись законодавством подібно до правил з очищення стічних вод на площадках. 

Виділені ями для захоронення повинні використовуватися тільки тоді, коли всі інші варіанти 

виявляться непрактичними. Мають бути визначені конкретні критерії, включаючи відстань 

до ґрунтових вод і товщину потрібного ґрунтового покриву. З урахуванням правил ЄС, 

захоронення не має активно заохочуватись і це має бути в найближчі роки припинене. 

Захоронення під поверхнею ґрунту не рекомендується через потенційну можливість 

забруднення підземних вод. Це допускається до тих пір, поки виконуються певні критерії 

(див. нижче). Ділянки для захоронення повинні бути розташовані в шаховому порядку на 

всій території, а не зосереджені в одному місці. Ділянки для захоронення повинні бути 

розташовані:- 

● Принаймні за 300 м від будь-якого джерела питного водопостачання або свердловини;  

● Принаймні за 60 м від будь-якого прісноводного струмка, ставка, гирла річки або 

прибережної області; 

● Принаймні за 30 м від будь-якого місця з правом публічного проїзду або проходу. 

Крім того, вся захоронена птиця і худоба повинна бути накрита в той же день, як воно 

захоронене, з мінімумом 0,6 м землі. Захоронення під поверхнею ґрунту слід розглядати 

тільки за таких умов:- 
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● У місцях, де рівень ґрунтових вод не підходить в межах 600мм від дна котловану, і де 

ґрунт є добре аерованим; 

● У місцях, де дно могильної ями знаходиться принаймні на 0.6м вище корінних порід; 

● У місцях, не схильних до поверхневого стоку, залиття або затоплення; а також 

● Відкриті траншейні ями не є прийнятними.  

Пріоритетні заходи політики  

1. Розробка інформаційного пакета з технічних і нормативних вимог, при яких 

захоронення відходів тканин тварин, включаючи тушки, дозволяється; 

2. Поширення інформації і знань про захоронення відходів тканин тварин, 

включаючи тушки дрібних тварин, включаючи інформацію про альтернативні 

варіанти утилізації, такі як переробка; 

3. Погодження законодавства про захоронення відходів тканин тварин з 

законодавством ЄС і розробка часових рамок і програми поетапної відмови від 

такої практики. 

 

Очікувані результати 

Дотримання вимог захоронення збільшується, в той час як застосування захоронення в якості 

методу видалення зменшується в період до 2020 р. Гармонізація законодавства на місці до 

2020 року і поетапна відмова від захоронення відходів тканин тварин, включаючи туші, 

реалізується в період до 2025 року. 

6.2.3.5     Зберігання, збір і транспортування 

Туші тварин, що утримуються в незакритих місцях для подальшої утилізації, повинні 

зберігатися в замороженому вигляді і / або поза досяжністю сміттярів до тих пір, поки вони 

зможуть бути належним чином утилізовані. Зберігання великих тварин на фермах повинно 

бути обмежено до 48 годин. У разі тимчасового зберігання в місці обробки або утилізації, 

мають бути реалізовані наступні заходи:  

● Впровадження плану, який гарантує, що будь-які відводи зливових вод з туш, 

складених на об'єкті, перед скиданням, будуть оброблятися як стічні води, а не як 

"нормальні" зливові стоки з об'єкта;  

● Реалізація плану щодо запобігання контактуванню диких тварин з тушами 

(наприклад, забезпечити огородження або тимчасове покриття ґрунтом);  

● Обробка тимчасового складання до кінця робочого дня.  

Пріоритетні заходи політики  
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1. Розробка інформаційного пакета зі зберігання тканин тварин, включаючи 

технічні та нормативні вимоги; 

2. Дослідження доступності послуг зі збирання туш і розробка планів щодо 

запобігання і засипки у найближчий час; 

3. Розробка та впровадження вимог до зберігання для потужностей переробки і 

видалення відходів. 

Очікувані результати 

В межах країни широке охоплення послуг зі збору туш і транспортування до переробних 

заводів або альтернативної переробки, або можливостей захоронення до 2025. Потужності з 

переробки та видалення відходів мають дотримуватися правил і нормативів для тимчасового 

зберігання туш до 2020 року. 

6.2.3.6    Альтернативні методи утилізації 

Альтернативні варіанти видалення включають лужний гідроліз і спалювання. Лужний 

гідроліз був розроблений в 1990-х роках, і, отже, є відносно новою технологією. Він 

використовує гідроксид натрію або гідроксид калію, щоб каталізувати гідроліз біологічного 

матеріалу (наприклад, туш) у стерильний водний розчин, що складається з пептидів, 

амінокислот, цукрів і мила. Туші вміщуються в контейнер з легованої сталі, до якого 

додають луг у твердій формі або у вигляді розчину, концентрація залежить від маси 

матеріалу туш. Потім контейнер герметично закривають і процес проходить при 150 ° С 

протягом часу до шести годин, і при високому тиску, з тим, щоб істотно прискорити процес. 

Потік, що виходить з процесу, є високо лужним і дуже багатим на поживні речовини, які 

могли б створити проблеми при виливанні потоку в системи очищення стічних вод. Стоки в 

даний час не дозволяється направляти в каналізацію в ЄС без попередньої обробки, з тим, 

щоб запобігти затвердіванню гідролізату. Ця технологія здатна усунути як патогени, так і 

пріони з побічних продуктів тваринного походження, і лужний гідроліз, таким чином, є 

прийнятною технологією для утилізації туші. Придатність для впровадження в Україні 

потребує дослідження. 

Спалювання туш в стаціонарних або мобільних пристроях є звичайною практикою в разі 

спалахів інфекційних захворювань тварин, таких, наприклад, як ящур. Інсінерація може 

відбуватися в стаціонарних установках для спалювання або у мобільних пристроях, які 

будуть розгорнуті в разі спалаху захворювання. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Дослідження придатності альтернативних методів утилізації для впровадження в 

Україні. 

2. Дослідження наявності потенціалу по спалюванню по всій країні і виявлення 

прогалин; 
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3. Закупка мобільних сміттєспалювальних установок і встановлення у 

регіональних структурах, відповідальних за нагляд за наданням ветеринарних 

послуг; 

4. Розробка плану розгортання в екстрених ситуаціях і утилізації для мобільних 

пристроїв, які будуть реалізовані в разі спалаху захворювання. 

Очікувані результати 

Здатність необхідністю ефективно реагувати в разі необхідності знищення відходів тканин 

тварин, особливо туш, в разі спалаху захворювання, на місці, до 2020 року. 

6.2.4    Тваринний гній 

Концентрація для загального вмісту сухих твердих речовин (ТР) у гної є основною 

характеристикою, яка вказує на те, як матеріал може бути оброблений. Гній можна 

класифікувати як твердий, напівтвердий або рідина. Перший містить більше 20% твердих 

речовин (це може бути складене і оброблене будь-яким обладнанням, яке буде переміщувати 

сипкі матеріали), напівтвердий містить від 5 до 20% твердих речовин, він виробляється в 

системах утримання худоби, де існує обмежене розміщення, і тече так само легко, як рідкий 

гній, і не може бути складений як твердий. Рідкий гній містить менше 5% твердих речовин - 

додаткова рідина надходить від промивання і витоку з системи водопостачання - і, коли це 

перемішують, може бути перекачаний або переміщається самопливом. 

Фактори, що впливають на концентрацію ТР виділеного гною, включають клімат, тип 

тварин, кількість споживаної тваринами води, і тип корму, а також дизайн загонів для 

тварин, особливо конструктивних особливостей для збору і видалення сечі і фекалій тварин. 

У сучасних системах ферм гній зазвичай видаляється з зон утримання тварин шляхом 

промивання водою, таким чином, утворюється суспензія зі зниженим вмістом ТР. У 

традиційному сільському господарстві гній поглинається підстилкою для тварин та 

видаляється механічно або вручну, тим самим зберігається високий вміст ТР. 

6.2.4.1     Зберігання тваринного гною  

Сховища гною можуть являти собою певну структуру, резервуар, лагуну, водозбірний 

басейн, цистерну, водостік, бак, глибоку яму або обваловану область для тимчасового 

вміщення відходів домашньої худоби, поки вони не можуть бути використані або належним 

чином утилізовані. 

Сховища гною слід розглядати як тимчасовий захід, тому необхідно розробити ретельний 

план утилізації гною для повного очищення місця зберігання і утилізації або переробки гною 

на щорічній основі.  

Даний розділ також визначає основні заходи, які повинні бути реалізовані місцевими 

повноважними структурами для зберігання і утилізації гною в сільській місцевості та вимог в 

разі інтенсивного тваринництва. Наприклад: 
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● Об'єкт повинен бути розроблений так, щоб звести до мінімуму вплив на якість води, в 

тому числі підземних і поверхневих вод.  

● Оператори повинні звести до мінімуму запах від місць зберігання гною з 

використанням відповідних методів організації або технології. 

● Оператори повинні розробити ретельний план управління, оскільки гній не може 

зберігатися невизначено довго. 

Сховище гною, яке має достатній розмір, зменшує ймовірність забруднення від розливів і 

дозволяє застосування землі, коли ґрунт сухий, коли зернові культури потребують 

підживлення, і коли графіки роботи це дозволяють.  

● Сховище гною повинно бути достатньо великим для зберігання гною, підстилки, 

відходів корму, опадів, і усіх рідин протягом принаймні 210 днів. Місткість для 

зберігання протягом одного року є оптимальною;  

● Правильне управління для усіх рідин має важливе значення для ефективної і 

економічної обробки і зберігання гною. Оскільки вся вода, яка входить в контакт з 

гноєм, має оброблятись як відходи, ключовим моментом для ефективного управління 

є зведення до мінімуму такого контакту; 

● Поверхневий стік повинен бути відведений від площ утримування худоби і 

складських площ для гною; 

● Стоки з масиву зберігання твердого гною і вигульного двору, промивної води 

доїльного центру, просочування з силосу і для промивної води тваринницьких 

приміщень повинні зберігатися і оброблятись належним чином, щоб гарантувати 

відсутність забруднення води.  

Пріоритетні заходи політики  

1. Проведення інвентаризації поточної ситуації зі зберіганням гною і планів з 

переробки гною і фуражу в сільськогосподарському секторі; 

2. Розробка вимог для зберігання гною на фермах і встановлення максимальної 

кількості тварин, при перевищенні якої фермери будуть зобов'язані розробляти 

план управління гноєм; 

3. Впровадження вимог, починаючи з великих ферм. 

Очікувані результати 

Зберігання і ведення робіт з гноєм має покращитись і проводиться екологічно безпечним 

чином до 2025 року. 

6.2.4.2     Твердий гній  

Є три загальних і прийнятних способи зберігання твердого гною. Вони пов'язані з типом 

використовуваної системи утримання домашньої худоби або птиці.  
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У підсобному приміщенні (кипи твердого гною): Гній може зберігатися там, де виробляється, 

в обмеженому вигляді, з напластуванням у системах для його вміщення. Це найчастіше 

використовується для молочної та м'ясної худоби. Системи для сухого пташиного посліду 

також зберігають гній там, де розміщуються птахи. 

Огороджена бетонна плита з утримуванням поверхневого стоку: Гній видаляється і 

зберігається на огородженому бетонному майданчику з системою стримування стоку. Гній 

зазвичай переміщується за допомогою трактора з скребком, переднім навантажувачем, 

стабільним очищувачем і ліфтом / укладальником.  

Огороджена бетонна плита з дахом: Гній видаляється до критого сховища з бетонною 

підлогою, а також частковими бічними стінками, виготовленими із залізобетону.  

Зберігання гною в польових умовах є практикою, що іноді використовується в поєднанні зі 

зменшеною ємністю в підсобному приміщенні. Ця практика, однак, не рекомендується, якщо 

існує висока проникність ґрунту та / або тріщинувата корінна порода, що лежить в основі. 

Крім того, мерзлий ґрунт протягом зимових місяців може збільшити ризик стоку. Там, де 

використовується польова практика зберігання, слід застосовувати низку запобіжних заходів. 

Наприклад, польові кипи не повинні бути розташовані в межах 300 метрів від водопровідних 

мереж загального користування, або в межах 90 м від водного шляху, водно-болотних земель 

і т.д. Гнойові купи не повинні розташовуватися в місцях, схильних до стікання накопиченої 

поверхневою води або там, де може відбутися повінь.  

6.2.4.3     Напівтвердий гній 

Є два прийнятних способи зберігання напівтвердого гною:- 

Огороджена бетонна плита з земляним насипом: Цей тип зберігання вимагає наявності 

похилої бетонної підлоги, бетонних огороджень і пандусу, щоб забезпечити легкий доступ 

трактора. Земляні бічні насипи мають бути спроектовані належним чином і сконструйовані 

для запобігання просочуванню. Похила підлога дозволяє рідкій фракції гною текти до 

найнижчої точки, де вона може бути видалена шляхом відкачування. Тверді речовини, що 

залишаються, можуть бути видалені за допомогою трактора, оснащеного фронтальним 

навантажувачем.  

Бетонне сховище: Для ґрунту з низьким вмістом глини, напівтвердий гній найкраще може 

зберігатися в критій конструкції з залізобетонними бічними стінками з трьох боків. Бетонна 

підлога з ухилом вниз від відкритої сторони потрібна, щоб утримувати дренаж рідкої 

фракції. Підлога має бути ізольована в стінах, щоб запобігти просочуванню.  

6.2.4.4      Рідкий гній 

Рідкий гній слід зберігати в цистернах або земляних місцях для зберігання гною. Сховища 

повинні бути непроникними для забезпечення того, щоб рідина не просочувалась з такої 

області. Непроникність може бути забезпечена різними способами, в тому числі бетонними 

резервуарами, надземними емальованими сталевими резервуарами і облицьованими 

земляними ставками. На фермі, як правило, доступні такі варіанти: 
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● Великі резервуари для зберігання гною, розташовані безпосередньо під зоною 

утримування великої рогатої худоби. Вони, як правило, є прямокутними резервуарами 

з залізобетонними стінами, заізольованими до бетонної підлоги.  

● Сховище гною, що знаходиться на відстані від зони утримування худоби, у відкритих 

лагунах або ставках. Для запобігання просочуванню з проникненням в ґрунт 

необхідне облицювання. Підняття підлоги сховища повинне бути на 1 м вище 

максимального рівня ґрунтових вод і підйому корінних порід. 

● Структури зберігання гною над землею, або частково або повністю в землі, силосного 

типу. Круглі або прямокутні резервуари з залізобетонними стінами і підлогою. 

Кришки можуть бути встановлені для зменшення запаху, щоб не допускати 

потрапляння опадів, або для забезпечення безпечної експлуатації. Кришки 

обираються так, щоб зменшити сильні запахи, характерні для сховищ для зберігання 

рідини, можуть включати тимчасові плавучі солом'яні тверді нашарування, брезент, 

пластикові куполи, або постійні сталеві, дерев’яні або бетонні конструкції. З 

міркувань безпеки, в підземних або частково підземних сховищах, розташованих 

зовні підсобних приміщень, має бути огорожа, або залізобетонне покриття, яке буде 

витримувати рух транспортного засобу. Висота підлоги сховища повинна знаходитися 

на відстані 0,5 м над максимальним рівнем ґрунтових вод і підйому корінних порід. 

При зберіганні рідкого гною може статися спонтанне анаеробне зброджування, що 

призводить до утворення та накопичення біогазу в середині та вище гною. Заходи, 

спрямовані на вентиляцію, горіння або використання газу, повинні застосовуватись для 

запобігання вибухам. Рекомендується підтримувати належну вентиляцію у всіх закритих 

приміщеннях, де розміщується худоба або зберігаються відходи від домашнього худоби. У 

разі критих резервуарів мають запроваджуватись заходи з управління газом.  

Слід бути обережними, коли рідкий гній перемішується, оскільки перемішування викликає 

швидке вивільнення газів. Навіть при працюючій системі вентиляції об'єкта можуть швидко 

накопичуватися високі рівні токсичних газів. 

6.2.4.5      Застосування гною на землі 

Гній є цінним ресурсом для сільського господарства, і при правильному управлінні може і 

повинен бути невід'ємною частиною програми внесення поживних речовин у ґрунт. Проте, 

при застосуваннітваринного гною на землі треба брати до уваги основні вимоги для того, 

щоб оптимізувати вигоди, запобігаючи забрудненню навколишнього середовища. Ці вимоги 

можуть включати: 

● Оцінку кількості і якості поживних речовин, присутніх в гної, ґрунтових умов і 

топографічних умов перед внесенням гною у землю.  

● Розгляд рівнів застосування і пори року, щоб уникнути забруднення прилеглих 

земель, підземних і поверхневих вод.  

● Заходи щодо зниження запаху і викидів аміаку в повітря. 

Розкидання гною на землі є дуже бажаним методом рециркуляції природних органічних 

побічних продуктів виробництва тваринницької продукції. Тваринний гній може бути 
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цінним додатком для ґрунту. При правильному управлінні, він діє не тільки як джерело 

поживних речовин для рослин, але також сприяє поліпшенню обробітку ґрунту, аерації, і 

властивостей з утримування води шляхом додавання органічної речовини.  

Для максимального використання поживних речовин гною сільськогосподарськими 

культурами необхідно: 

● Мати достатню базу землі для внесення гною; 

● Тестувати ґрунт і гній для визначення рівня поживних речовин; 

● Мати розуміння швидкості вивільнення поживних речовин в гної; 

● Розраховувати потреби сільськогосподарських культур в поживних речовинах; 

● Запобігати втратам поживних речовин через поверхневий стік; 

● Зменшити втрати азоту в атмосферу; 

● Мінімізувати ущільнення ґрунту і проблеми зі структурою ґрунту; 

● Запобігати вилуговуванню нітратів в ґрунтові води;  

● Запобігати забрудненню водних шляхів стоком гною; а також 

● Мінімізувати запахи і викиди під час розкидання. 

Норми витрати гною повинні визначатися в рамках загального плану управління поживними 

речовинами.  

Розкидання: 

● Гній повинен бути включений в ґрунт якомога швидше після того, як відбулось 

розкидання. Це дозволить звести до мінімуму можливість скарг з приводу запаху і 

забруднення від стоків, а також забезпечить отримання максимальної вигоди від 

добрива з гною. Рекомендується, щоб нанесений на поверхню гній був включений до 

ґрунту протягом 24 годин з застосування;  

● Упорскування рідкого гною безпосередньо в більшість ґрунтів є кращою практикою, 

якщо це може бути зроблено перед приготуванням насіннєвого ложа, або під час 

посівного сезону, тобто поживні речовини виявляються легко доступними для 

вирощування рослин; 

● Гній не повинен застосовуватися в умовах підвищеної вологості ґрунту, щоб 

уникнути проблем з ущільненням ґрунту, і має не допускатись потрапляння у будь-

який водотік;  

● Гній має не розповсюджуватись в межах 30 метрів від водотоку на схилах з ухилом 

менше 5%, і в межах 60 метрів від водотоку на схилах з ухилом більшим за 5%. 

Як правило, найкраще застосовувати гній перед, чи на початковій стадії росту будь-яких 

культур. Деякі форми азоту одразу доступні для рослин. Крім того, поживні речовини в 

органічній формі можуть бути вивільнені протягом всього періоду вегетації. Якщо гній 
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поширюється в кінці періоду вегетації, або після періоду вегетації, то знижується користь 

для врожаю, і існує підвищений ризик вилуговування нітратів в ґрунтові води або до 

поверхневого стоку з забрудненням водних потоків. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Розробка нормативно-правової бази для застосування гною тварин на землі, в 

тому числі вимог, що пред'являються до аналізу ґрунту і гною, норми витрат на 

гектар для різних культур, періоди застосування і методи; 

2. Впровадження сучасних технологій внесення гною, таких як ін'єкції гною і 

поступова заміна обладнання, що використовується у даний час. 

3. Організація збору надлишків гною там, де він генерується, і перерозподіл в 

райони дефіциту добрив, або компостування, і відповідних об'єктів. 

Очікувані результати 

Управління роботою з гноєм оптимізується і здійснюються екологічно безпечним способом. 

6.2.4.6    Компостування гною 

Компостування гною є цінним інструментом управління, який підвищує гнучкість 

застосування для земель та зберігання, при цьому значно знижуючи можливість забруднення 

ґрунту і води, які можуть виникнути, якщо сирий гній неправильно зберігається або 

розповсюджуються по землі. Крім того, при додаванні гною в якості сировини для 

компостування сільськогосподарських відходів отримується більш цінний продукт (компост) 

порівняно з використанням для компосту тільки рослинного матеріалу. Продукт буде 

багатшим поживними речовинами, безпосередньо доступними для росту рослин і, отже, 

більш корисним в застосуванні для підтримки або відновлення родючості ґрунтів.  

6.2.4.7    Анаеробне зброджування гною  

Тваринний гній може бути доданий в якості вихідної сировини для анаеробного 

зброджування сільськогосподарських відходів та / або біологічних відходів або осаду з 

очисних споруд. Тваринні відходи також можуть бути використані в якості єдиної сировини 

для анаеробного зброджування. Гній долучиться до генерації біогазу і в результаті буде 

одержаний багатий на поживні речовини продукт, який може бути використаний в якості 

підсилювача для ґрунту і добрива. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Стимулювати використання гною в якості сировини для компостування і 

анаеробного зброджування, де безпосереднє застосування на землі не є 

можливим або бажаним. 

Очікувані результати 

Управління гноєм оптимізується і здійснюється екологічно безпечним способом. 
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6.2.5   Агрохімічні відходи 

В сільськогосподарському секторі використовується широкий спектр хімічних речовин, в 

тому числі пестицидів для захисту рослин, добрива і регулятори росту рослин, інсектициди 

та гербіциди. Хоча це і корисно для підвищення врожайності, надмірне використання 

призведе до забруднення навколишнього середовища. Використання і зберігання 

агрохімікатів має з огляду на це бути строго регламентованим. Необхідно звертати увагу на 

ввезення та використання підроблених хімічних речовин. 

На додаток до поточного використання агрохімікатів, застарілі агрохімікати з минулих часів 

утворюють екологічну загрозу, яку необхідно вирішувати.  

Україна практикує виробництво та застосування великих кількостей пестицидів і хімічних 

добрив. Інтенсивне використання пестицидів завершилось у 1986-1987 роках, коли величезні 

кількості високотоксичних і стійких хлорорганічних сполук були поширені на землях до 

рівня до 3-4 кг / га. У ті дні відсутність захисного одягу та етикеток, а також відсутність 

інформації про безпеку або підготовки, були звичайною практикою.  

З кінця 1990-х років виробництво і використання пестицидів значно знизилися. Оскільки 

пестициди покращилися і в даний час активні при значно більш низьких концентраціях, а 

багато фермерів не можуть дозволити собі покупку пестицидів на попередніх рівнях, 

інтенсивність внесення тепер перейшла в діапазон 0,7-1 кг / га. Токсичні залишки з часу 

періоду максимального застосування хімікатів здебільшого знизились у ґрунті та їжі, зі 

зменшенням частоти виявлення хлорорганічних сполук в ґрунті на 71%, а в 

сільськогосподарських рослинах на 83%. 

Проте, ці старі і застарілі пестициди не зникли, і їх постійні запаси, за оцінками, 

перевищують 13500 тонн та являють собою серйозну екологічну проблему. Більшість з них 

накопичені в 1970-і роки на вулиці, в місцях тимчасового зберігання, або в контейнерах, які 

тепер зламані, і тихо просочуються в ґрунтові води, як правило, без будь-якого контролю або 

нагляду.  

Ця проблема з пестицидами була темою обговорення Стокгольмської конвенції з стійких 

органічних забруднювачів, в результаті чого виникли різні ініціативи з очищення цих 

запасів. Зовсім недавно, в 2012 році, ПСО і ЄС започаткували, відповідно до політики 

сусідства ЄС, партнерство для надання допомоги країнам у зниженні ризиків забруднення 

від запасів пестицидів.  

Пріоритетні заходи політики  

1. Перегляд правил і норм, що стосуються використання і зберігання агрохімікатів 

і гармонізації із законодавством ЄС, де це необхідно. 

2. Підтримка та оновлення по мірі необхідності інвентаризації застарілих сховищ 

агрохімікатів і розробка програми їх очищення та знищення хімічних речовин. 
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3. Розробка заводу для боротьбі з контрафактними агрохімікатами, підвищення 

контролю над імпортом і забезпечення того, щоб порушники притягувалися до 

відповідальності 

Очікувані результати 

Визначення відповідальності з управління застарілими пестицидами та іншими 

агрохімічними відходами. Місця зберігання застарілих агрохімікатів очищаються, і їх вміст 

знищується в екологічно безпечний спосіб до 2025 року. Імпорт і використання підроблених 

хімічних речовин знижується. Використання і зберігання агрохімікатів на фермах відповідно 

до міжнародної практики. 
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6.2.6   Утворення інших сільськогосподарських відходів 

Сільськогосподарський сектор в Україні виробляє цілий ряд ненатуральних відходів. На 

малюнку 6-8 нижче наведені основні джерела та види відходів, що утворюються. Як уже 

зазначалося, більшість цих відходів пов'язані з надходженнями для сільського господарства, 

такими, як агрохімікати, насіння, товари для здоров'я тварин і техніка. 

Малюнок 6-8 Джерела і види несільськогосподарських відходів 
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6.2.6.1   Оцінка варіантів 

Огляд кращих варіантів для управління потоками відходів наведено на малюнку 6-9 нижче. 

Малюнок 6-9 Огляд кращих варіантів 

 

6.2.6.2   Скорочення відходів 

Скорочення відходів забезпечує найбільші загальні переваги (скорочення фінансових і 

екологічних витрат). Таким чином, це має бути в основі будь-якої стратегії управління 

сільськогосподарськими відходами. Стимули для фермерів по скороченню відходів до 

теперішнього часу були обмежені, і є явний потенціал для скорочення деяких потоків 

відходів за рахунок вдосконалення методів ведення сільського господарства. Багато 

виробників і дистриб'юторів вже діяли в напрямку зменшення кількості відходів і, в 

короткостроковій перспективі, можливості для подальшого скорочення за рахунок 

структури, як видається, є відносно невеликими, але повне 'переосмислення' деяких внесків і 
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процесів може дати значне скорочення відходів в більш тривалий термін. Проте, навіть при 

широкому застосуванні цього варіанту, малоймовірно, що потоки відходів будуть повністю 

усунені. Тому залишається потреба в інших варіантах.  

6.2.6.3    Повторне використання 

Повторне використання відходів може мати значні фінансові та екологічні вигоди (хоча і не 

завжди), і цей варіант є потенційно життєздатними для ряду потоків відходів. Проте 

можливості для збільшення об’єму повторного використання відходів на фермах (що 

виходить за рамки існуючої практики) виявляються обмеженими. Крім того, технічні та 

логістичні обмеження скорочують розвиток повторного використання сільськогосподарської 

упаковки. Повторне використання з огляду на це навряд чи буде відігравати суттєву роль в 

короткостроковій перспективі, але можливості дійсно існують (наприклад, повторне 

використання техніки і будівельних матеріалів поза фермою). Необхідні подальші 

дослідження. 

6.2.6.4      Спалювання на фермах без рекуперації енергії  

Це може бути одним з найбільш реалістичних варіантів в короткостроковій перспективі 

(особливо на невеликих фермах у віддалених районах). Це не довгостроковий варіант, 

оскільки вимоги до контролю викидів і моніторингу означають, що він більше не буде 

придатним.  

6.2.6.5     Рекуперація енергії на фермах 

Це явно кращий варіант, в принципі, оскільки при цьому відновлюється цінність з відходів. 

Проте це теж не вважається довгостроковим варіантом. Однак рекомендується проведення 

подальших досліджень в області альтернативних технологій рекуперації енергії, так як 

використання цієї опції виключає витрати, пов'язані з транспортуванням відходів. 

6.2.6.6     Компостування на фермах  

Це є лише потенційно життєздатним для невеликої частини потоку неприродних відходів, 

головним чином вторинної картонної упаковки. Це не вважається життєздатним для інших 

видів первинних паперових упаковок (це упаковки, використовувані для насіння, кормів і 

агрохімікатів) у зв'язку з ризиком ґрунтового забруднення. В майбутньому, компостування 

здатних до біо-розкладання плівок може бути прийнятним варіантом, але це є невизначеним 

в даний час. В цілому, необхідні подальші дослідження, перш ніж підтвердити роль 

компостування. 

6.2.6.7    Переробка поза фермою  

Це є життєздатним варіантом для декількох потоків відходів, включаючи, наприклад, 

упаковки, непакувальний пластик, масла, метали і будівельні матеріали. Проте 

співвідношення витрат і вигод в порівнянні з іншими варіантами залежить від цілого ряду 

чинників, таких як логістика (тобто збір відходів і транспортування до належних 

потужностей) та ефективність переробки, і ринків вторинних матеріалів.  
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6.2.6.8    Рекуперація енергії поза фермою  

Це має бути складовою частиною в управлінні кількома потоками відходів, включаючи 

упаковки, непакувальний пластик, масла та шини. Потенційна перевага цього варіанту для 

пластикової упаковки, в порівнянні з переробкою, полягає у тому, що це не вимагає 

розділення різних матеріалів. Що стосується переробки, співвідношення витрат і вигод 

рекуперації енергії поза фермою в порівнянні з іншими варіантами залежить від 

ефективності логістики і наявності відповідних потужностей. 
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7.  РЕГУЛЯТИВНА ТА ІНСТИТУЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

У попередньому розділі описано «технічну складову» стратегії. Основна мета даного розділу 

полягає у визначенні її допоміжної «більш м'якої» структури сприяння, тобто інституційних, 

нормативних, економічних та інформаційних, для поширення, компонентів / інструментів, 

необхідних для забезпечення того, щоб технічні компоненти були стійкими. 

7.1 ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна мета даного розділу полягає у визначенні змін в існуючій законодавчій базі для 

підтримки реалізації стратегії, а також обґрунтування цього.  

 

Хоча Україна вже транспонувала частину законодавства ЄС, що регулює 

сільськогосподарські відходи, такого, як регулювання побічних продуктів тваринного 

походження (Директива (EC) 1774/2002), передбачається подальша гармонізація 

законодавства. Оскільки в ЄС сільськогосподарські відходи регулюються головним чином 

рамковою директивою з відходів (вимогами Директиви 2008/98 / EC), пріоритет буде 

надаватись повному перенесенню і впровадженню цієї директиви. 

 

Пріоритетні заходи політики  

1. Проведення повної оцінки Закону про відходи і розбіжностей між цим законом і 

рамковою директивою з відходів. 

2. Пропонування поправок до закону про відходи, або підготовка проекту нового 

закону про відходи, який повністю узгоджується з рамковою директивою з 

відходів. 

3. Подання нового або зміненого закону про відходи в парламент для прийняття. 

4. Огляд інших законодавчих актів з метою виявлення суперечностей між 

законодавством України та законодавством ЄС, що регулює управління 

сільськогосподарськими відходами. 

5.  Розробка пропозицій щодо усунення конфліктів в законодавстві. 

Очікувані результати 

Законодавство, що регулює відходи сільського господарства, повністю приводиться у 

відповідність до законодавства ЄС до 2025 року. 

7.2  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Обов'язки різних державних установ, місцевих органів влади, виробників відходів, 

спеціалізованих постачальників послуг і інших зацікавлених сторін, що беруть участь в 

управлінні відходами сільського господарства, визначаються в даному розділі. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

101 

 

Державні органи на національному, регіональному та місцевому рівнях несуть 

відповідальність за забезпечення того, щоб впроваджувались прийнятні з боку екології 

процедури управління, рівень викидів, а також методи видалення.  

Відповідальність за належне управління відходами покладається на їх виробника, і це слід 

розглядати як частину вартості ведення бізнесу. Це включає розробку раціональних методів 

управління відходами для утворення відходів, зберігання, обробки, переробки та утилізації. 

 

 

Основні функції Відповідальна структура 

Розробка стратегії управління 

сільськогосподарськими відходами 

МЕПР у координації з Міністерством 

аграрної політики та харчових продуктів 

Розробка регуляторної бази законів, 

підзаконних актів, правил, стандартів, 

стандартних робочих процедур та зразків 

дозволів з умовами для зразків  

МЕПР у координації з Міністерством 

аграрної политики та харчових продуктів 

та обласними і місцевими державними 

адміністраціями, Державною інспекцію з 

охорони навколишнього середовища та 

Державною сільськогосподарською 

інспекцією 

Видача ППЗК та екологічних дозволів МЕПР та відповідно обласні і місцеві 

державні адміністрації 

Контроль та введення в дію для діяльності 

в сфері управління 

сільськогосподарськими відходами 

Обласні і місцеві державні адміністрації, 

Державна інспекція з охорони 

навколишнього середовища та Державна 

сільськогосподарська інспекція 

Впровадження заходів з управління 

відходами 

Виробники відходів, транспортувальники 

відходів, оператори потужностей з 

переробки та утилізації відходів 

Збирання, управління та звітування з 

даних з управління 

сільськогосподарськими відходами 

МЕПР та обласні і місцеві державні 

адміністрації 

Таблиця 7-1 Функції та відповідальність для управління сільськогосподарськими 

відходами 
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7.3  АДМІНІСТРАТИВНІ ВИМОГИ ДО РЕСУРСІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ  

7.3.1  Реєстрація та дозвіл на діяльність з управління сільськогосподарськими 

відходами  

Основна мета даного розділу полягає у визначенні різних регуляторних інструментів 

управління, інструментів та підходів, які можуть бути введені в рамках стратегії. Слід, однак, 

зазначити, що утворення відходів є не тільки екологічним тиском, викликаним 

сільськогосподарською діяльністю, та що кілька видів сільськогосподарської діяльності на 

фермі може створювати різні види відходів. Екологічний тиск з боку великих тваринницьких 

ферм, наприклад, включає викиди аміаку, виробництво гною, утворення відходів тканин 

тварин і відходів кормів для тварин. Кожен з них може бути настільки великим, що має бути 

отримано дозвіл. В такому випадку, однак, має бути виданий тільки один дозвіл ППЗК або 

екологічний дозвіл, що охоплює всі види діяльності і навантаження на навколишнє 

середовище. Іншими словами, видачі дозволів на сільськогосподарські відходи повинні бути 

включені в загальну систему дозволів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. 

Дозволи ППЗК і з охорони навколишнього середовища встановлюють умови та вимоги для 

ведення сільськогосподарської діяльності та управління відходами. 

Для великих тваринницьких ферм може знадобитися дозвіл з профілактики промислового 

забруднення та контролю (ППЗК). Застосовуються наступні пороги, відповідно до директиви 

з промислових викидів: 

● Інтенсивне розведення птиці або свиней: 

- З більш ніж 40 000 місцями для птиці; 

- З більш як 2 000 місць для відгодовування свиней (понад 30 кг), або 

- З більш ніж 750 місцями для свиноматок. 

Іншим напрямком діяльності з управління відходами сільського господарства де діє ця 

вимога є: 

● Утилізація та переробка туш тварин або відходів тваринництва з переробною 

потужністю, що перевищує 10 тонн на день  

Для невеликих ферм, великої рогатої худоби та молочних ферм, продукції рослинництва та 

садівництва дозвіл ППЗК зазвичай не потрібен, але якщо деякі види діяльності ведуться, 

екологічний дозвіл має бути отриманий. Екологічний дозвіл має бути, наприклад, потрібен 

при установці і експлуатації переробних установок для сільськогосподарських відходів, 

таких, як анаеробний автоклав, незалежно від потужності або розміру. У разі інших видів 

діяльності дозвіл може знадобитися при перевищенні певного порогу.  

Для твердого гною екологічний дозвіл є необхідним при перевищенні порогового значення 

600 м
3
 для зберігання гною і для рідкого гною при ємності понад 2500 м

3
. Крім того, для 

компостування більш 600 м
3
 відходів сільського господарства буде потрібен екологічний 

дозвіл.  
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Невеликі ферми, на яких не проводиться ніякої діяльності, що потребує дозволів, можуть 

працювати без дозволу. Разом з тим, щоб гарантувати, що жодної екологічної шкоди не 

завдається, ці ферми повинні дотримуватися загальних правил і нормативів, які будуть 

включені в якості підзаконного акту або нормативного акту. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Розробка підзаконних актів, що деталізують комплексну систему видачі 

дозволів для сільськогосподарської діяльності, включаючи управління 

сільськогосподарськими відходами, що розрізняє різні види діяльності, що 

потребують дозволу ППЗК, види діяльності, що вимагають екологічного 

дозволу і види діяльності, що потребують екологічного дозволу при 

перевищенні певного порогу. 

2. Розробка комплексу підзаконних актів, що встановлюють стандарти і стандартні 

робочі процедури для сільськогосподарської діяльності, що спричиняє 

навантаження на навколишнє середовище, але не потребує дозволу; 

3. Впровадження підзаконних актів і забезпечення навчання і інформації для 

структур, що видають дозволи, і фермерів та керівників господарств, які 

потребують дозволу; 

4. Забезпечення дотримання умов видачі дозволів і загальних правил та норм 

шляхом проведення регулярних інспекцій ферм. 

Очікувані результати 

Структура дозвільної системи вводиться до 2020 року. 

Дозволи ППЗК видаються для всіх ферм і підприємств, пов'язаних до сільського 

господарства, які здійснюють діяльність, що вимагає такого дозволу, до 2025 року. 

Видача екологічних дозволів сільськогосподарським підприємствам завершується до 2030 

року, і для особистих підсобних господарств, що вимагають такого дозволу, до 2035 року. 

7.3.2   Система звітування з відходів сільського господарства і управління даними  

Визначення вимог до звітності та компетентних органів для збору і обробки інформації, 

пов'язаної до генерування сільськогосподарських відходів, їх утилізації і використання.  

Всі фермерські господарства, що генерують сільськогосподарські відходи, які не 

утилізуються на фермах, повинні повідомляти кількість відходів, що утворюються, до 

Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів (банку даних 

відходів) на щорічній основі. Особисті підсобні господарства не зобов'язані повідомляти про 

їх утворення відходів. Компанії, що здійснюють збір відходів від домашніх господарств, 

таких як туші тварин, які померли на фермі, повинні повідомляти кількість відходів, зібраних 

з особистих підсобних господарств, до МЕПР, з агрегуванням по областях, на щорічній 

основі. 
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Компанії, які отримують, переробляють, використовують або утилізують 

сільськогосподарські відходи, також повинні повідомляти кількість відходів, отриманих, 

перероблених, використаних або утилізованих, до МЕПР на щорічній основі за типом і 

класом відходів. 

Для окремих видів відходів, включаючи гній і туші, звітність з кількості відходів має 

базуватись на транспортних документах, порівняних з вимогами транспортної документації 

для небезпечних відходів (див. стратегію з небезпечних відходів). Транспортні документи 

заповнюються генератором відходів і передаються в трьох екземплярах колектору відходів, 

коли відходи збираються. При отриманні відходів збирач відходів заповнює у своїй частині 

документації і передає назад один екземпляр генератору відходів, який тримає його у своєму 

адмініструванні впродовж 5 років. При доставці відходів на переробку, використання або до 

потужностей з утилізації, останній заповнює заключну частину транспортного документа, 

зберігає одну копію і передає назад одну копію перевізникові. Обидва зберігають свою копію 

у своєму адмініструванні впродовж 5 років. Для звітування до МЕПР генератор відходів, 

перевізник та одержувач відходів копіюють інформацію документа з транспортування 

відходів. 

Пріоритетні заходи політики  

1. Розробка документу з політики із зазначенням способів звітності об’ємів 

відходів, що не утилізуються на фермах, до МЕПР; 

2. Визначення, для яких потоків відходів звітність має базуватись на транспортній 

документації для відходів і розробити формат транспортного документа для 

відходів; 

3. Поширювати інформацію з вимог звітування для генераторів відходів, 

перевізників та одержувачів; включати вимоги зі звітності до дозволів, де це 

може бути застосовано.  

4. Публікувати дані з сільськогосподарських відходів на щорічній основі. 

Очікувані результати 

Звітування з сільськогосподарських відходів та введення системи управління даними до 2025 

року.  

7.3.3   Механізми контролю та спостереження за втіленням у життя 

Основною метою цього розділу є визначення, і обґрунтування, необхідних об’єктів вибору 

посилення переважаючої структури для забезпечення втілення у життя. 

Відповідальність за контроль та забезпечення втілення у життя практики поводження з 

сільськогосподарськими відходами розподіляється між обласною та місцевою державними 

адміністраціями, Державною екологічною інспекцією та Державною сільськогосподарською 

інспекцією. Для ефективного контролю і забезпечення втілення у життя, розподіл завдань 
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між цими структурами слід уточнити і координувати їхню діяльність. Це особливо необхідно 

забезпечити, щоб виявити і виправити будь-які розбіжності в компетенціях. 

Контроль і втілення у життя здійснюються на двох рівнях. Контроль адміністрацією таких 

речей як звітність про утворення відходів, їх обробку та утилізацію повинен здійснюватися 

шляхом зустрічної перевірки звітів, підготовлених виробниками відходів відносно звітів, 

підготовлених перевізниками відходів та представниками очисних споруд і утилізації. Крім 

того, контроль і виконання слід здійснювати шляхом проведення перевірок "на місцях". 

Перевіряти необхідно виробників відходів, особливо виробників відходів, що діють в рамках 

і згідно з дозволом ККПЗ, а також великих виробників відходів, що діють в рамках 

екологічного дозволу. Перевірку інших, дрібніших виробників відходів, можна проводити 

нечасто або на підставі скарг. Перевірка повинна зосереджувати увагу на відповідності 

роботи виробників відходів до умов дозволу і загальних стандартів та СОП. 

Що стосується виробників відходів, перевірки переробки відходів та очисних споруд 

здійснюються на регулярній основі. Органи влади повинні ставити за мету початкову, 

мінімальну частоту перевірок двічі на рік. На підставі результатів перевірки, частота 

перевірок може бути скорегована. Для об'єктів, що повністю відповідають умовам дозволу, 

частота перевірок може бути зменшена, водночас при виявленні порушень умов дозволу на 

очисних спорудах, частота перевірок може бути збільшена. Очисні споруди, де було 

виявлено істотні порушення умов, а також неодноразові порушники мають бути притягнені 

до відповідальності відповідно до закону. 

Для контролю перевізників відходів, екологічні та сільськогосподарські інспекції повинні 

співпрацювати з дорожньою поліцією та за її сприяння. Контроль можна здійснювати за 

допомогою перевірки на дорогах, під час якої бункери з сільськогосподарськими відходами 

зупиняють і можуть здійснювати перевірку документів та навантаження забруднень. 

Політика пріоритетних заходів  

1. Огляд контролю і втілення у життя компетенцій для діяльності щодо 

управління сільськогосподарськими відходами обласної та місцевої державної 

адміністрації, Державної екологічної інспекція і Державної 

сільськогосподарської інспекції та виявлення браку компетенції, за наявності; 

2. Розробка чітко прописаного загального огляду обов'язків, компетенцій і 

повноважень обласних і місцевих державних адміністрацій, Державної 

екологічної інспекції та Державної сільськогосподарської інспекції у сфері 

контролю і забезпечення втілення у життя заходів щодо раціонального 

використання сільськогосподарських відходів, виробників відходів, перевізників 

і очисних та переробних споруд. Мінімізація дублювання і забезпечення того, 

щоб у разі співпадання компетенцій, було визначено і призначено провідну 

установу, що несе основну відповідальність; 

3. Розвиток потенціалу обласної та місцевої державної адміністрації, Державної 

екологічної інспекції й Державної сільськогосподарської інспекції для 
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здійснення ефективного і дієвого контролю та забезпечення впровадження у 

життя діяльності з управління сільськогосподарськими відходами. 

Очікувані результати 

Відповідальність, компетенції та повноваження обласної і місцевої державних адміністрацій, 

Державної екологічної інспекції та Державної сільськогосподарської інспекції в області 

управління сільськогосподарськими відходами всебічно і чітко визначені. 

Обласна і місцева державні адміністрації, Державна екологічна інспекція та Державна 

сільськогосподарська інспекція здатні здійснювати ефективний і дієвий контроль і 

забезпечення впровадження у життя діяльності щодо поводження з сільськогосподарськими 

відходами. 
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8.  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМОВАНОСТІ 

Органи державного управління, на національному і місцевому рівні, можуть сприяти 

раціональнішому природокористуванню шляхом надання консультацій та інформації для 

виробників сільськогосподарських відходів. Ця інформація повинна: а) допомагати 

виробникам відходів розуміти юридичні вимоги щодо управління сільськогосподарськими 

відходами; б) допомагати їм зрозуміти переваги уникнення та мінімізації утворення відходів; 

і в) підвищувати рівень їх інформованості про добросовісну практику управління 

сільськогосподарськими відходами. Таким чином, основною метою цього розділу є 

визначення різних інформаційних методів, інструментів та підходів, що можуть бути 

запроваджені в рамках стратегії. 

Загальний успіх стратегії залежить від ефективної комунікації. Беручи до уваги нинішній 

низький рівень інформованості та необхідні зміни, комплексна стратегія комунікації має 

важливе значення. Обмежений успіх буде досягнутий, якщо фермери будуть поінформовані 

про вимоги і мотивовані для прийняття нових методів. Крім того, рання комунікація з 

низкою інших зацікавлених сторін має життєво важливе значення для стимулювання 

розвитку місцевих партнерських відносин та інфраструктури. Без цього, практичні і 

економічно ефективні варіанти не будуть доступними. Крім того, багато хто з цих інших 

зацікавлених сторін буде ключовим джерелом інформації для фермерів. 

8.1   ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ ІНФОРМОВАНОСТІ 

Підвищення рівня інформованості та освітня кампанія МЕПР потребує збільшення 

підтримки громадськості та участі у своїй нової стратегії управління сільськогосподарськими 

відходами. Таким чином, діючи адекватно і всебічно, вона може розраховувати на 

збільшення народної підтримки, тому що існують її елементи, що можуть бути спірними і / 

або можуть мати потенційно негативні наслідки для певних груп зацікавлених сторін. Тому 

МЕПР, як мінімум, необхідно: 

● Інформувати громадськість про нові методи та вимоги плану; 

● Досягти підтримки громадськості щодо запропонованих ініціатив в управлінні 

відходами; 

● Удосконалити профіль для сталого управління сільськогосподарськими відходами.  

Кожен з цих ключових пунктів пояснений нижче. 

8.1.1   Інформація  

Надання та розповсюдження відповідної інформації фермерському співтовариству дозволить 

йому конструктивно співпрацювати з пропонованими, і дійсно існуючими, вимогами цієї 

стратегії. Доступ до такої інформації буде важливим кроком вперед у наданні допомоги з 

боку МЕПР для досягнення цієї мети: 
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● Інформація про відповідальність зацікавлених сторін, таких як відповідальність фермерів 

та керівників господарств в організації і сплаті за збір їхніх відходів та відповідальність 

за гарантію того, що їх відходи належним чином управляються; 

● Експлуатаційна/логістична інформація, така як день для збору відходів аналогічних 

побутовим відходам, час збору, "визначення точок збору" тощо повинна бути чітко 

повідомлена, для того, щоб фермерська спільнота реагувала і відповідала вимогам; 

•    Заходи, що роблять зацікавлені сторони інформованими про найважливіші причини для 

належного поводження з відходами, наприклад, інформація про потенційні негативних 

наслідки для здоров'я, пов'язані з поганим управлінням сільськогосподарськими 

відходами. Така інформаційна кампанія допоможе також знизити майбутні медичні 

витрати і втрати роботи через поганий стан здоров'я; 

● Підготовка майбутнього шляхом інформування дітей (у школах) з питань довкілля / 

здоров'я, пов'язані з поганим управлінням сільськогосподарськими відходами з метою 

створення добре інформованого дорослого населення у майбутньому. 

Громадська підтримка і сприяння 

Успіх запропонованої сільськогосподарської стратегії буде значною мірою залежати від її 

здатності забезпечити підтримку фермерської спільноти. Якщо громада відстає і не бере 

активну участь у проектах з управління відходами (наприклад, удосконалені системи 

первинного збору, виділення джерела, запобігання засмічуванню або запобігання утворенню 

небезпечних відходів), то навряд чи вона буде розвиватися. Таким чином, першим кроком 

для МЕПР є інформування фермерської спільноти з віхових питань, а також про їх 

обмеження, можливості та варіанти, що випливають зі запропонованої системи управління 

відходами. 

Створення іміджу 

Безумовно, імідж управління сільськогосподарськими відходами потребує "підтяжки 

обличчя". На сьогоднішній день, управління відходами має низький імідж, що часто 

привертає малу увагу. Через цей “темний” образ, сектор зазнає труднощів у залученні 

кваліфікованих і мотивованих кадрів, як на управлінському, так і на оперативному рівні. 

Крім того, у приватному секторі, зазвичай лише той, хто не може знайти жодну іншу дохідну 

роботу, готовий працювати в секторі управління відходами. 

Основні етапи підвищення рівня громадської інформованості та освітня програма для 

покращення управління сільськогосподарським відходами 

Ефективна програма освіти і підвищення рівня інформованості громадськості повинна 

намагатися провести сільськогосподарський сектор через шість основних етапів. 

Інформованість 

Шляхом навчання чомусь новому, питання поводження з відходами доводяться до відома 

фермерів. Сільськогосподарському населенню слід довести той факт, що шлях, яким 
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обробляли відходи в минулому, має змінитися та що існують переваги й достатні підстави 

для того щоб такі зміни відбулися. 

Зацікавленість 

На цьому етапі можна було б сподіватися, що окремі особи в сільськогосподарському 

секторі, яким нині відомо про відповідні питаннях поводження з відходами, глибше шукали 

додаткову інформацію. Вони можуть шукати таку інформацію про поводження з відходами 

або у посадових осіб та/чи вони, можливо, побажають з'ясувати, яким чином вони можуть 

внести свій особистий вклад у цей процес. МЕПР також може очікувати будь-якої протидії 

щодо будь-яких спірних елементів стратегії управління сільськогосподарськими відходами, 

що може з'явитися на цьому етапі. 

Оцінка 

На етапі оцінки, люди будуть в основному вирішувати, чи варто погоджуватися, чи ні із 

запропонованою стратегією. Навіть при дуже добре активізованих ініціативах, участь 

громадськості може ще бути не дуже високою. У зв'язку з цим, МЕПР може очікувати на 

більшу кількість людей з сільськогосподарського сектора для участі тоді, коли успіх 

програми буде доведено. 

Випробування 

На етапі випробування, люди вирішуватимуть, брати чи не брати участь у новій стратегії. 

Якщо вони стикаються з практичними труднощами, вони майже напевно "покинуть" 

стратегію управління відходами на цьому етапі. 

Впровадження 

Якщо навчання і поінформованість щодо програми стратегії були добре сплановані та 

реалізовані, то можна очікувати неухильного зростання громадської підтримки та участі під 

час цього етапу стратегії підвищення інформованості. 

Підтримка 

На цьому етапі підтримка сільським населенням програми управління відходами забезпечена 

і потребує підтримки за допомогою докладання зусиль шляхом періодичної освіти та 

інформованості. Стимули у вигляді офіційного визнання і нагород, або періодичних нагород 

слід надавати фермерам для підтримки та збільшення подальшої участі. Зокрема, МЕПР має 

плекати широко розповсюджене відчуття того, "що робиться саме так, як треба". 

Основні питання при розробці освітньої програми та інформованості громади 
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Програми з інформування громадськості та її освіти є невід'ємною частиною стратегічного 

плану управління відходами, і, таким чином, повинні бути заплановані в однаково 

структурованому вигляді її інституційних, технічних і фінансових складових. Таким чином, 

програма стратегії підвищення рівня інформованості й освіти громадськості повинна 

звертати увагу на наступні основні питання. 

8.1.1.1    Кому вона могла б бути адресована? 

МЕПР потрібно буде звертатися до широкого спектру людей з різним рівнем 

підготовленості, тому що не всі з різних зацікавлених груп у країні можуть однаково 

реагувати на різні ініціативи, передбачені в рамках плану. Наприклад, МЕПР повинно 

включати в себе цільові групи, такі як університети й викладачі (зі спеціалізацією в 

сільському господарстві), якщо воно хоче досягти наявності “довгострокової“ аудиторії. 

Важливо також підключити інші урядові відомства, спрямованість і готовність сільського 

населення нести витрати, залучати інші приватні компанії з метою їх можливої участі та 

фінансування деяких видів діяльності, тощо. 

8.1.1.2   Коли це робити? 

Стратегія підвищення рівня інформованості громадськості повинна здійснюватися негайно 

після схвалення стратегії. Більш того, різні заходи з інформування громадськості та освіти в 

плані дій повинні бути розраховані таким чином, щоб вони підтримували, і проходили 

паралельно, з іншими видами діяльності щодо поводження з відходами, передбаченими для 

інших секторів у стратегії. Для того, щоб утримати зацікавленість населення і сприяти новій 

стратегії управління відходами, слід демонструвати очевидні історії успіху, ключову роль 

МЕПР. Це дуже важливо, з "мотиваційної" точки зору і важливо для демонстрації соціально-

економічних вигод стратегії для сектору в середньостроковій / довгостроковій перспективі. 

Хто це робитиме?  

Загалом кажучи, МЕПР зрештою відповідає за успіх програми управління відходами країни, 

і, таким чином, воно повинне нести відповідальність за проведення кампаній з інформування 

та освіти населення, або ініціювати їх роботу за допомогою інших кваліфікованих агентів, 

таких як НУО. Воно може або планувати, готувати і проводити заходи з інформування 

громадськості та її освіти, рекомендовані в цьому документі, або найняти професійну 

агенцію для сприяння її запровадженню. 

8.1.1.3      Скільки це коштує? 

Пропагандистська кампанія з інформування/освіти громадськості коштуватиме грошей, 

розмір яких буде залежати від поєднання інструментів або заходів, викладених у цьому звіті. 

MEПР повинне знайти і убезпечити джерело фінансування до "запуску" кампанії з 

підвищення рівня інформованості, для того щоб уникнути будь-яких збоїв в реалізації 

стратегії. Важливо, що МЕПР не бачить діяльність з інформування та освіти громадськості 

винятково як "вартість", тому що в середньостроковій перспективі це, швидше за все, 

призведе до істотної економії коштів. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

111 

 

Хто з ким координуватиме? 

З метою посилення заходів з підвищення інформованості та освіти населення, МЕПР буде 

корисно координувати свої дії з деякими з формальніших зусиль для інформування та освіти 

громадськості у своїх учбових закладах. Існує ціла низка істотних співпадінь, що вимагають 

такої міжсекторальної координації діяльності з інформування та освіти громадськості. 

Iнструменти для використання в освітніх та інформаційних кампаніях для громадськості  

Кампанія з підвищення рівня інформованості та освіти населення може набувати безлічі 

форм і видів, наприклад, інформаційні листки, громадські слухання, радіо програми, 

реклама, лекції тощо. МЕПР необхідно вибрати найпридатніші інструменти ("Tools"), 

викладені в доданому плані реалізації для успішного впровадження своєї стратегії 

підвищення рівня інформованості й освіти громадськості. 

Показники успіху програм з підвищення рівня інформованості та освіти громадськості  

Вимірювати успішність роботи з освіти та інформованості громадськості досить важко, тому 

що знання, і зокрема, збільшення бази знань населення не можуть бути легко виміряними без 

витрати великої суми коштів. Проте, МЕПР має упевнитися в тому, що на даний час кампанії 

з підвищення рівня інформованості та освіти є економічно ефективними з точки зору витрат 

для поліпшення майбутньої діяльності, де це необхідно. У зв'язку з цим запропоновано такі 

показники: 

● Кількість організованих заходів з інформування та освіти громадськості; 

● Частота відвідуваності інформаційних заходів; 

● Кількість запитань від громадськості; 

● Кількість скарг від громадськості; 

● Загальний зовнішній вигляд міста (напр., чистота, менше сміття); 

● Кількість питань з управління відходами, висвітлених у місцевій пресі, радіо, місцевому 

ТБ; 

● Розуміння ключових питань; 

● Бажання співпрацювати, брати участь та платити за послуги. 

Слід зробити деякі вимірювання результатів та успіху для того, щоб переглянути, розробити 

і забезпечити економічну ефективність підвищення рівня інформованості та обізнаності 

населення. НВО часто набагато ближчі до людей, ніж МЕПР, і, таким чином, рекомендується 

вибрати одну чи дві НУО для виконання цієї "ролі спостерігача" та належним чином 

працювати з МЕПР. 
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8.2  УЧАСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ГРОМАДСЬКОСТІ  

8.2.1    Національний форум зацікавлених сторін  

Національний форум зацікавлених сторін засновується з метою стимулювання 

розвитку тісного партнерства з зацікавленими сторонами та створення практичних та 

ефективних планів дій. Довгострокова роль (якщо вона передбачена) Форуму має бути 

розглянута пізніше.  

Співпраця всіх зацікавлених сторін (на національному, регіональному та місцевому 

рівнях) має важливе значення для успіху. Основні зацікавлені сторони включають фермерів, 

постачальників засобів виробництва, дистриб’юторів, продавців, ветеринарних лікарів, 

інженерів, компаній з управління відходами, урядові установи, місцеві органи влади та 

виконавчі органи державної влади. Протягом останніх років багато хто з цих зацікавлених 

сторін опрацьовували питання використання відходів сільськогосподарського виробництва, 

але стикалися з обмеженою координацією діяльності. 

Зацікавлені 

сторони 

Рекомендовані ролі  

Центральний уряд  ● Розробка стратегії з управління відходами  

● Об’єднання бачення та завдань у єдиній урядовій політиці та 

інших відповідних стратегіях  

● Визначення початкової державної допомоги для стимулювання 

проектів з використання відходів  

● Координація науково-дослідних програм та програм взаємодії  

Фермери ● Зменшення кількості відходів за рахунок вдосконалення практики 

управління сільськогосподарськими підприємствами 

● Повторне використання та рекуперація відходів на фермах, де 

це можливо  

● Участь у будь-яких схемах використання відходів  

● Виконання законодавчих вимог та дотримання будь-яких 

рекомендованих практик, до прикладу, щодо очищення, розділення та 

зберігання відходів  

Виробники/ 

Імпортери  

● Розробка стратегій для скорочення кількості відходів за рахунок 

відповідного проектування  

● Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт  

● Участь у схемах утилізації відходів  

● Передача інформації через виробничо-збутовий (логістичний) 

ланцюжок  

Дистриб’ютори/ 

продавці/ 

інженери/ 

● Науково-дослідні роботи з вивчення можливості утилізації 

відходів  

● Створення механізмів утилізації відходів там, де це можливо й 
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ветеринарні лікарі  доцільно 

● Участь у проектах з використання відходів  

● Передача відповідної інформації фермерам  

Компанії з 

управління 

відходами  

● Інвестування у засоби й обладнання для отримання енергії з 

відходів, придатних для рекуперації відходів сільськогосподарського 

виробництва  

● Побудова інфраструктури зі збору відходів  

Органи місцевого 

самоврядування  

● Включення відходів сільськогосподарського виробництва до 

системи планування управління відходами  

● Дослідження можливості забезпечення фермерів засобами й 

обладнанням збору відходів/ послугами зі збору відходів 

● Встановлення засобів та обладнання для збору відходів та/або 

надання послуг зі збору відходів 

SEI (Ініціатива в 

галузі стійкої 

енергетики)  

● Дотримання порядку класифікації відходів та звільнення від 

отримання дозволу природоохоронних органів  

● Збір, систематизація та поширення інформації  

● Моніторинг та забезпечення дотримання вимог  

НГО  ● Надання консультацій та інформаційної підтримки уряду, 

фермерам та іншим зацікавленим сторонам. 

Таблиця 8-1 Рекомендовані ролі основних зацікавлених сторін  

Досвід інших держав-членів ЄС, таких як Нідерланди, Німеччина та Франція, показує, 

що розвиток сильного партнерства зацікавлених сторін на загальнодержавному рівні є 

ключовим для стимулювання та прискорення поступу. Виходячи з цього, рекомендується 

заснувати Національний форум зацікавлених сторін. 

Для забезпечення успішності пропонованого Національного форуму зацікавлених 

сторін необхідне сильне керівництво, участь представників усіх груп основних зацікавлених 

сторін, а також визначення чітких та узгоджених цілей. Рекомендовані цілі Форуму 

включають: 

● Узгодження стратегії та ролі кожної групи зацікавлених сторін; 

● Розробка докладних планів дій (з чіткими пріоритетами та термінами 

виконання); 

● Налагодження зв’язку з регіональними та місцевими зацікавленими сторонами; 

● Визначення механізмів моніторингу поступу та оцінки успішності. 

Довгострокова роль (за наявності такої потреби) Форуму має бути розглянута пізніше. 

 

Інтеграція відповідних стратегій 
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Різні урядові установи та відомства, що займаються стратегіями управління 

відходами, сільським господарством та розвитком сільських районів повинні координувати 

свої зусилля для визначення (1) спільних цілей та (2) кращих засобів для сприяння поступу.  

Інтеграція має життєво важливе значення для досягнення бачення сталого управління 

сільськогосподарськими відходами, а також розширення мети сталого розвитку. Це вимагає 

ефективної комунікації між усіма урядовими відомствами та установами, які беруть участь у 

реалізації цих стратегій на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Наголос на скороченні кількості відходів 

Мають докладатися постійні зусилля, спрямовані на виявлення та заохочення 

можливостей для скорочення кількості відходів за рахунок вдосконалення розробки 

продукції та методів ведення сільського господарства. Оскільки скорочення кількості 

відходів забезпечує найбільші загальні вигоди, слід визначити та вжити заходів щодо 

стимулювання скорочення відходів шляхом вдосконалення розробки продукції та методів 

ведення сільського господарства. 

Підвищення рівня правової відповідальності виробника та розробка Інтегрованої 

виробничої політики мають покласти початок довгостроковому вдосконаленню розробки 

продукції. У короткостроковій перспективі уряд має проводити консультації у кожному 

секторі постачання засобів виробництва (наприклад, у галузях виробництва добрив, засобів 

захисту рослин, кормів та товарів для здоров’я для тварин, та плівок) і розпочати втілення 

пропонованих стратегій скорочення кількості відходів. Суб’єкти діяльності кожного сектору 

мають заохочуватися до розробки належним чином оформлених та задокументованих 

стратегій, включаючи короткі та довгострокові плани дій, а також чіткі керівні методичні 

рекомендації для фермерів. Крім того, мають бути визначені заходи зі стимулювання 

переймання фермерами передових практик, наприклад, заходи щодо «перехресного 

дотримання вимог» (дотримання норм та вимог, необхідних для отримання допомоги від 

ЄС).  

 

Практичні, низьковитратні й рентабельні методи збору відходів 

Мають проводитися подальші дослідження з метою визначення доцільності 

об’єднання (1) використання підпорядкованих місцевим органам влади потужностей зі збору 

відходів, (2) масштабні проекти переробки пластикової тари, упакування та плівки, та (3) 

пряма здача постачальниками деяких відходів. Також рекомендується розробка одноразових 

проектів з утилізації складованих матеріалів (таких, як металобрухт, шини чи азбестовмісні 

матеріали). 

Беручи до уваги обмеженість вибору довготермінових проектів з переробки або 

захоронення відходів на фермах, а також потенційних перешкод у переробці чи захороненні 

відходів за межами фермерських господарств, існує гостра необхідність у розробці 

практичних та низьковитратних ефективних методів збору відходів. Огляд практик інших 
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держав-членів ЄС ще раз демонструє цю потребу. Дуже нечисленні фермери укладають 

угоди з приватними підприємствами зі збору й утилізації відходів, а істотне розширення змін 

у практиці (тобто, скорочення спалювання/ захоронення відходів на фермах та зростання 

випадків утилізації відходів за межами ферм) можливе лише там, де наявні зручні та 

недорогі маршрути для збору відходів, доступні для фермерів. 

З урахуванням цього досвіду має бути досліджено можливість об’єднання таких 

маршрутів збору відходів для фермерів:  

- Використання підпорядкованих місцевій владі потужностей для збору відходів;  

- Масштабні проекти переробки пластикової тари, упакування та плівки; 

- Пряма здача постачальниками деяких відходів. 

Для розвитку та втілення цього пропонованого підходу важливе значення має 

підтримка та залучення таких зацікавлених сторін: 

- Органи місцевої влади;  

- Виробники та дистриб’ютори плівок та пластикового упакування для силосу та 

садових і городніх культур;  

- Ветеринарні лікарі;  

- Інженери-механізатори сільгоспвиробництва, агрономи-інженери;  

- Уряд;  

- Фермери. 

Подальші дослідження й ширші консультації щодо такого комбінованого підходу 

рекомендуються для визначення: 

- Короткотермінової та довготермінової реалізації;  

- Видатки й вигоди порівняно з іншими підходами; 

- Забезпечення відповідного фінансування. 

Крім того, слід приділити увагу розробці одноразових планів збору/ утилізації 

відходів для певних потоків відходів, котрі накопичилися у багатьох фермерських 

господарствах, наприклад, металобрухту, шин з силосних буртів, що не використовуються, 

та азбестоцементного покриття дахів. Без таких планів ці елементи, ймовірно, залишаться на 

фермі й далі чинитимуть шкідливий вплив на довкілля, створюючи ризик для безпеки людей. 

Мають бути досліджені логістика та потенційні джерела фінансування. Вони могли б стати 

частиною програми з підвищення рівня поінформованості фермерів щодо управління 

відходами, а також можуть бути пов’язані з ініціативами щодо диверсифікації виробництва 

на фермі. 

 

Узгоджена роль варіантів управління відходами на фермі  
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Слід розробити кодекс практики, що включає варіанти управління відходами на фермі 

(з урахуванням часу, необхідного для створення інфраструктури збору відходів) з наступним 

проведенням науково-дослідних робіт.  

Довготермінові варіанти повторного використання чи утилізації відходів на фермах 

виглядають обмеженими (з огляду на поєднання майбутніх правових обмежень з відсутністю 

економічно ефективних методів). Однак, вже в короткотерміновій перспективі (а, можливо, й 

у довготерміновій перспективі у дуже віддалених місцях) майже напевно виникне потреба у 

таких варіантах для ферм. Це є доконаним фактом, якщо врахувати тривалість часу, 

необхідного для створення інфраструктури збору відходів, як це видно з досвіду інших 

держав-членів ЄС. Проте, будь-які зі застосовних варіантів для ферм повинні чинити 

мінімальний вплив на довкілля та здоров’я людини, а також відповідати вимогам чинного 

законодавства. 

 

Координовані науково-дослідні роботи 

Науково-дослідні роботи мають узгоджуватися з метою поліпшення інформації про 

відходи, що утворюються, та варіанти їх утилізації, а також про перешкоди, такі як високі 

логістичні витрати та бідні ринки вторинних матеріалів. Більше науково-дослідних робіт має 

виконуватися для: 

- Підвищення точності оцінки відходів; 

- Надання детальнішої інформації щодо видатків та вигод різних варіантів 

управління відходами; 

- Наявності вибору варіантів допомоги у визначенні BPEO (екологічно 

оптимального здійсненного варіанта); 

- Визначення можливості використання підпорядкованих місцевій владі 

потужностей зі збору відходів для певних потоків відходів у різних районах країни;  

- Створення матеріально-технічного забезпечення та інфраструктури для 

можливої великомасштабної схеми повторного використання пластика;  

- Визначення та розвиток ринків для вторинних матеріалів; 

- Розробка стандартів передових практик та настанов (наприклад, щодо 

скорочення кількості відходів, їх зберігання та переробки). 

Одна з ролей пропонованого Національного форуму має полягати в узгодженні 

пріоритетних потреб науково-дослідних робіт та сприянні у їх виконанні, а також поширенні 

їхніх результатів. 

 

Успішна стратегія з підвищення рівня поінформованості громадськості складається з 

двох складових: підвищення рівня поінформованості громадськості як такої та заохочення 

участі громадськості у реалізації стратегії. 
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Основним завданням цієї частини є розробка стратегії участі громадськості у розробці 

стратегії управління відходами сільськогосподарського виробництва. 

 

Планування участі 

План спільної участі для сільськогосподарської громади (тобто, за участі ключових 

зацікавлених сторін у процесі планування через низку дебатів, обговорень та інформуючих 

консультацій у процесі розробки стратегії) найкраще укладати за допомогою програми 

структурованого семінару, призначеного для забезпечення здійснення процесу стратегічного 

планування основними зацікавленими сторонам та достатнього часу для досягнення ними 

консенсусу, а також для забезпечення їхнього права власності на його результати. Процес 

планування має виходити з того, що управління твердими відходами сільськогосподарського 

виробництва є не лише технічним, фінансовим чи організаційним питанням але також 

впливає на усю спільноту та інші державні чи приватні зацікавлені сторони, котрі не є 

постійними учасниками процесу планування, а тому залучати до процесу планування і їх 

також. 

 

Участь зацікавлених сторін на етапі планування та виконання Плану управління 

відходами  

Вкрай важливо, щоб Міністерство енергетики та природних ресурсів залучало 

зацікавлені сторони до наступних моментів:  

● Укладання загального плану;  

● Участь у розробці та побудові первинних та вторинних систем збору відходів; 

● Готовність спільноти долучитися до належного користування систем збору 

відходів;  

● Участь громад у скороченні загальної кількості відходів; 

● Визначення готовності користувачів послуг сплачувати за них;  

● Переселення та відшкодування.  

Якщо Міністерство енергетики та природних ресурсів може забезпечити активну 

участь на рівні громад у розробці та побудові первинних і вторинних систем збору відходів, 

то можливе досягнення значно більшого за наявності коштів. Часто ефективність служб зі 

збору відходів знижується через відсутність участі громад у роботі цих служб. Тому 

передбачається, що сільськогосподарські громади могли б значно поліпшити їхню роботу, 

якби Міністерство енергетики та природних ресурсів працювало в тісній взаємодії зі 

спільнотою, щоб визначити найкращі можливі методи збору відходів.  

Темпи розвитку в сільськогосподарському секторі істотною мірою залежатимуть від 

рівня поінформованості громадськості у питаннях, пов’язаних з відходами, та участі в 

упровадженні вдосконалень на рівні землі. В міру зростання поінформованості з’являється 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 

 

118 

 

новий попит на поліпшені послуги з управління сільськогосподарськими відходами. Там, де 

послуги поліпшуються, а громадськість задоволена їх поточним рівнем, готовність 

сплачувати за такі послуги з управління відходами сільського господарства зростатиме. У 

той час, як успіх у деяких питаннях, висвітлених вище, залежить великою мірою від процесу 

консультацій, багато що залежить від фактичного розуміння та знань у галузі охорони 

довкілля та управління відходами у громаді фермерів. Проблема браку таких знань та 

усвідомлення може бути вирішена шляхом застосування згаданих вище заходів з 

підвищенню рівня знань та освіченості громадськості.  

З огляду на правові вимоги, а також маючи на увазі ефективність видатків, далі 

подано перелік заходів для потенційного підвищення рівня поінформованості громадськості 

та рівня її участі, котрі Міністерство енергетики та природних ресурсів могло б вжити для 

втілення своєї нової стратегії управління відходами, а саме:  

● Кампанії у ЗМІ (включно з газетними статтями, рекламою, плакатами, 

листівками, тощо); 

● Стимулювання участі громадськості у процесі збору сільськогосподарських 

відходів для вторинної переробки;  

● Обговорення питань, пов’язаних з розміщенням, проектуванням, будівництвом, 

а також використанням пропонованих потужностей для утилізації відходів;  

● Організація громадських слухань, на яких члени спільноти можуть ставити 

питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення; 

● Друк у нижній частині рахунків за комунальні послуги повідомлень, що 

рекламують такі послуги, та детальний виклад розцінок на утилізацію відходів у вигляді 

відсотка від суми рахунку; 

● Номер «Телефону з питань відходів», за яким приймаються громадські скарги 

(рекламований якості безкоштовної послуги); 

● Популяризація днів прибирання у фермерських господарствах, тижнів 

роздільного збору відходів, змагань на звання найчистішої та найкраще доглянутої вулиці;  

● Семінари для представників НГО; 

● Забезпечення доступу громадськості до інформації про управління 

сільськогосподарськими відходами на всій території країни; та 

Проведення інформаційних заходів у школах, університетах, тощо зі запрошенням 

викладачів, лекторів, запровадження програм з тренінгу для вчителів та директорів шкіл 

щодо питань поводження з відходами сільського господарства, захисту довкілля, охорони 

громадського здоров’я, тощо.  
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9.   НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВІДХОДАМИ 

Номер Назва та опис дій/ заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні 

установи  

Очікувані 

результати/ 

Передбачува

ні наслідки  

Управління відходами з рослинних тканин 

1 Використання відходів рослинних тканин в якості джерела енергії 

1.1 Вживання заходів щодо 

запобігання спалювання 

сільськогосподарських відходів на 

відкритому повітрі, в тому числі 

випалювання полів, у печах, не 

оснащених системами очищення 

димових газів та в установках без 

рекуперації енергії. 

Короткий 

термін 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства; 

Міністерство 

охорони 

навколишнього 

середовища та 

природних 

ресурсів; Обласні 

органи охорони 

довкілля 

 

1.2 Розробка та впровадження заходів 

з підтримки збору, 

транспортування та використання 

відходів тканин 

сільськогосподарських рослин в 

якості сировини для спільного 

спалювання на електростанціях. 

Середній 

термін  

  

1.3 Дослідження можливості 

реалізації комбінованого 

виробництва теплової та 

електричної енергії (когенерацію) 

з використанням виключно 

біомаси в якості сировини 

   

1.4 Сприяння реалізації на фермах 

анаеробного зброджування (АЗ) 

рослин шляхом введення 

спрощеної процедури видачі 

дозволів 

   

1.5 Дослідження на підтримку 

виробництва енергії за 
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технологією АЗ рослин за 

гарантованим мінімальним 

пільговим тарифом на „зелену 

електроенергію“, що подається до 

єдиної загальної енергосистеми  

 

2 Використання відходів рослинних тканин в якості джерела матеріалу 

2.1 Стимулювання використання 

відходів тканин рослин на фермах 

та в місцевому масштабі  

   

2.2 Субсидування збору та 

транспортування відходів рослин 

та відходів овочівництва та 

садівництва, придатних для 

виробництва кормів для тварин 

   

2.3 Дослідження можливостей 

створення на рівні громади чи 

району заводів з виробництва 

паперу та/ або замінювачів 

деревини з матеріалу, отриманого 

з сільськогосподарських відходів, 

наприклад, соломи 

   

3 Виготовлення компосту  

3.1 Стимулювання компостування 

сільськогосподарських відходів, 

що утворюються на невеликих 

фермах і в сільських громадах, 

шляхом поширення знань та 

інформації про компостування 

сільськогосподарських відходів 

   

3.2 Розробка стандартів якості 

компосту та якості сировини і 

розробка нормативної бази для 

застосування компосту на землі, 

включно з вимогами щодо 

проведення випробувань 

   

3.3 Впровадження та вимоги щодо 

дотримання стандартів з 

виробництва компосту та його та 

застосування на 
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сільськогосподарських землях  

4 Закопування у ґрунт 

4.1 Надання дозволів на закопування у 

ґрунт рослинних відходів у 

випадках, коли інші варіанти 

обробки не є можливими або 

недоступні за ціною  

   

4.2 Забезпечення дотримання вимог 

щодо закопування у ґрунт 

рослинних відходів 

   

5 Захоронення  

5.1 Протидія захороненню рослинних 

відходів шляхом інформування 

фермерів про наявні відповідніші 

варіанти розміщення рослинних 

відходів 

   

5.2 Забезпечення дотримання вимог 

щодо захоронення рослинних 

відходів 

   

Управління відходами з тканин тварин  

6 Утилізація  

6.1 Вивчення наявних потужностей 

для утилізації у зонах 

провадження тваринницької 

діяльності та розробка й втілення 

планів щодо запобігання та 

усунення дефіциту потужностей 

   

6.2 Забезпечення суворого 

дотримання законів та правил 

щодо застосування утилізації 

продуктів, особливо щодо 

використання субпродуктів 

тваринного походження, шляхом 

підвищення рівня 

поінформованості та усвідомлення 

та примусового забезпечення 

дотримання вимог 

   

6.3 Розробка альтернативних способів 

застосування для утилізації таких 
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продуктів, як шрот, включно з 

використанням шроту у 

виробництві добрив 

7 Виготовлення компосту 

7.1 Розробка інформаційної збірки про 

компостування тваринних тканин, 

що включає технічні та 

законодавчі вимоги 

   

7.2 Поширення інформації та знань 

про компостування відходів 

тваринних тканин, включно з 

тушками дрібних домашніх тварин 

   

7.3 Впровадження та вимоги щодо 

дотримання стандартів з 

виробництва компосту та його та 

застосування на 

сільськогосподарських землях 

   

8 Закопування у ґрунт 

8.1 Розробка документу зі стандартної 

виробничої процедури (СВП) з 

викладом технічних та 

законодавчих вимог, за умови 

дотримання яких дозволяється 

закопувати відходи з тваринних 

тканин, включно з тушами  

   

8.2 Поширення інформації та знань 

щодо закопування у ґрунт відходів 

з тваринних тканин, включно з 

тушами, серед утилізаторів 

відходів та гарантування того, що 

СВП включена до керівництва за 

експлуатації звалищ та/ або до 

критеріїв прийнятності 

закопування відходів  

   

9 Шахти для захоронення  

9.1 Розробка інформаційної збірки з 

технічними та законодавчими 

вимогам, за умови дотримання 

яких дозволяється захоронення 

відходів тваринних тканин, 
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включно з тушами  

9.2 Поширення інформації та знань 

про захоронення відходів 

тваринних тканин, включно з 

тушками дрібних тварин, 

включаючи інформацію про 

альтернативні варіанти утилізація, 

таких, як промислова утилізація  

   

9.3 Гармонізація законодавства про 

захоронення відходів з тваринних 

тканин зі законодавством ЄС та 

визначення часових меж та 

програми для поетапної відмови 

від звичної практики 

   

10 Зберігання, збір та транспортування  

10.1 Розробка інформаційної збірки з 

технічними та законодавчими 

вимогам, за умови дотримання 

яких дозволяється зберігання 

тваринних тканин 

   

10.2 Дослідження доступності послуг зі 

збирання туш та розробка планів 

щодо запобігання і та усунення 

дефіциту таких послуг  

   

10.3 Розробка та забезпечення 

дотримання вимог щодо 

зберігання відходів для подальшої 

обробки та утилізації  

   

11 Альтернативні варіанти утилізації  

11.1 Вивчення придатності 

альтернативних варіантів 

утилізації відходів, таких, як 

лужний гідроліз, для 

впровадження в Україні 

   

11.2 Вивчення наявності потужностей 

для спалювання по всій країні та 

виявлення дефіциту потужностей  

   

11.3 Забезпечення пересувних 

установок для спалювання та їх 
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надання регіональним органам 

влади, відповідальним за нагляд за 

ветеринарними послугами 

11.4 Розробка плану розгортання та 

використання у надзвичайних 

ситуаціях пересувних установок 

для спалювання на випадок 

спалаху чи епідемії захворювань 

   

Утилізація тваринного гною  

12 Зберігання тваринного гною  

12.1 Інвентаризація наявного нині на 

зберіганні гною та створення 

планів з утилізації тваринного 

гною та тваринних добрив у 

сільськогосподарському секторі 

   

12.2 Розробка вимог щодо зберігання 

на фермах гною та визначення 

максимально допустимої кількості 

тварин, щодо утилізації гною яких 

фермери будуть зобов'язані 

розробити план  

   

12.3 Виконання вимог, починаючи з 

великих фермерських господарств 

   

13 Удобрювання землі гноєм 

13.1 Розробка нормативно-правової 

бази для застосування гною тварин 

в якості добрив для землі, в тому 

числі вимог, що висуваються до 

ґрунту та аналізу гною, норм 

витрат на гектар для різних 

культур, періодів та методів 

застосування  

   

13.2 Впровадження сучасних 

технологій внесення гною, таких 

як ін’єкції гною, та поступова 

заміна поточного обладнання 

   

13.3 Організація збору надлишків гною 

в місці його виробництва та 

перерозподіл у районах, де бракує 
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добрив або компостування чи 

переробка в установках АЗ 

14 Біологічна переробка 

гною  

   

14.1 Стимулювання використання гною 

в якості сировини для 

компостування та анаеробного 

зброджування там, де 

безпосереднє удобрювання ним 

землі є неможливим чи небажаним  

   

Утилізація агрохімічних відходів 

15.1 Вивчення нормативно-правової 

бази, що стосується використання 

та зберігання агрохімікатів та її 

гармонізація зі законодавством 

ЄС, де це необхідно 

   

15.2 Ведення та оновлення в міру 

необхідності переліку застарілих 

сховищ агрохімікатів та розробка 

програми їх очищення та 

знезараження (ліквідації) хімічних 

речовин 

   

15.3 Розробка та впровадження 

боротьби з контрафактними 

агрохімікатами, збільшення 

контролю за імпортом та 

забезпечення притягнення 

порушників до відповідальності 

   

Розробка законодавства  

16.1 Проведення комплексного 

оцінювання Закону про відходи та 

виявлення розходжень між 

положеннями цього Закону та 

рамкової директиви про відходи 

   

16.2 Пропонування поправок до Закону 

про відходи або підготовка 

проекту нового Закону про 

відходи, який повністю 

узгоджується з рамковою 

директивою про відходи 
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16.3 Подання нового Закону про 

відходи або внесення поправок до 

старого Закону про відходи на 

розгляд парламенту для прийняття 

   

16.4 Огляд інших законодавчих актів з 

метою виявлення суперечностей 

між законодавством України та 

законодавством ЄС, що регулює 

управління 

сільськогосподарськими відходами 

   

16.5 Розроблення пропозицій щодо 

усунення конфліктів у 

законодавстві 

   

Реєстрація та дозволи  

17.1 Розроблення підзаконних актів, що 

деталізують комплексну систему 

видачі дозволів для провадження 

сільськогосподарської діяльності, 

включаючи управління 

сільськогосподарськими відходами 

з визначенням різниці між 

діяльністю, що вимагає дозволу 

згідно Директиви ЄС IPPC 

(Комплексне запобігання та 

контроль забруднень) та 

діяльністю що вимагає дозволу на 

викид відходів у довкілля вище 

певного порогового значення 

   

17.2 Розробка комплексу підзаконних 

актів, що визначають стандарти та 

стандартні робочі процедури для 

сільськогосподарської діяльності, 

котра чинить екологічне 

навантаження на довкілля але не 

вимагає отримання дозволу 

   

17.3 Розробка підзаконних актів та 

забезпечення тренінгів та 

інформації щодо отримання 

дозволів на провадження 

сільськогосподарської діяльності 
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для органів місцевої влади, 

фермерів та керівникам 

фермерських господарств, котрі 

потребують дозволу 

17.4 Забезпечувати дотримання умов 

дозволу та загальних нормативно-

правових вимог, проводячи 

регулярні інспекції ферм 

   

Звітність та управління даними у галузі управління  

сільськогосподарськими відходами  

18.1 Розроблення для МЕПР документу 

про політику із зазначенням 

способів звітності щодо об’ємів 

відходів, не утилізованих на 

фермах  

   

18.2 Визначення того, звітність для 

яких потоків базуватиметься на 

документації про транспортування 

відходів, та розробка формату 

документації про транспортування 

відходів 

   

18.3 Поширення вимог до звітності 

виробників відходів, перевізників 

та одержувачів звітності; 

включення до дозволів вимог, де 

це може бути застосовано 

   

18.4 Публікація даних про 

сільськогосподарські відходи на 

щорічній основі 

   

Контроль та забезпечення дотримання вимог  

19.1 Огляд контролю та забезпечення 

дотримання компетенції щодо 

діяльності з утилізації 

сільськогосподарських відходів на 

рівні обласних та місцевих органів 

управління, Державної екологічної 

інспекції та Державної інспекції 

сільського господарства та 

виявлення прогалин у компетенції, 

за наявності  
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19.2 Розробка чіткого огляду 

обов’язків, компетенцій та 

повноважень обласних та місцевих 

державних адміністрацій, 

Державна екологічна інспекція і 

Державної інспекції сільського 

господарства в області контролю 

та забезпечення дотримання 

заходів щодо раціонального 

використання 

сільськогосподарських відходів, 

виробників відходів, перевізників 

та переробників і ліквідаторів 

відходів. Мінімізація дублювання 

функцій та забезпечення того, щоб 

у разі перекриття компетенцій, 

була визначена та призначена 

провідна установа, яка несе 

основну відповідальність  

   

19.3 Розвиток потенціалу обласних та 

місцевих державних адміністрацій, 

Державної екологічної інспекції та 

Державної інспекції сільського 

господарства для здійснення 

ефективного та дієвого контролю й 

забезпечення дотримання вимог до 

діяльності з утилізації відходів 

сільського господарства 

   

Зв’язок, підвищення рівня поінформованості та участі зацікавлених сторін 

20.1 Проектування, розробка та 

реалізація програми зв’язків та 

інформування з метою сприяння 

реалізації стратегії 

   

20.2 Створення Національного форуму 

зацікавлених сторін з метою: 

● Узгодження стратегії та 

ролі кожної групи зацікавлених 

сторін; 

● Розробка детального плану 

дій; 

● Налагодження зв’язку з 
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зацікавленими сторонами на 

регіональному та місцевому рівні; 

● Визначення механізмів 

моніторингу поступу та оцінки 

успіху. 

 

 

 

 

 


