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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні види будівельних

відходів, проаналізовано досвід утилізації і пере"
робки відходів будівництва в країнах світу, а та"
кож досліджено стан проблеми з переробкою
будівельного сміття в Україні, запропоновані де"
які кроки до вирішення. 
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Сучасна промисловість, будівництво зокрема,
сьогодні вирізняється проблемою переробки та
утилізації відходів. Причиною її виникнення стали
не тільки збільшення обсягів будівництва, але й
недоброякісний видобуток сировини, нераціональ"
не використання сировинних ресурсів, накопичен"
ня та утилізація залишків будівництва, де зберіга"
ються мільйони тонн небезпечних матеріалів. По"
ряд з цим набула поширення практика "самовиво"
зу" на несанкціоновані звалища, що спричиняє заб"
руднення навколишнього середовища.

Щорічно в сучасному світі кількість будівель"
них відходів збільшується на 2,5 мільярди тонн.

Таблиця. Статистичні дані відділу з
використання відходів Європейської комісії
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована существуюая база вероят"

ностного планирования и управления деятель"
ностью, формализованная наиболее распростра"
ненная система описания и моделирования мно"
жества взаимосвязанных процес сов функциони"
рования предприятия и определен апарат совер"
шенствования их взаимосвязи.

Ключевые слова: структура проекта, процессы
функционирования, управление цепочками поста"
вок, планирование деятельности предприятия.

ANNOTATION
Thepaperinvestigatestheexistingframeworkof"

probabilisticplanningandmanagementactivities, for"
malizedmostcommonsystemdescriptionandsimula"
tionofmultipleinterrelatedprocessesanddefinestheop"
erationofthebusinessunittoimprovelinkagebetween"
them.

Keywords: project structure, functioning process"
es, management of chains of deliveries, planning of
activity of the enterprise.
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Це дуже згубно впливає на екологію всієї Землі "
до такого висновку прийшли фахівці з Європейсь"
кої Асоціації, у яку входять компанії із зносу бу"
динків, саме вони займалися підрахунком загаль"
ної кількості будівельного сміття. Рециклінг, тобто
повторне використання, дозволяє утилізувати
будівельні відходи, не завдаючи шкоди навко"
лишньому середовищу.

В Європейських країнах і в Америці проблема
утилізації відходів давно вирішується на держав"
ному рівні: у деяких з цих країн взагалі заборонені
будівельні смітники, а в Америці й Канаді вони ще
існують, але вартість вивозу туди будівельних
відходів значно перевищує вартість їх переробки.
У більшості держав вже зараз частка переробки
будівельних відходів становить у середньому
близько 50% від загального обсягу виробництва
будматеріалів і є досить прибутковою галуззю. 

В Україні питання вторинної переробки буді"
вельних відходів починаються з нормативної бази,
оскільки в Законі України "При відходи" від
05.03.98 р. №187/98ВР вказується загальна кла"

сифікація відходів з умовним розподілом їх на не"
безпечні, звичайні та вторинну сировину (рис. 1).
Даний закон визначає як відходи будь"які речови"
ни, матеріали і предмети, що утворюються в про"
цесі людської діяльності і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення
та яких їх власник повинен позбутися шляхом
утилізації чи видалення без посилання на структу"
ри переробної промисловості, в тому числі бу"
дівельної.

У той самий час відділ Європейської комісії з
утилізації сміття має в своєму законодавчому арсе"
налі класифікаційний каталог країн Євросоюзу з
чітким розмежуванням відходів, у тому числі і
будівельних (рис. 2).

Це дало змогу чітко ліцензувати такий напря"
мок будівельної галузі, як рециклінг будівельної
сировини, матеріалів та виробів. Наприклад, за ра"
хунок удосконалення законодавства та технологій
такі країни, як Данія, Голландія, Бельгія змогли
досягти дуже високого рівня переробки будівель"
них відходів, де в цей час переробляють більше
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Рис. 1. Класифікація відходів (у межах Закону України "Про відходи")
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Рис. 2. Класифікація будівельних відходів (за класифікаційним каталогом країн Євросоюзу)

90% відходів (за результатами щорічного звіту
відділу з використання відходів Європейської
комісії — див. табл.).

Світова практика передбачає комплексний
підхід до вирішення проблеми утилізації будівель"
ного сміття, в якому розглядаються питання його
збору і переробки, транспортування та зберігання,
а також можливості зменшення обсягів утворення
відходів.

Враховуючи специфіку української будівельної
промисловості, обґрунтування доцільності вто"
ринного використання будівельних відходів (ре"
циклінгу) полягає в аналізі його екологічних, тех"
нологічних та економічних аспектів.

Серед позитивних екологічних аспектів в пер"
шу чергу слід зазначити збереження природних
копалин та територій, які були б зайняті під видо"
бувні кар'єри або сміттєзвалища, що в цілому по"
зитивно впливатиме на навколишнє середовище.
З точки зору технологічної складової рециклінгу
будівельних відходів передбачається зменшення
кількісного складу машин для транспортування

відходів, можливість зменшення території під
складування будівельного сміття та контролюван"
ня якості вторинної сировини безпосередньо на
будівельному майданчику. Звідси випливає пози"
тивний економічний аспект рециклінгу, а саме:
зменшення витрат на видобування, транспорту"
вання природних ресурсів, утилізацію будівель"
них відходів, і, як результат, здешевлення кінцевої
будівельної продукції.

Але існують і негативні аспекти. До екологічної
складової слід віднести відсутність технологій пе"
реробки (або неможливість переробки) деяких
видів будівельних відходів (рис. 1). З точки зору
технології будівництва — необхідність в додатко"
вому обладнанні для переробки будівельних
відходів та обмеженій області їх застосування. Як
наслідок, виникає потреба в витратах на додаткове
обладнання для переробки будівельних відходів та
необхідність додаткових заходів з підвищення
якості будівельної продукції.

Зважуючи всі позитивні та негативні аспекти
розвитку рециклінгу будівельних відходів, слід
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стимулювати його розвиток в Україні. З метою
створення системи оптимального використання
будівельних відходів у межах нового будівництва
або реконструкції необхідно поставити завдання
перед усіма учасниками будівельного ринку,
рішення яких буде передбачати позитивні момен"
ти для кожного з них, а саме:

– створення державними службами (міністер"
ством, відомствами, будівельними організаціями)
загальної державної відкритої інформаційної бази
будівництва, яке ведеться на території України ,
для централізованого екологічного контролю те"
риторій;

– створення матеріально"технічних баз мобіль"
ного переробного устаткування (державних, ко"
мерційних) — перспективний напрямок будівель"
ного бізнесу;

– розробка проектними установами загальних
рекомендацій (будівельних норм) з визначенням
областей використання матеріалів вторинної пере"
робки, що розширить область використання
будівельних відходів.

Окрім вищесказаного, для вирішення пробле"
ми з утилізації будівельних відходів в Україні, їх
переробки й вивозу необхідно також передбачити
й стимулюючі засоби з боку держави, а саме:

– податкові пільги для будівельних компаній,
діяльність яких спрямована на збереження еко"
логії, використання будівельних відходів у вироб"
ництві тощо;

– фіскальні заходи до будівельних компаній,
діяльність яких спричиняє шкоду навколишньому
середовищу;

– карна відповідальність (прийняття на законо"
давчому рівні екологічного кодексу) підприємств,
які випускають будівельну продукцію, так і
підприємств, які використовують її.
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АННОТАЦИЯ
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тельных отходов, проанализирован опыт  утилиза"
ции и переработки отходов строительства в стра"
нах мира, а также исследовано состояние пробле"
мы по переработке строительного мусора в Украи"
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Ключевые слова: переработка строительных от"
ходов, утилизация, рециклинг, экологическая бе"
зопасность, новейшие технологии, вторичное
сырье.

ANNOTATION
The article describes the main types of construc"

tion waste, analyzed the experience of recovery and
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and also investigated the state of the problem of pro"
cessing of construction waste in Ukraine, suggested
some steps to solve the problem.
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