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У статті розглянуто особливості управ-
ління відходами в Україні. Вивчено європей-
ський досвід комплексного вирішення про-
блеми утилізації та регенерації сміття 
у вторинну сировину та перспективи роз-
витку сміттєпереробної галузі. Вказано 
на необхідність зосередитися на концеп-
ції стійкого розвитку, що обов’язково має 
включати три важливі аспекти: еконо-
мічний, екологічний і соціальний. Виділено 
важливі для країни пріоритети поводження 
з відходами. Запропоновано новий комп-
лексний підхід до зміни системи управління 
відходами з паралельним створенням і роз-
витком українських сміттєпереробних під-
приємств.
Ключові слова: побутові, промислові, буді-
вельні, небезпечні відходи; сміття, сміттє-
переробна галузь, утилізація, регенерація 
відходів, рециклінг.

В статье рассмотрены особенности управ-
ления отходами в Украине. Изучен европей-
ский опыт комплексного решения проблемы 
утилизации и регенерации мусора во вто-
ричное сырье и перспективы развития 
мусороперерабатывающей отрасли. Ука-
зано на необходимость сосредоточиться 
на концепции устойчивого развития, осно-
ванного на трех важных аспектах: экономи-
ческом, экологическом и социальном. Выде-
лены важные для украинского населения, 

бизнеса и власти приоритеты обращения 
с отходами. Предложен новый комплексный 
подход к изменению системы управления 
отходами с параллельным созданием и раз-
витием украинских мусороперерабатываю-
щих предприятий.
Ключевые слова: бытовые, 
промышленные, строительные, опасные 
отходы; мусор, мусороперерабатывающая 
отрасль, утилизация, регенерация отхо-
дов, рециклинг.

The article discusses the features of waste 
management in Ukraine. Studied the European 
experience of the complex solution of the prob-
lem of recycling and recycling of garbage into 
secondary raw materials and prospects for the 
development of the waste-processing indus-
try The necessity to focus on the concept of 
sustainable development, which must include 
three important aspects: economic, environ-
mental and social. Highlight important for the 
Ukrainian people, business and government 
priorities for waste management. Proposed a 
new comprehensive approach to change waste 
management system with parallel creation and 
development of Ukrainian waste processing 
companies.
Key words: household, industrial, construction, 
hazardous waste; garbage, waste recycling 
industry, recycling, regeneration of waste 
recycling.

Постановка проблеми.  У  сучасному  світі 
виробляється  неймовірна  кількість  різноманітної 
продукції.  Значна  її  частина  абсолютно  марна 
і  короткострокова у використанні,  тобто перетво-
рюється на сміття. Проблема утилізації  і  вторин-
ного  використання  різного  роду  відходів  з  кож-
ним роком набуває все більшої актуальності для 
різних країн світу та викликає, особливо у бізнесу, 
чималий  інтерес,  який  зумовлений  виснаженням 
деяких  видів  природних  ресурсів,  природоохо-
ронним аспектом, а також можливістю одержання 
продукції з меншими витратами.

Усе більшої  гостроти названа вище проблема 
набуває  і  в  нашій  країні.  Назріла  невідкладна 
необхідність  створення  нової  вітчизняної  галузі 
виробництва –   утилізації  та вторинної переробки 
у  готову  сировину  промислових  і  побутових  від-
ходів,  яка  вважається  найбільш  перспективною 
з  точки  зору  іноземного  інвестування.  Сучасна 
система  поводження  з  різного  роду  відходами 

потребує  застосування  новітніх  технологій  щодо 
перетворення  їх  на вторинну  сировину, що може 
простимулювати  інноваційну  активність  україн-
ських  громадян,  допомогти  вирішити  питання 
енергозалежності  країни  і  сприяти розвитку наці-
ональної  економіки,  зокрема,  сміттєпереробної 
галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичному  осмисленню  проблем  управління 
відходами  займалося  багато  вітчизняних  науков-
ців. Так проблемі переробки сміття в Укрїні та ЄС 
були  присвячені  праці  С.  Артем’єва,  В.  Гайда-
буки  [1],  А.  Войцехівської  [2],  О.  Ігнатенка  [3], 
Є. Лоюка  [4], В. Менаєва  [5], М. Мордовцева  [6], 
Є. Павлюковського, А. Савчука [7].

Питання  утилізації  та  переробки  будівель-
них  і  техногенних відходів стало об’єктом дослі-
дження Л. Галецького, Л. Петрової, Ф. Польського, 
А. Пилипчука [8], О. Поповича, Я. Захарко, М. Мальо-
ваного [9], Л. Челядина [10].
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Шляхи  вирішення  еколого-економічних  про-
блем,  пов’язаних  із  організацією  системи  (націо-
нальної, регіональної, місцевої) збору та переробки 
відходів  знайшли  відображення  у  працях  Р.  Гра-
бовського, М. Дорош, Р. Дудяка  [11], В. Божедар-
ніка, О. Картави, А. Картавого [12], Я. Семко [13].

Проте,  національна  практика  не  змогла 
повністю  скористатися  науковими  здобутками 
через  зосередженість  досліджень  лише  на  окре-
мих  питаннях  утилізації  та  вторинної  переробки 
різного роду відходів, часто залишаючи поза ува-
гою  комплексне  рішення  проблеми  переробки 
сміття в Україні  і  слушні рекомендації  зарубіжної 
науки.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження особливостей та проблем управління від-
ходами в Україні, визначення нових підходів і мож-
ливостей щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
По  тому,  як людство  ставиться до  сміття, можна 
судити  наскільки  суспільство  цивілізоване.  Що 
вищим є щабель розвитку, то гостріше постає про-
блема утилізації найрізноманітніших відходів.

Донедавна в Україні було задіяні у переробці 
сміття  тільки  чотири  сміттєспалювальні  заводи: 
у  Києві,  Харкові,  Дніпропетровську  та  окупова-
ному Севастополі. На сьогоднішній день працює 
лише  київський  завод  «Енергія».  Гори  сміття 
зростають,  а  подіти  його  нікуди  (на  відміну  від 
найбільш  прогресивних  Європейських  країн) 
і розпадатися воно буде сотні років. Навіть, якщо 
розпочати  сортування  та  переробку  сміття  вже 
сьогодні,  величезні  території  родючих  земель 
відновляться  не  швидше,  ніж  через  300  років. 
Яскравим  прикладом  недалекоглядної  політики 
управління  побутовими  відходами  є  Львівська 
область –  через брак вільного міста на місцевих 
звалищах, сміття вивозиться за сотні  кілометрів 
в  інші  міста,  не  враховуючі  колосальні  тран-
спортні витрати.

Система  управління  відходами  вибудовується 
в  розвинених  країнах  понад  50  років.  Підкріплю-
ється  вона  і  відповідною  законодавчою  базою. 
Найважливішим законом у цій сфері в країнах ЄС 
є  «рамкова  директива  ЄС  про  відходи»,  за  нор-
мами  якої  встановлюється  певна  ієрархічність 
відходів,  правила  їх  збирання,  переробки,  пла-
нування  та  керування  ними,  запроваджуються 
окремі дозволи та технічні регламенти для компа-
ній, які займаються переробкою відходів.

На  практиці  використовуються  методи  кла-
сифікації  відходів  за  можливостями  переробки, 
за рівнем небезпеки, агрегатним станом, галузями 
переробки тощо.

Найвідоміший поділ за властивостями, прийня-
тий  в  законодавствах  більшості  країн  –   це  поділ 
на  «небезпечні»  (тобто  токсичні,  їдкі,  легкозай-
мисті та ін.) і «безпечні» відходи.

За  агрегатним  станом  відходи  поділяються 
на  тверді,  рідинні  та  газоподібні.  Серед  твердих 
відходів прийнято виділяти побутові, промислові, 
сільськогосподарські, будівельні та ін.

Побутовими  вважаються  відходи,  які  утворю-
ються у процесі життєдіяльності людини, накопи-
чуються у житлових будинках, закладах соціальної 
сфери, та є непридатними до подальшого викорис-
тання за місцем їх утворення. Серед них прийнято 
виділяти твердопаливні відходи (ТПВ), які включа-
ють до свого переліку як деякі потенційно небез-
печні муніціпальні відходи, що потребують особли-
вого  поводження  (медичні  відходи,  акумуляторні 
батареї, автомобільні шини, флуоресцентні лампи 
і небезпечні матеріали, зокрема аерозолі, фарби, 
добрива,  інші  хімікати),  так  і  більш  безпечні  для 
здоров’я  людини  відходи,  а  саме: матеріали біо-
логічного  походження  (залишки  продуктів  харчу-
вання, рештки рослинності); потенційна вторинна 
сировина  (папір,  метали,  скляна  та  пластикова 
тара тощо);  інертні матеріали  (каміння,  кераміка, 
пісок,  цегла  тощо);  композитні  матеріали  (синте-
тичний текстиль, пластмаси, електроприлади) [5].

До будівельних відходів належать: тверді про-
дукти (відходи асфальту та будівельні розчини), які 
утворюються  під  час  реконструкції  доріг;  відходи 
промисловості будівельних матеріалів, наймасові-
шими з яких є цегла у вигляді браку, склобій, від-
сіви щебеневих  кар’єрів,  браковані  залізобетонні 
конструкції  тощо;  матеріали,  що  утворюються 
під час спорудження нових будинків (під час зве-
дення 100-квартирного будинку, за даними фахів-
ців,  утворюється  в  середньому  15–20  т.  твердих 
відходів),  основну  масу  яких  становить  залишки 
будівельного розчину та затверділого бетону, бита 
цегла, дроблений  гіпсокартон, пінопласт  та міне-
ральна  вата;  результати  руйнування  у  вигляді 
будівельного  сміття  ненадійних  старих  будівель 
та їх фундаментів, зведених у радянські часи, які 
потрібно негайно утилізувати.

За  оцінками  дослідників,  за  масовим  вмістом 
52%  будівельних  відходів  становить  залізобетон 
та  бетон,  32%  –   кам’яні  стінові  матеріали  (піно- 
та  газобетон,  стінові блоки, цегла),  8% –   відходи 
будівельних  розчинів  та  асфальту,  4%  –   відходи 
металів, 2% –   відходи дерева та пластмас, 1% –  
керамічні  вироби  (керамічна  плитка,  сантехнічна 
кераміка),  1%  –   скло,  гіпсокартон  та  інші  від-
ходи [9, с. 321].

Щодо промислових відходів, то відомо, що при 
видобутку корисних копалин 93% видобутої з надр 
гірської маси іде у відходи. Ще 5% з них перетво-
рюється на відходи при подальшій обробці сиро-
вини.  Таким  чином,  використовуваний  людиною 
корисний продукт складає лише 2% від загальної 
маси видобутої сировини, інші 98% –  це виробничі 
відходи,  які,  як  правило,  не  піддаються  утиліза-
ції. Основними джерелами промислових відходів 
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в Україні є понад 3,5 тис. підприємств видобувної, 
металургійної,  переробної,  енергетичної,  хімічної 
та інших галузей [14, с. 14].

Як  свідчить  практика  країн,  що  досягли  най-
більших успіхів у царині поводження з різного роду 
відходами (Німеччина, Швейцарія, Велика Брита-
нія), якість послуг зі збирання, перевезення, пере-
робки  й  утилізації  відходів  підвищується  пара-
лельно  з  розвитком  бізнесу  із  переробки  сміття 
у  вторинну  сировину,  яку  далі  використовують 
для виробництва безлічі різних товарів. Це скеро-
вує всю систему у  конструктивне ринкове русло, 
породжує  конкуренцію  серед  фірм,  які  сортують 
та переробляють сміття.

Стратегія і тактика рішення складної проблеми 
управління відходами в розвинених країнах базу-
ється на концепції стійкого розвитку, яка включає 
обов’язково  три  аспекти:  екологічний,  економіч-
ний і соціальний. Недооцінка будь-якого з них при-
зводить до певних порушень у цьому системному 
трикутнику  і  негативно позначається на розвитку 
різних сфер життєдіяльності суспільства.

Виходячи  із  вищеназваної  стратегії  в  усьому 
світі  побутові  та виробничі відходи та системи  їх 
переробки розглядаються у трьох основних напря-
мах:

1. Відходи як фактор погіршення навколишнього 
середовища  та  негативного  впливу  на  здоров’я 
людини,  де  ключовою  стратегією  рішення  про-
блеми  виступає  мінімізація  кількості  відходів 
на основі екологізації  (підвищення рівня чистоти) 
виробництва і їх утилізація або знищення.

2.  Відходи  як  джерело  вторинної  сировини. 
Цей  напрям  вимагає  спеціальної  підготовки  або 
комплексного підходу до переробки сміття, засто-
сування  технологій  нового  рівня щодо  цієї  пере-
робки,  повного  обліку  корисних  компонентів, 
які  можна  отримати  при  їх  переробці,  глибокого 
вивчення підприємств різних регіонів як потенцій-
них споживачів вторинної сировини.

3. Відходи як фактор торгівлі і обміну в умовах 
нестачі природних ресурсів та сировинних запасів 
між  різними  підприємствами  ресурсоємних  галу-
зей  на  міжрегіональному  і  міжнародному  рівнях. 
Кінцевою  метою  даної  стратегії  є  поглиблений 
індустріальний симбіоз на основі переходу до кас-
кадного принципу створення територіальних про-
мислових  комплексів,  за  якого  відходи  одного 
виробництва стають сировиною для інших вироб-
ництв [14, с. 15].

На  жаль,  в  Україні  при  вирішенні  проблеми 
управління відходами останні  два напрями прак-
тично не розглядаються. У кращому випадку або 
намагаються зменшити кількість відходів, удоско-
налюючи  технологію  процесів  переробки  сиро-
вини, або прагнуть захоронити їх, за можливістю, 
з найменшою шкодою для навколишнього серед-
овища.

Рамкова  схема  процесу  утилізації  відходів 
у Західній Європі передбачає, що в землю захоро-
няють лише 20% ТПВ, спалюють 30–35%, а решту 
50–60%  переробляють  як  вторинну  сировину. 
У Швейцарії переробляють від 60 до 90% відходів. 
Сьогодні  майже  в  кожній  розвиненій  країні  світу 
сортування  і  переробка  відходів  поставлені  «на 
конвеєр», часом досягаючи 99% [13, c. 12].

Стан  поводження  з  побутовими  відходами 
в  Україні  зовсім  інший.  Лише  76%  населення 
в країні отримують послуги з вивезення побутових 
відходів, а  із зібраних 59 млн м3 ТПВ (15 млн т), 
переробляється  та  утилізується  за  статисти-
кою Мінрегіону України лише до 4% відходів (3% 
переробляється  та  1%  утилізуються).  Близько 
96%  побутових  відходів  в  Україні  захороняють 
на  6,7  тис.  сміттєзвалищах  і  полігонах,  загаль-
ною площею понад 10 тис. га. Кількість переван-
тажених  сміттєзвалищ  складає  973  од.  (15%), 
а  1415 од.  (21%) –   не  відповідають нормам еко-
логічної безпеки. Сьогодні лише у 503 населених 
пунктах якоюсь мірою впроваджено роздільне зби-
рання побутових відходів, а у 15 –  працює 21 сміт-
тєсортувальна  лінія.  Але  роздільне  збирання 
побутових відходів в містах України здійснюється 
не системно, а фрагментарно, переважно в цен-
тральних  частинах  населених  пунктів.  Перешко-
джає  роздільному  збиранню  і  сортуванню  побу-
тових  відходів  і  недостатність  коштів  у  місцевих 
бюджетах,  збитковість  комунальних  підприємств, 
невідповідність  тарифів  на  житлово-комунальні 
послуги, у тому числі і послуги з вивезення побу-
тових  відходів,  низькі  доходи  населення,  непри-
вабливий інвестиційний клімат у сміттєпереробній 
галузі [3, с. 55].

Єдиним  виходом  зі  складеної  в  Україні  ситу-
ації,  що  дасть  позитивні  результати,  є  розумне 
поєднання  нових  технологічних  можливостей, 
іноземного  та  вітчизняного  досвіду  щодо  розум-
ного  ефективного  поводження  з  різного  роду 
відходами,  зокрема:  з  їх  переробкою  і  не  лише 
на  сміттєспалювальних  заводах  та  з максималь-
ним  обмеженням  захоронювальних  полігонів, 
а і з впровадженням системного управління відхо-
дами  на  державному,  регіональному  і  місцевому 
рівнях з паралельним розвитком вітчизняної сміт-
тєпереробної галузі.

Для цього центральним і регіональним органам 
державної  влади  потрібно:  ініціювати  системне 
запровадження  сучасних  технологічних  підходів 
до роздільного збирання та сортування побутових 
відходів; знайти і спрямувати капітальні інвестиції 
на  створення  і  впровадження  інфраструктурних 
об’єктів з промислової переробки різних видів від-
ходів шляхом отримання з них вторинної сировини 
для подальшого  її використання на промислових 
об’єктах країни і в побуті громадян; продумати сис-
тему стимулювання заходів щодо утилізації відхо-
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дів та зменшення обсягів їх утворення; продумати 
варіанти фінансування  проектів  роздільного  зби-
рання,  сортування,  перевезення  і  переробки від-
ходів на місцевому і регіональному рівнях.

Найбільш  економічно  рентабельним  і  еколо-
гічно  виправданим  способом  переробки  різного 
роду  відходів  у  промисловості  є  процес  рециклі-
зації,  тобто  вторинної  переробки  відходів,  який 
можна  здійснювати  у  деяких  випадках  десятки 
разів.  Рециклізація  відходів  являє  собою  вели-
чезну  ґалузь  промисловості,  що  розвивається, 
із блискучим майбутнім, яка надає багато переваг: 
дозволяє  здійснити  переробку,  промивання,  сор-
тування та вторинне використання інертних мате-
ріалів  та  залишків  розчиненої  сировини;  харак-
теризується  відсутністю  витрат  на  вивезення 
та  утилізацію  залишків  за  межі  підприємства; 
знижує  витрати  природних  ресурсів  і  матеріалів; 
захищає  довкілля  від  забруднення  залишками 
промислового  виробництва;  продовжує  час  екс-
плуатації механічних приладів та полегшує їх тех-
нічне обслуговування.

В  Україні  для  успішного  впровадження  реци-
клізації відходів необхідно усунути ряд перешкод 
і  створити  певні  важливі  умови  для  її  реалізації, 
зокрема: продумати систему сортування відходів 
(або безпосередньо на місці їх одержання на від-
стані за 200–300м. від будинку, або після їх збору 
в  окремих  контейнерах  на  спеціальних  установ-
ках); розробити стандарти сортування промисло-
вих  і  побутових  відходів  відповідно до  прийнятої 
в  країні  на  законодавчому  рівні  їх  класифікації; 
створити  рентабельні  фірми,  які  були  б  зацікав-
лені в одержанні зібраних матеріалів  і переробці 
їх  у  товари,  які  будуть  користуватися  попитом; 
розвивати  вітчизняний  промисловий  чи  спожив-
чий  ринок  для  покупців  продукції,  виготовленої 
з  вторинної  сировини;  зняти  різноманітні  проти-
річчя  між  державним  і  приватним  секторами,  які 
стосуються  питань  збору  сміття,  його  подальшої 
переробки і реалізації на ринку у вигляді вторинної 
сировини [9, с. 324].

Комплексне  управління  відходами  (Integrated 
Waste  Management)  починається  саме  зі  зміни 
погляду на те, чим є промислові, побутові та інші 
види  відходів.  При  цьому  відходи  мають  розгля-
датися  фактично,  як  важлива  складова  частина 
ресурсної  бази  економіки.  Особливо  важливо 
те,  що  в  рамках  комплексного  управління  відхо-
дами повинно передбачатися, що будь-який насе-
лений  пункт,  район  або  область  мають  обирати 
підходи  до  вирішення  проблеми  використання 
ТПВ  у  залежності  від  своїх  специфічних  умов, 
фінансових та інших ресурсів.

При  визначенні  цілей  державної,  регіональ-
ної та місцевих програм з утилізації та вторинної 
переробки  різного  роду  відходів  та  плануванні 
стратегії  розвитку  вітчизняної  сміттєпереробної 

галузі доцільно мати уявлення про певну ієрархію 
комплексного управління відходами. Така ієрархія 
закладена  в  рамкову  Директиву  ЄС  № 1993/13, 
відповідно до якої:  по-перше,  зобов’язані  запобі-
гати утворенню відходів; по-друге, вони, за можли-
вістю, повинні використовуватися вдруге; по-третє, 
якщо повторне використання неможливо, необхід-
ний їх рециклінг; далі відходи повинні використо-
вуватися для рекуперації енергії; і тільки, по-п’яте, 
якщо всі зазначені дії неможливі, відходи відправ-
ляються на захоронення. Слід зазначити, що цей 
підхід  дозволив  ЄС  досить  швидко  реструктуру-
вати систему управління відходами.

Наше  майбутнє  багато  в  чому  залежить  від 
того, чи зможемо ми перетворити міста  і села так, 
щоб вони стали центрами сталого розвитку та при-
родною  частиною  екосистеми,  а  не  її  антиподом. 
Цим  визначається  необхідність  переходу  на  нові 
стандарти забезпечення розвитку населених пунктів 
країни, які були б засновані на знаннях, інноваційних 
екологічно безпечних технологіях переробки сміття.

У свою чергу,  експерти наполягають на будів-
ництві сучасних екологобезпечних сміттєперероб-
них  заводів.  Це,  по-перше,  дозволить  зменшити 
кількість  сміття,  яке  накопичується  на  сміттєвих 
полігонах по Україні. По-друге, у повітря та ґрунт 
не  потраплятимуть шкідливі  відходи,  і  це  сприя-
тиме  покращенню  стану  екології.  Адже  ми  розу-
міємо, наскільки небезпечний пластик, поліетилен 
та інші відходи, які, у разі відсутності сміттєпере-
робних  підприємств,  накопичуються  на  сміттєз-
валищах. А, по-третє,  заводи з переробки різних 
відходів можуть виробляти альтернативне паливо, 
яке фактично є замінником і використовується для 
роботи багатьох українських підприємств.

У  масштабах  країни  будівництво  сміттєпере-
робних заводів може стати прибутковим бізнесом, 
бо  як  свідчить  досвід  багатьох  західноєвропей-
ських країн за вторинну сировину можна отримати 
не один десяток мільярдів гривень. А для того, аби 
очистити країну від сміття, за підрахунками вітчиз-
няних  вчених  і  підприємців,  необхідно  100  сміт-
тєпереробних  заводів.  Зважаючи  на  загальну 
складну  економічну  ситуацію  в  країні,  експерти 
вбачають  вирішення  цього  питання  у  залученні 
іноземних  інвестицій  у  будівництво  таких  підпри-
ємств. Втім, на думку деяких фахівців, такі  інвес-
тиції  надходитимуть  лише  тоді,  коли  сміттєпере-
робні  підприємства  України  будуть  державними, 
а не приватними і в країні будуть створені сприят-
ливий інвестиційний клімат та реально працююче 
некорумповане правове поле.

Висновки з проведеного дослідження. 
З  середини  минулого  століття  почалися  пошуки 
заходів  із  боротьби  з  антропогенним  забруднен-
ням середовища і пошуку нових підходів до вирі-
шення проблеми утилізації промислових, твердих 
побутових і небезпечних відходів.



  ЕконоМІка природокориСТування  Та охорони навколишнього СЕрЕдовища

125

Традиційний  підхід  до  проблеми  ТПВ  орі-
єнтується  на  зменшення  небезпечного  впливу 
на навколишнє середовище шляхом  ізоляції  зва-
лищ  від  ґрунтових  вод,  очищення  викидів  сміт-
тєспалювального  заводу,  перекриття  полігонів 
для вилучення звалищних газів і т.д. Однак, не всі 
з  технологій,  застосовуваних у рамках цього під-
ходу –  екологічно доброзичливі.

Нетрадиційний  погляд  на  проблему  полягає 
в тому, що набагато простіше контролювати те, що 
потрапляє на звалище, ніж те, що потрапляє зі зва-
лища до навколишнього середовища. Основа під-
ходу полягає в тому, що побутові відходи повинні 
утилізуватися найбільш економічно та екологічно 
прийнятними  способами.  Фактично  ж  мова  має 
йти  про  створення  і  впровадження  у  практику 
реального буття комплексної ефективної системи 
управління відходами за допомогою застосування 
новітніх технологій, методів і способів їх переробки 
у вторинну сировину для повторного застосування 
у різних сферах суспільного життя.

Для  українського  населення,  бізнесу  і  влади 
пріоритетом  повинні  стати  наступні  принципи 
поводження  з  відходами:  1)  купувати  якомога 
менше  зайвих  товарів,  наприклад,  поліетилено-
вих  пакетів;  2)  дотримуватися  «принципу  трьох 
R»: Reduce  (зменшуй  споживання), Reuse  (вико-
ристовуй  повторно),  Recycle  (переробляй).  Саме 
дотримання цих принципів дозволить нашій країни 
вирішити проблему дефіциту багатьох природних 
ресурсів,  покращить  стан  і  підвищить  конкурен-
тоспроможність  вітчизняної  економіки,  створить 
умови  для  забезпечення  сталого  економічного 
зростання в Україні у майбутньому.
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