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Розглянуто основні схеми роздільного збору побутового сміття. Проаналізовано 
європейські стратегічні документи в галузі управління муніципальними відходами. 
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Рассмотрены основные схемы раздельного сбора бытового мусора. Проанализированы 
европейские стратегические документы в области управления муниципальными 
отходами. 
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The basic schemes of separate collection of household waste are considered. The European 
strategic documents in the field of municipal waste management are analyzed. 
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Управління побутовими відходами – складний процес з багатьма залученими 

сторонами, які включають в себе як технічні питання, так і економічні, а також питання 
фінансового управління, довгострокового розвитку, психологічні, соціальні та інші аспекти. 
Якби було так легко організувати збір відходів і транспортування їх на смітник, то багато 
територій не були б забруднені внаслідок невідповідного управління відходами. 

Щороку Європейський Союз виробляє 1,3 мільярда тонн промислових і побутових 
відходів. Дані, зібрані Європейським агентством навколишнього середовища, свідчать, що це 
приблизно 1 кг побутових відходів в день на одного жителя [1; 2]. 

У 2017 році в Європейському Союзі на людину припадало в середньому 487 кг 
муніципальних відходів [1]. Рівень переробки муніципальних відходів в ЄС становить від 
6,4% (для Мальти) до 67,6% (для Німеччини), 46,4% для всіх країн ЄС і 46,3% для Данії [2].  

Відповідно до 7-ої Програми дій з охорони навколишнього середовища (ПДОНС), яка 
спрямовує європейську екологічну політику до 2020 року, держави-члени встановили 
наступні пріоритетні цілі для політики в області відходів: скоротити кількість відходів, що 
утворюються; максимізувати переробку і повторне використання; обмежити спалювання 
матеріалів, які не переробляються; обмежити захоронення лише тими видами відходів, що не 
можуть бути перероблені; забезпечити повне виконання цілей політики в області відходів у 
всіх державах-членах [3]. Щоб відповідати вимогам EAP, агентство з охорони 
навколишнього середовища в Данії в 2013 році представило свою програму ресурсної 
стратегії під назвою «Данія без відходів», метою якої є переробка великої кількості відходів і 
менше спалювання [4]. У ньому йдеться про мету уряду щодо збільшення рівня утилізації 
домашніх господарств до 50% до 2022 року. Агентство з охорони навколишнього 
середовища прагне розділяти побутові відходи на залишкові, біологічні, паперові, картонні, 
пластикові, металеві та скляні, але поки невідомо, чи призведе ця збільшена кількість 
фракцій до зменшення частоти збору [5].  
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Існують два головні чинники, які сприяють впровадженню збору відсортованих 
відходів: політика економії ресурсів і зростання вимог до пристрою місць поховання 
відходів. У свою чергу, вибір системи збору відходів значною мірою залежить від того, як 
буде реалізоване сортування відходів. Основна умова для якості сортованого матеріалу – 
кількість домішок: чим чистіше і однорідніший матеріал, тим вище його ціна як вторинного 
матеріалу.  

Сортування відходів в основному реалізується на місці їх появи, і сортування 
виконують самі виробники відходів. У свою чергу, в центрі первинної обробки відбувається 
додаткове сортування зібраних матеріалів відповідно до вимог підприємства переробки [6]. 

Залежно від виду і обсягу зібраних відсортованих відходів використовують різні типи 
контейнерів. Відходи, що біологічно розкладаються, накопичуються в невеликих 
контейнерах (100-200 л) з додатковими отворами для циркуляції повітря, а матеріали 
упаковки – в контейнерах, колір яких і форма отвору обумовлює вид розміщених матеріалів. 

Для вивезення контейнерів з сортованими відходами використовують спеціалізовані 
транспортні засоби, що забезпечує заміну повного контейнера на спустошений, або 
використовують додатково обладнаний транспорт для збору відходів з відокремленими 
секціями для збору відходів різних видів. У таких системах населення приносить або 
привозить свої відходи до точок збору, які можуть бути розміщені як ближче, так і далі від 
місць їх проживання. Зазвичай такі системи зменшують застосування транспорту для 
збирачів відходів. У великих районах багатоквартирних будинків такі точки розміщені між 
будинками, в місцях, зручних для сміттєзбиральних машин. У такому разі розміщуються як 
контейнери для відсортованих відходів, так і контейнери для несортованих відходів [7].  

Централізовані точки збору можуть бути розміщені в найближчій околиці, на 
спеціально влаштованих для цього місцях (вони можуть бути з дахом або без нього). Якщо 
точка збору закривається, це запобігає засміченню околиць. Ці точки не використовуються 
для розміщення небезпечних відходів. У них не можна розмістити легко займисті або 
вибухонебезпечні відходи, рідкі відходи, великогабаритні або інші проблемні відходи.  

У кількох державах практикують системи «принеси і поклади» тільки для певного 
виду відходів, зазвичай для контейнерів із відсортованими відходами. Відходи домашніх 
господарств на такій станції можна помістити розсортованими на 15-20 фракцій, починаючи 
від небезпечних відходів і закінчуючи відходами вторинної сировини [8]. 

Згідно сучасних європейських цілей стійкого розвитку, всі муніципалітети повинні 
забезпечити сортування громадянами своїх відходів на шість фракцій: загальні залишки, 
папір, картон, пластик, метал і скло. Очевидно, що всі екологічні ефекти залежатимуть від 
складу відходів та ступені їх сортованості. 
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