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Найкращі Практики стратегії Нульових Відходів в Європі 

Що таке Нульові  Відходи? 

"Нульові відходи" є метою, яка є і прагматичною, і далекоглядною, щоб наслідувати стійкі 
природні цикли, де всі викинуті матеріали є ресурсами для інших. Нульові відходи - 
розробка та управління продуктами та процесами, спрямованими на скорочення обсягу та 
токсичності відходів і матеріалів, збереження та відновлення всіх ресурсів, а не їх спалення 
та поховання. Реалізація нульових відходів дозволить усунути всі скиди на землю, воду або 
повітря, які можуть становити загрозу планетарному, людському, тваринному або 
рослинному здоров'ю (визначення "нульових відходів", прийняте Міжнародним альянсом 
"Нульові відходи"¸ http://zwia.org/). 

 

Міжнародний альянс "Нульові відходи" (http://zwia.org/) сприяє позитивним 
альтернативам та підвищує рівень проінформованості громадськості про соціальні та 
економічні вигоди, які можна отримати, від розгляду відходів як ресурсної бази, на основі 
якої можна створювати як бізнес, так і ділові можливості. (Для отримання додаткової 
інформації відвідайте веб-сайт ZWAI за адресою http://zwia.org/). 

 

 

http://zwia.org/
http://zwia.org/
http://zwia.org/
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Нульові відходи Європа (https://zerowasteeurope.eu/) 

Zero Waste Europe (ZWE) підтримується програмою LIFE Європейського Союзу. European 
Zero Waste Groups (EZWG) співпрацюють на добровільній основі, організовуючи заходи та 
організовуючи роботу, проведену європейськими членами мережі GAIA з 2011 року. 

EZWG провели щорічні збори для місцевих, регіональних та національних груп, щоб 
об'єднатись для стратегічного планування майбутнього відходів, починаючи у Брюсселя в 
2011 році. З тих пір EZWG зустрівся у м. Гипускоа в 2012 році, в Європейському парламенті 
у 2013 році, Парижі на початку 2014 року, Софії в 2015 році, Любляни в 2016 році та Мадриді 
в 2017 році 
 
 

.  

Робота EZWG була неофіційною до грудня 2013 року, потім EZWG офіційно зареєструвала 
себе у Нідерландах. 2014 рік позначений, як перший рік офіційних операцій. ZWE 
складається з трьох компонентів: безвідходний в містах, безвідходний в стилі життя і 
безвідходний в бізнесі. 

Нульові відходи в містах: Zero Waste Europe об'єднує і представляє європейські 
муніципалітети, які відкрито прагнуть до того, щоб постійно зменшувати утворення відходів 
та покращувати відходи, що відбираються окремо, і, отже, змынювати відносини між 
людьми та відходами. 

https://zerowasteeurope.eu/
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Мережа європейських муніципалітетів у відношенні нульових відходів складається з 
фахівців у галузі ресурсозберігаючих запасів та управління, таких як найкраща організація в 
Європі, округа Контрарина в італійському регіоні Венето. Проте мета Zero Waste Europe 
полягає не тільки в тому, щоб надати кращих виконавців, але й полегшити і визнати 
прихильність тих муніципалітетів, які, хоча, можливо, в даний час показують незадовільні 
результати, твердо прихильні до постійного просування до нульових відходів (для 
отримання додаткової інформації відвідайте www.zerowastecities.eu). 

Нульові відходи як стиль життя: Оскільки люди постійно намагаються знизити свої 
витрати, оптимізувати свої повсякденні потоки у "розумні", "Нульові відходи" стають 
тенденцією та створюють галас у Європі та за її межами. 

Чи є Нульові відходи здійсненним вдома? Все починається з прийняття рішень щодо покупки, 
належного планування та створення системи для того, що і які матеріали входять у ваш дім, 
у першу чергу. Є кілька блогів, відео і книги, які були опубліковані, щоб допомогти 
переходу людей до життя Нульових відходів. 

Кращі блогери будуть представлені найближчим часом! З рештою, це в основному 
питання про свідомі покупки і належне розділення відходів на дому, Європейським 
містам та муніципальним системам управління відходами ще належить пройти довгий шлях 
до переходу до основних технологій Zero Waste, а місія ZWE – це дискусія на європейському 
рівні. (Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://zerowasteeurope.eu/zero-
waste-in-lifestyle/). 

Нульові відходи в бізнесі: Підприємства, що виробляють нульові відходи, керуються 
набором керівних принципів (https://zerowasteeurope.eu/zero-waste-in-business/): 

 Сировина повинна бути отримана, коли це можливо, від перероблених матеріалів, а 
не з нових матеріалів. Будь-яке нове вилучення повинно бути виправданим лише у 
випадку, якщо воно походить від регенеруючого джерела. Компанія з нульовим 
відходам відводить 90% від захоронення сміття та сміття. 

 Лінійна система виробництва повинна бути перетворена в кругову систему, в якій 
потенціал переробки може бути максимізованим. 

 Виробничі процеси повинні бути перероблені, щоб уникнути утворення відходів в 
середині і зовні заводу. 

 Споживання енергії і утворення відходів від продукту / машин повинні бути включені 
в розрахунках оптимізації. 

 Застосування еко-дизайну та інтеграції політичного підходу продукту. 

 Зміна фокуса від продуктивності праці до продуктивності ресурсів. 

http://zerowastecities.eu/
https://zerowasteeurope.eu/zero-waste-in-lifestyle/
https://zerowasteeurope.eu/zero-waste-in-lifestyle/
https://zerowasteeurope.eu/zero-waste-in-business/
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«Нульові відходи» Туреччина (http://sifiratik.gov.tr/index.html) 

 

Нульові відходи Туреччини підтримує Міністерство екології та урбанізації Турецької 
Республіки. Проект був запущений в 2017 році. 

Нульові відходи Туреччини - мета, визначена як філософія поводження з відходами, яка 
включає попередження відходів, більш ефективне використання ресурсів, перегляд причин 
утворення відходів для запобігання або мінімізації; у випадку утворення відходів, 
роздільного збору на джерело та відновленні.. 

Система з нульовими відходами - це 7-ступінчаста дорожня карта, яка складається з кроків, 
які необхідно виконати компаніями, установами та організаціями, які будуть включені до 
нульових відходів. Це: визначення координаційних центрів, виявлення поточного стану, 
планування, визначення потреб та постачання, навчання - обізнаність, застосування та 
звітність. В даний час створення системи з нульових відходів активно застосовується в 
школах, громадських місцях та готелях. До 2023 року по всій Туреччині планується 
здійснити проект з нульових відходів. 

 

 

http://sifiratik.gov.tr/index.html
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Поводження з відходами в Україні 

8 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію поводження 
з відходами до 2030 року, що передбачає значне скорочення обсягів відходів та збільшення 
рівня їх переробки, а також окремий збір побутових відходів. 

Прем'єр-міністр України В.Гройсман закликав місцеву владу вивчити і використовувати 
можливості для створення комплексів обробки відходів. 

За словами міністра екології та природних ресурсів України Семерака, наступним кроком 
буде підготовка національних і регіональних планів по реалізації стратегії. 

Семерак зазначив, що реалізація Національної стратегії управління відходами дозволить 
знизити вартість сировини в Україні та стимулювати економіку. 

Семерак: «Стратегія повинна сприйматися як отримання додаткового ресурсу. Якщо ми 
хочемо, зменшити використання природної сировини в Україні з 90% до 70%, це означає, що 
необхідно використовувати більш дешеву сировину, в тому числі за рахунок рециркуляції. 
Якщо ми говоримо про демпінг відходів, то ми говоримо про зниження з 50% до 35%. Якщо 
мова йде про тверді побутові відходи, то 95% з них йдуть на смітник. Тільки 3% йде на 
повторне використання. Це ресурс, який зараз втрачається, у подальшому він буде 
приносити дохід». 
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