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РЕЗЮМЕ
Останніми роками люди почали більше цікавитися негативним впливом на довкілля від 
виробництва, споживання та утилізації товарів одноразового використання, особливо 
зроблених з пластику.

Засоби жіночої гігієни одноразового використання, дитячі підгузки та вологі серветки - 
приклади товарів, що потрапляють до сміття одразу після використання, і здебільшого, 
складаються з пластику. Ці товари потребують особливої уваги, адже вони - значна частина 
твердих побутових відходів. Також не потрібно забувати про руйнівні економічні та соціальні 
наслідки, що вони можуть спричинити.

Це дослідження має на меті не тільки проаналізувати негативний вплив вищезгаданих 
товарів на довкілля, але й запропонувати способи зменшення їх використання. Це — 
перше дослідження подібного масштабу, здійснене в Європі, що не лише аналізує шкоду 
від використання одноразових засобів, а й вивчає позитивний вплив від використання 
багаторазових альтернатив з точки зору ряду факторів.

Загальні об’єми споживання та утворення відходів
Останніми роками виробництво одноразових продуктів жіночої гігієни, дитячих підгузків 
та вологих серветок в Європі збільшилось, адже ці товари мають більшу популярність, ніж 
багаторазові продукти.

У 28-и країнах-членкинях ЄС за 2017 рік було використано:

•  понад 49 мільярдів одиниць товарів жіночої гігієни (590 000 тонн),
•  близько 33 мільярдів дитячих підгузків одноразового використання (6 731 000 тонн),
•  близько 68 мільярдів вологих серветок (511 000 тонн).

Вплив на економіку та довкілля
Одноразові засоби жіночої гігієни, дитячі підгузки та вологі серветки призводять до 
серйозного впливу на довкілля протягом усього свого «життєвого циклу», починаючи з фази 
виробництва та до кінця терміну експлуатації.

Витрати під час виробництва: шкода під час виготовлення полягає у використанні великої 
кількості деревини, бавовни або віскози для створення суперпоглинаючого полімеру (SAP). 
Також у складі наявні такі компоненти, як поліестер, поліетилен, поліпропілен, клеї, 
ароматизатори та барвники. Додатково до цього, під час виробництва витрачається 
величезна кількість води та енергії.



2

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ ВІД
ВОЛОГИХ СЕРВЕТОК, МЕНСТРУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ДИТЯЧИХ ПІДГУЗКІВ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Викиди СО2: Дитячі підгузки та одноразові товари жіночої гігієни також здійснюють 
внесок у процес глобального потепління. Було підраховано, що ці товари протягом 
усього свого «життєвого циклу» виділяють 3,3 мегатонн і 245 000 тонн вуглекислого 
газу на рік відповідно.

Утворення відходів: Окрім того, переробка цих товарів дуже дорога та складна, причина - 
склад цих продуктів (зроблені зі змішаних матеріалів), а також наявність органічного 
залишку після використання. Саме тому в Європі ці предмети зазвичай потрапляють на 
сміттєзвалища (87%) або спалюються (13%), що призводить до марнування ресурсів, а також 
негативного впливу на навколишнє середовище (потреба земельних ресурсів, забруднення 
ґрунту та ґрунтових вод, викиди парникових газів тощо).

Кількість відходів від одноразових засобів жіночої гігієни, підгузків та вологих 
серветок становить 7 832 000 тонн (приблизно 15,3 кг на жителя/ку на рік) в країнах 
ЄС. Ця кількість відходів становить 3% від загальної кількості твердих побутових 
відходів та 4% від загального обсягу змішаних муніципальних відходів.

Океанічне сміття: Часто після використання одноразові товари жіночої гігієни та вологі 
серветки опиняються в унітазі і, таким чином, можуть потрапляти до річок, морів та океанів 
(через систему скидання стічних вод), спричиняючи тяжкі екологічні та економічні наслідки. 
Ці засоби – рекордсмени: вони найчастіше зустрічаються у водоймах (становлять 6,2% відходів, 
зібраних на пляжах Великобританії, або 5% відходів у воді біля узбережжя Каталонії), а під 
час їх розкладання у воду потрапляє велика кількість мікропластику. Негативний вплив на 
водне середовище полягає в потраплянні у воду хімічних речовин, а також в естетичних та 
матеріальних збитках.

Витрати муніципалітету: Підраховано, що витрати на збирання та утилізацію цих продуктів 
становлять 3-10 євро на одну людину залежно від країни. Щодо обслуговування та очистки 
каналізаційних споруд, то вартість збору та утилізації відходів стічних вод з водоочисних 
станцій сягає для країн ЄС від 500 до 1000 млн. євро на рік. Додатково до цього, місцева 
влада прибережних зон витрачає колосальні кошти на прибирання цих відходів з пляжів. 
Великобританії такі процедури коштують приблизно 1,1 млн. євро щорічно, тоді як уряд 
Балеарійських островів платить за це 50 тис. євро в рік.

Переваги використання багаторазових засобів гігієни:
Це дослідження також розповідає про альтернативи одноразовим предметам жіночої 
гігієни, підгузкам та вологим серветкам. Також аналізується доступність цих альтернатив для 
користувача та основні споживацькі тенденції, що формуються в країнах ЄС.

Попередження утворення відходів. Найголовнішою перевагою відмови від одноразових 
засобів на користь багаторазових є запобігання утворенню відходів.
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Наприклад, якщо тільки користуватися менструальними чашами замість прокладок, то 
кількість відходів буде зменшена на 99%. Якщо 20% тих, хто користується одноразовим 
засобами, почали б користуватись менструальною чашею, кількість відходів зменшилася б на 
100 000 тонн в рік (в 28 країнах ЄС). Так само сім’я, що обрала багаторазові підгузки замість 
одноразових, може зменшити генерування цих відходів на 99%. Якби хоча б 20% батьків 
почали користуватися багаторазовими підгузками, кількість сміття суттєво зменшилась 
(до 1 млн тонн на рік).

Економія: зменшення утворення відходів прямо пропорційно зменшенню видатків 
із місцевого бюджету через зменшення видатків на менеджмент та поводження з 
відходами, також менше коштів витрачатиметься на прибирання пляжів та водойм.

Економія для кінцевих споживачів. Використання менструальної чаші замість 
тампонів або прокладок означає щорічну економію у розмірі € 18 - € 119. Якщо 
підрахувати загальну суму економії протягом життя, то ця цифра становитиме € 4,400. 
Одна сім’я заощадить від 200 до € 2000 протягом року, якщо використовуватиме 
багаторазові підгузки замість одноразових. Економія буде ще більшою, якщо сім’я 
користуватиметься підгузками, що залишились від попередньої дитини, або придбає 
вживані.

Боротьба із менструальною бідністю: Статистика говорить, що у кожної п’ятої жінки в ЄС 
виникають труднощі з щомісячним придбанням базових предметів гігієни, що може негативно 
відобразитися на її здоров’ю. Потенційна економія на різних рівнях, пов’язана із використанням 
багаторазовими предметів гігієни, та можливість зробити їх доступними на території Європи 
допоможе в боротьбі з менструальною бідністю.

Доступність товарів багаторазового використання
Хоча останнім часом багаторазові дитячі підгузки та жіночі прокладки стали більш 
популярними та займають все більший сегмент ринку, відсоток людей, які користуються 
ними, і досі лишається мізерним.

Це пов’язано з тим, що такі предмети знайдуться не в кожній крамничці на території ЄС. 
Наприклад, менструальні чаші і тканинні прокладки найчастіше можна знайти в інтернет-
магазинах, тоді як в аптеках, місцевих магазинах та супермаркетах вони представлені вкрай 
рідко. Але варто зазначити, що в різних країнах рівень доступності багаторазових засобів 
гігієни різний.

Що стосується багаторазових підгузків, то їх можна придбати лише онлайн. В аптеках, 
супермаркетах і маленьких магазинчиках такі товари не продаються. Щоб популяризувати ці 
продукти, потрібно, перш за все, забезпечити їх наявність у магазинах і популярних торгових 
мереж та встановити доступну ціну на них.
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ВСТУП
Останнім часом вчені знаходять все більше і більше доказів негативного впливу пластику на 
довкілля, економіку і навіть на соціальне життя. Всі розуміють, що до цієї проблеми потрібно 
підходити з максимальною відповідальністю. Європейські країни вже розробили план виходу 
з цієї ситуації. «Стратегія 2020» має на меті забезпечити розумне керування розподілом 
та переробкою відходів. 

Тож Європа вже зробила перші кроки на шляху до впровадження економіки замкненого 
циклу замість лінійної економіки та відмови від одноразового пластику. Кінцева мета 
цього процесу — мінімізація втрат ресурсів та відмова від токсичних матеріалів, що ляжуть 
в основу дизайну товарів та побудови бізнес-процесів. За цією логікою, якщо певний 
продукт не підлягає переробці, не може бути відремонтованим, використаним повторно або 
компостованим, необхідно переглянути дизайн такого продукту, або обмежити/припинити його 
виробництво та використання.

Це стосується товарів жіночої гігієни одноразового використання, дитячих підгузків і вологих 
серветок. Ці товари активно просуваються на європейському ринку, хоча їх не можна 
ні використовувати повторно, ні ефективно переробити, ні компостувати.

Ці товари летять до смітника після першого використання, наносячи шкоду навколишньому 
середовищу протягом усього їхнього «життєвого циклу».

Ось яку шкоду ми маємо на увазі: викиди небезпечних хімічних речовин у навколишнє 
середовище, тонни відходів предметів одноразового використання. В кінцевому підсумку такі 
предмети доживають своє на звалищах, деякі потрапляють в стічні води і стають «морським» 
сміттям. 

Видалення цих продуктів з системи каналізації створює великі проблеми, адже це досить 
дорого коштує. А можливості для переробки цих продуктів наразі дуже обмежені або відсутні.

Незважаючи на існування багаторазових товарів жіночої гігієни, дитячих підгузків та серветок, 
одноразові їх відповідники користуються більшим попитом. І хоча попередження утворення 
відходів та повторне використання займають найвищі сходинки в європейській ієрархії 
поводження з відходами, на найвищих рівнях боротьба йде переважно з наслідками проблеми, 
а не з її причинами.
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ЦІЛІ 
ТА СФЕРА 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета
Це дослідження спрямоване на аналіз екологічних та економічних наслідків використання 
товарів жіночої гігієни, дитячих підгузків і вологих серветок.

Завдання
•  Розрахувати обсяги споживання одноразових товарів жіночої гігієни, дитячих підгузків і 
вологих серветки, а також вирахувати кількість відходів від цих товарів.

•  Проаналізувати економічні та екологічні наслідки від виробництва та споживання 
одноразових товарів жіночої гігієни, підгузків та вологих серветок.

•  Привернути увагу до питання негативного впливу одноразових товарів жіночої гігієни, 
дитячих підгузків та вологих серветок та окреслити існуючі шляхи вирішення пов’язаних з 
ними екологічних, економічних та соціальних проблем.

Перспективи ефективності дослідження
В роботі наявний повний аналіз одноразових товарів жіночої гігієни, дитячих підгузків та 
вологих серветок. Зважаючи на економічні, соціальні та екологічні наслідки від використання 
даних продуктів, а також той факт, що вони становлять значну частину твердих побутових 
відходів домогосподарств, їх кількість має бути зменшена.

Підгузки для дорослих не включені до даного аналізу через брак даних. Проте вони також 
роблять свій внесок в загальний обсяг відходів.

Деякі товари, що будуть проаналізовані в даній роботі (товари жіночої гігієни і вологі серветки) 
входять до десятки найбільш вживаних одноразових товарів (згідно з Директивою ЄС від 
5 червня 2019 року про скорочення викидів деяких пластиковмісних товарів у навколишнє 
середовище). Саме ці товари найчастіше зустрічаються на морських узбережжях Європи. Нова 
Директива не торкається теми заміни одноразових гігієнічних засобів багаторазовими, а також 
питань популяризації та доступності існуючих альтернатив. До того ж, вона не бере до уваги 
одноразові дитячі підгузки, які також є пластиковмісними одноразовими гігієнічними засобами 
і також мають негативний екологічний та економічний вплив.
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В цьому дослідженні буде запропонований порівняльний аналіз одноразових та багаторазових 
засобів, будуть надані екологічні та економічні переваги багаторазових засобів.

Дані, включені до цього аналізу, орієнтовані на країни ЄС-28. Більшість даних - це статистика 
2017 року( рік останньої публікації звітів Євростату).
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МЕТОДОЛОГІЯ

Робота була проведена в три етапи, зазначені нижче:

Обсяги споживання та утворення відходів
На першому етапі дослідження ми описали засоби одноразового використання, які підлягають 
під предмет цього дослідження, зазначили їх склад та особливості використання.
Була зібрана інформація щодо поточних об’ємів споживання цих продуктів, а також кількості 
відходів, що генерується в результаті споживання. Більшість даних взяті із статистичних звітів 
про реалізацію продукції або їх було вирахувано на основі середніх об’ємів споживання.

Вплив на економіку та довкілля
На другому етапі ми розглянули вплив одноразових засобів менструальної гігієни, вологих 
серветок та дитячих підгузків на довкілля, починаючи від видобутку природних ресурсів 
для їх виробництва, виділення парникових газів, та/або забруднення довкілля, спричинене 
потраплянням цих предметів у навколишнє середовище, особливо в ґрунти, пляжі та водойми, 
а також утилізації цих засобів.

Окрім цього, розділ містить аналіз впливу цих предметів одноразового використання на 
бюджет міста (враховуючи витрати на збір, інфраструктуру та поводження з відходами – 
захоронення та спалення – прибирання та інші витрати) та видатки, що лягають на кінцевих 
споживачів.

Інформація була взята з досліджень, опублікованих Європейською агенцією з охорони 
навколишнього середовища, Євростатом а також іншими європейськими інституціями, які 
надають консультації, науковими і некомерційними організаціями. Крім того, деякі розрахунки 
(кількість відходів і т.д.), було зроблено на основі результатів, отриманих в попередньому 
розділі, а також на основі інших даних, знайдених в опрацьовуваних джерелах.

Багаторазові засоби та переваги їх використання
У цьому розділі описано основні багаторазові альтернативи одноразовим предметам 
менструальної гігієни, дитячим підгузкам та вологим серветкам. Щоб оцінити тенденції 
споживання, ми зв’язалися із найбільшими європейськими виробниками менструальних чаш, 
багаторазових прокладок і дитячих підгузків і попросили їх надати нам інформацію щодо 
обсягу продажів (загальних чи окремо для кожної країни) за 2018 рік, вимірюваних в одиницях 
чи кілограмах продукції.
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Також для того, щоб оцінити доступність і різноманіття багаторазових товарів в різних країнах 
Європи, ми провели анкетування із залученням організацій з мереж «Break Free From Plastic 
Europe» та «Zero Waste Europe». 

Для оцінювання об’ємів відходів, утворенню яких можливо запобігти завдяки відмові від 
одноразових засобів на користь багаторазових, було використано середні об’єми споживання 
та середні показники ваги одноразових засобів. До цього розділу також входить оцінка 
вигідності заміни для споживачів одноразових продуктів на багаторазової замінники.

ОБМЕЖЕННЯ

Це дослідження має на меті розповісти про вплив виробництва, споживання та утилізації 
одноразових засобів менструальної гігієни, дитячих підгузків та вологих серветок. Хоча 
багаторазові аналоги й існують та встигли довести свою ефективність, вони все ще 
користуються меншою популярністю серед споживачів та не є широкодоступними.

Було досить складно віднайти дані про частку ринку (опираючись на продажі у одиницях чи 
вазі) у Європі (як одноразових, так і багаторазових). Хоча багато компаній мають ці дані, проте 
така інформація зазвичай не для загального доступу. Для того, щоб отримати дані про продажі 
багаторазові продукції в Європі, ми зв’язалися з основними виробниками багаторазових 
прокладок, менструальних чаш та тканинних підгузників. Однак, не всі виробники були 
готові надати таку інформацію. Таким чином, розрахунки, наведені у цьому дослідженні, є 
приблизними.

Обмеження надавати інформацію щодо утворення відходів та коштів за поводження з 
менструальними засобами, підгузниками та вологими серветками, спричинені труднощами в 
отриманні даних та детально зазначені у цьому дослідженні. У кожній країні є свої особливості 
у традиціях, об’ємах споживання та відмінності систем поводження з відходами, що додало 
складнощів під час проведення дослідження. Більшість даних, наведених у дослідженні, 
базуються на середніх значеннях спожитих об’ємів та витрат. Існують похибки (наприклад, 
зведені витрати на управління відходами на національному рівні), які не відображають різницю 
між країнами та регіонами. Необхідно продовжити дослідження, отримавши реальні дані щодо 
продажів у Європі, та оновлені і більш деталізовані дані про витрати на системи поводження з 
відходами як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні окремих держав.
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ОДНОРАЗОВІ 
ЗАСОБИ ЖІНОЧОЇ 
ГІГІЄНИ, ДИТЯЧІ 
ПІДГУЗКИ ТА ВОЛОГІ 
СЕРВЕТКИ

У дослідженні проведено аналіз тенденцій споживання, вплив на економіку та довкілля трьох 
продуктів одноразового використання (засобів менструальної гігієни, дитячих підгузків і 
вологих серветок).

Дитячі підгузки та засоби менструальної гігієни (тампони і прокладки) відносяться до категорії 
поглинаючих засобів гігієни (ПЗГ), тобто, це засоби, розроблені таким чином, щоб поглинати 
рідину, що виділяється організмом на різних етапах життя споживача. 

Одноразові ПЗГ та вологі серветки є прикладами товарів, що стають сміттям після 
одноразового використання, не враховуючи негативний економічний, екологічний та 
соціальний вплив, і об’єми їх використання у майбутньому збільшиться, незважаючи на технічні 
та законодавчі механізми.

Ці одноразові вироби виготовлені з нетканих матеріалів, поєднаних за допомогою 
переплетених волокон або ниток механічно, термічно чи хімічно. Вони, як правило, зроблені з 
окремих волокон, розплавлених пластмас або пластикової плівки.
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ДИТЯЧІ ПІДГУЗКИ

Підгузки використовують, щоб вбирати та утримувати виділення маленьких дітей. Одноразові 
дитячі підгузки мають бути утилізовані після одноразового використання. Підгузки, що містять 
після використання екскременти, як правило, викидають з іншими побутовими відходами.

Одноразові дитячі підгузки зазвичай складаються з зовнішнього пластикового шару з 
цілісними кріпленнями та внутрішньої частини із абсорбуючих матеріалів із захисним верхнім 
шаром (Таблиця 2).

Компонент Функції Матеріал Приклад потенційних 
компонентів матеріалу

Верхній шар (контактує зі 
шкірою)

Забезпечує комфорт і 
підтримує шкіру сухою 
/ чистою / комфортною, 
транспортуючи рідину 
до розподільного 
вбираючого шару (РВШ)

Надтонке покриття з 
целюлозних волокон, 
синтетичних волокон 
або плівки з синтетичних 
полімерів

Поліестер
Поліетилен
Поліпропілен
Суміш поліетилену /
Поліпропілен
Віскоза / район
Бавовна

Розподільний 
вбираючий шар (якщо 
застосовується)

Транспортує рідину з 
поверхні до внутрішньої 
частини засобу, де рідина 
утримується

Пористий матеріал, 
що складається з 
целюлозних або 
синтетичних волокон або 
нетканих матеріалів із 
синтетичних полімерів

Поліестер 
Поліетилен Поліпропілен 
Віскоза / район, бавовна

Внутрішня обгортка Матеріал, який оточує 
абсорбуючу серцевину 
для забезпечення 
цілісності та містить 
суперпоглинаючий 
полімер (SAP) або суміш 
SAP та целюлозних 
волокон

Синтетичні волокна 
або неткані матеріали з 
синтетичних полімерів 
або целюлозних волокон

Поліестер Поліетилен 
Поліпропілен Віскоза / 
район

Абсорбуюча серцевина Поглинає та утримує 
рідини

Целюлозне або / та 
синтетичне волокно 
з  суперпоглинаючий  
полімером (SAP) або 
без нього або SAP без 
волокон

Целюлоза / целюлозне 
волокно, бавовна
Суперпоглинаючий 
полімер
Поліестер, Поліетилен 
Поліпропілен

Еластичний захисний 
бар’єр від протякання

Запобігає протіканню 
підгузка та оптимізує 
зручність розташування

Неткані матеріали з 
синтетичних полімерів

Поліетилен Поліпропілен 
Поліуретан Синтетична 
еластична стрічка

Пояс (якщо 
застосовується)

Забезпечує / покращує 
облягання талії

Неткані матеріали з 
синтетичних полімерів

Поліетилен Поліпропілен 
Поліуретан Синтетична  
еластична стрічка

Таблиця 2: Список компонентів дитячих підгузків. Джерело: Edana, 2008.14
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0.33

0.17

0.06

0.04

0.04

0.35

0.01

Рисунок 1: Середній склад дитячих підгузків. Джерело: Edana, 2008.14

Целюлозне волокно; 

Суперабсорбент; 

Нетканий матеріал; 

Плівка ПЕ; 

Клеї; 

Інше; 

Еластичні матеріали

РОЗМОВА ПРО 
ТОКСИЧНІСТЬ
Як це трапляється із засобами для менструації, багато 
виробників дитячих підгузків не вказують всіх інгредієнтів, 
що використовуються у засобах, хоча деякі з них можуть бути 
шкідливими для дітей. Нещодавня оцінка ризику, проведена 
компанією Anses (Французьке агентство з питань харчових 
продуктів, навколишнього середовища та гігієни праці), виявила 
ряд небезпечних хімічних речовин в одноразових підгузках, які 
могли мігрувати через сечу та тривалий час контактувати зі шкірою 
немовлят. Оцінка показала, що за реалістичних умов використання 
порогові значення були перевищені для декількох хімічних 
речовин, включаючи ароматизатори (бутилфенілметилпропіонал, 
гідроксиізогексил 3-циклогексенкарбоксальдегід), деякі 
поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), ПХБ-126 та всі DL-
ПХБ, діоксини та фурани. Деякі з цих хімічних речовин додають 
навмисно, наприклад ароматизатори, які можуть викликати шкірну 
алергію. Інші ідентифіковані хімічні речовини можуть надходити із 
забрудненої сировини або виробничих процесів15.
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ

Вологі серветки часто використовують в рамках гігієнічного режиму дитини як замінники 
води та мила при зміні підгузків, а також для очищення обличчя та рук дитини. Однак, 
їхнє використання також стало частиною повсякденного життя дорослих, наприклад, для 
домашнього прибирання чи особистої гігієни.

Вологі серветки визначають як вироби, що продаються на ринку: серветки одноразового 
використання, які попередньо змочуються лосьйоном і не відповідають суворим законодавчо 
визначеним стандартам як «змивні».

Вологі серветки виготовляють з нетканих матеріалів та насичують очисним розчином.

•  Неткані тканини: Матеріал, що використовується у вологих серветках, - це нетканий матеріал 
або синтетична пластмасова нитка, схожа на ту, що використовується у підгузках. Зазвичай, 
тканина виготовляється з волокон, таких, як бавовна та віскоза, а також із пластикових смол, 
таких, як поліестер, поліетилен та поліпропілен.

•  Очисні інгредієнти: Вода є основним інгредієнтом і служить носієм та розріджувачем 
для інших інгредієнтів. Серветки для інтимної гігієни також містять м’які миючі засоби, 
змішані з зволожуючими агентами, ароматизаторами та консервантами. Для запобігання 
передчасному висиханню розчину також додаються зволожуючі агенти або зволожувачі, 
такі як пропіленгліколь та гліцерин. Інші інгредієнти включають консерванти, такі, як метил 
та пропілпарабен та різні ароматизатори. Іноді вологі серветки також містять біоциди, такі, як 
протимікробні засоби.

•  Компоненти упаковки: Упаковка виготовлена з пластику (як правило, ПЕТ чи ПЕ), щоб 
серветки тривалий час зберігали вологу.

РОЗМОВА ПРО 
ТОКСИЧНІСТЬ
Завдяки наявності миючих засобів, ароматизаторів та 
консервантів у складі серветок, регулярне їх використання 
може загрожувати немовлятам алергічними реакціями. 
Це може бути спричинено повторним контактом зі шкірою 
в тому місці, де мило позбавило шкіру природного жиру. 
Якщо залишки вологих серветок не змити, немовлята стають 
вразливі до поглинання алергічних речовин16.
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ДИТЯЧІ ПІДГУЗКИ

Популярність одноразових дитячих підгузків зросла після впровадження суперпоглинаючого 
полімеру (SAP) у середині 80-х років, і в наш час переважна більшість батьків використовують 
одноразові підгузки.

Для оцінки кількості одноразових підгузків у Європі необхідно оцінити кількість користувачів, а 
потім середню кількість підгузків, що використовуються на дитину щодня.

У середньому, дитина може обходитись без підгузків через два роки та два місяці, а через два 
з половиною роки 95% всіх дітей вже не потребують підгузків. Ці оцінки варіюються залежно 
від того, у якому віці діти вважаються повністю навченими до туалету (від двох з половиною 
до трьох років). Функціональна одиниця, яка використовується в цьому аналізі, розглядає 
використання підгузків протягом перших двох років життя дитини через обмеження статистики 
(доступні лише щорічні дані).
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Потік відходів
Діти

У 2017 році в 28-и країнах ЄС понад 15 мільйонів дітей віком від 0 до 2 років користувались 
підгузками. Враховуючи, в середньому 6 змін на день для всіх дітей віком 0-2 років, було 
підраховано, що в 2017 році в 28-и країнах ЄС було використано 33 мільярди одноразових 
дитячих підгузків.

Утворення відходів, пов’язане з одноразовими підгузками, вочевидь, випливає 
з кількості користувачів цього продукту (якщо припустити, що більшість 
використовує саме одноразові підгузки), а в 2017 році було підраховано, 
що 6,7 млн тонн одноразових підгузків було використано в ЄС-28. Згідно із 
загальноприйнятою статистикою, середня вага кожного з цих підгузків становить 
близько 200 г (після використання). Тому можна вважати, що кожна дитина 
утворює 438 кг брудних підгузків щороку - це означає, що після кожних двох з 
половиною років на кожну дитину утворюється приблизно 1 тонна відходів.

Кількість дітей віком  
від 0 до 2 років

Використання підгузків (одиниць) Утворення відходів (тонн)

15,366,639 33,653,000,000 6,731,000

Таблиця 4: Оцінка використання одноразових дитячих підгузків та утворення відходів у 2017 році для 28-и країн ЄС, 
виходячи з наступних міркувань: а) діти від 0 до 2 років використовують в середньому 2500 підгузків на рік; б) вага 
використаного підгузка 210 грам

Протягом останніх 10-ти років у 28-и країнах ЄС утворення відходів від використання дитячих 
підгузків становило понад 5,5 мільйона тонн на рік. Більшість із них потрапляє на звалище або 
спалюється (рис. 6).

Рисунок 6: Оцінювання кількості дітей, які користуються підгузками (0-2 роки) та утворенням відходів від 
використання дитячих підгузків у 28-и країнах ЄС (2009-2017).

Важливо зазначити, що оцінена в цьому дослідженні кількість відходів, що складається з 
підгузків, не включає дорослих підгузків, які, враховуючи старіння населення Європи, швидше 
за все, будуть областю, яка все більше додає відходів.
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               ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ

За останні роки споживання вологих серветок значно зросло до того ступеня, що в наш 
час їх активно використовують для гігієни немовлят, як засіб для зняття макіяжу та для 
побутових гігієнічних потреб. У Європі ринок серветок постійно збільшується, і, згідно з даними 
Євромонітор Інтернешнал (Euromonitor International), до 2016 року він перевищив 3,3 млрд 
доларів (2,9 млрд євро). Це дорівнює приблизно 56 мільярдам одиниць, проданих у 2012 
році, та 65 мільярдів одиниць, які передбачається продати у 2016 році в Європі, що означає 
4-відсоткове збільшення продажів за рік (Рисунок 7). 

Прогнозується, що світовий ринок вологих серветок зможе досягти щорічних темпів зростання 
(2015-2021) 7,0% (у грошовому вираженні) та 6,1% (тонн продукції)25.

Рисунок 7: Вартість ринку вологих серветок у Європі в грошовому та кількісному еквівалентах. Джерело: Euromoni-
tor International (Engovist, H. 2014).24

Дитячі вологі серветки становлять майже 70% від загального обсягу продажів вологих 
серветок, і, виходячи з обсягу, ці серветки становлять понад 80% усіх вологих серветок, що 
використовуються в Європі, із більшим використанням у Західній Європі, порівняно зі Східною 
Європою та варіаціями між країнами.24

У 2017 році в 28-и країнах ЄС було використано близько 68 мільярдів одниць 
вологих серветок (що призводить до щорічного використання 130 вологих 
серветок на людину в середньому), що дорівнює 511 000 тонн відходів (1 кг 
вологих серветок на людину щороку) якщо волога серветка важить 7,5 грам.26

Використання вологих 
серветок (одиниць)

Утворення відходів (тонн) Середнє утворення відходів на 
душу населення (кг)

68,000,000,000 511,000 1

Таблиця 5: Оцінка використання вологих серветок та утворення відходів у 2017 році для 28 країн ЄС. Джерело: власна 
розробка на основі даних Euromonitor International (Engovist, H. 2014)
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Рисунок 8: Оцінка використання вологих серветок та утворення відходів у 28-и країнах ЄС (2012-2017). Джерело: власна 
розробка на основі даних Euromonitor International (Engovist, H. 2014)
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Дитячі підгузки
Найпоширенішим багаторазовим рішенням на противагу до одноразових дитячих підгузків є 
багаторазові тканинні підгузки.

Найпоширеніші види багаторазових дитячих підгузків:

Існує кілька видів багаторазових дитячих підгузків. Бавовна, конопля, суміш обох і 
мікроволокна - це матеріали, які зазвичай використовуються в абсорбуючій частині, тоді як 
плівка і тканина використовуються для захисту. Відмінність цих підгузків від інших полягає в 
тому, що їх перуть та повторно використовують багато разів, що значно зменшує утворення 
відходів. Єдиними відходами є екскременти немовлят, які переважно змиваються в каналізацію. 
Дехто використовують тканину або підкладку між шкірою та підгузком, щоб легше було 
забрати фекалії.

Різні системи багаторазових підгузків можна розділити на такі категорії:

•  Підгузки анатомічної форми «все в одному» із застібками на липучках або на кнопках та 
водонепроникним шаром. Не потребують складання або додаткового закріплення.

•  Підгузки анатомічної форми – схожі на «все в одному», але верхній шар чи трусики потрібно 
купувати окремо, щоб забезпечити водонепроникне покриття. Вони не вимагають складання та 
кріпляться на липучках або кнопках.

•  Підгузки попереднього складання – потребують складання і окремого водонепроникного 
шару / трусиків, у деяких випадках використовуються защіпки.

•  Пеленальні системи  –  використовуються для закріплення підгузків та запобігання 
протіканням. Вони виготовляються з різних матеріалів та комбінацій матеріалів, таких як: 
нейлон, поліестер, бавовна, шерсть, ПВХ, EVA, коноплі та поліуретани. Пелюшки/трусики не 
призначені для такого тривалого використання, як підгузки, і, отже, може знадобитися їх 
заміна. Для будь-якого розміру частота заміни залежить від догляду, який вони отримують. 
Деякі пелюшки/трусики регулюються і призначені для використання від народження до 
горщика; інші замінюються на більші при необхідності, щоб відповідати дитині, яка зростає.

За підрахунками, в Європі 20% батьків використовують багаторазові підгузки для своїх дітей, 
15% з економічних причин і 5% з екологічних причин.68 Їх використання нерівномірне серед 
країн ЄС, у деяких високий відсоток, а деяких низький. Хоча опублікованих даних про ринок 
виявлено не було, різні джерела посилаються на вихід на ринок багаторазових дитячих 
підгузків дял від 5% до 15% для дітей у Великобританії. 69 Однак, виробники багаторазових 
дитячих підгузків, з якими зв’язались у цьому дослідженні, вказують на збільшення продажів 
за останні роки. Крім того, за останні кілька років кількість постачальників у більшості 
європейських країн зросла, зробивши їх більш доступними, припускаючи, що частка ринку 
багаторазових дитячих підгузків і справді зростає.

Всього було визначено 35 виробників дитячих підгузків багаторазового використання, які 
розповсюджують у Європі (Додаток 1). Основні постачальники, як видається, у більшості 
європейських регіонів можна знайти в інтернеті. Багаторазові дитячі підгузки в більшості 
регіонів відсутні в аптеках, супермаркетах або місцевих магазинах. У деяких країнах Східної 
Європи та Іспанії, наприклад, дитячі підгузки багаторазового використання можна придбати на 
рукодільних ринках
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Доступність (1. Наявні, 2. Доступні, але не поширені, 3. Дійсно важко знайти)

Місцева 
торгівля

Рукодільні 
ринки

Аптеки Супермаркети Інтернет-
магазини

Іспанія 
(Каталонія) 2 2 3 3 1

Португалія 3 3 3 3 1

Естонія 3 3 3 2 1

Нідерланди 3 3 3 3 1

Угорщина 2 2 3 3 1

Латвія 3 3 3 3 1

Болгарія 3 2 3 3 1

Австрія 3 3 3 3 1

Чеська 
республіка 3 2 3 2 1

Італія 3 3 3 3 1

Швейцарія 3 3 3 3 1

Великобританія 2 2 3 1 1

Бельгія 2 1 3 3 1

Словаччина 3 2 3 3 2

Словенія 3 2 2 3 1

Франція 3 3 3 3 1

Данія 2 3 3 3 1

Польща 3 3 3 3 1

Таблиця 12: Наявність багаторазових дитячих підгузків у Європі. Джерело: організації «Break Free From Plastic» та «Zero 
Waste Europe».

Хоча більшість людей вирішують прати багаторазові дитячі підгузки вдома, у деяких регіонах, 
таких, як Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Словенія, Німеччина, Італія, серед інших, 
працюють комерційні послуги для прання підгузків.
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ХИБНІ РІШЕННЯ

Багато виробників впроваджують новий пластик «на рослинній основі», 
також відомий як біопластик, для одноразових менструальних засобів, 
таких, як аплікатори для тампонів, та у дитячих підгузках, які багато 
людей помилково плутають з альтернативою пластику, що біологічно 
розкладається та компостується70. Однак це вводить в оману, оскільки 
люди часто плутають поняття “рослинні” / “біо” матеріали та такі, що 
“біологічно розкладаються”.

Пластик на основі матеріалів біологічного походження - це пластик, 
виготовлений частково або повністю з органічних речовин рослин 
та тварин (наприклад, цукру, крохмалю, відходів тваринництва або 
лігноцелюлозної біомаси), часто у поєднанні з викопним паливом.

Пластик на основі матеріалів біологічного походження не обов’язково 
біологічно розкладається. Насправді, менше 40% пластику на біологічній 
основі розроблено для біологічного розкладання.71 Це означає, що 
більшість пластику на біологічній основі розроблено, щоб поводитись 
як звичайний пластик зі схожим управлінням закінченням терміну 
експлуатації.

Тому багато виробів, позначених як “біологічного походження”, ідентичні 
пластику на нафтовій основі і не є безпечнішими для навколишнього 
середовища, оскільки кінцевим продуктом розпаду часто є поліетилен 
(ПЕ) або поліпропілен (РР), які не розкладаються та не перегнивають в 
жодному природньому середовищі, а також можуть містити сумнівні хімічні 
добавки70.

Що стосується поняття «біологічно розкладається», воно неправильно 
використовувалося для опису дуже різних реалій. Існують різні 
типи пластику, що біологічно розкладається, включаючи такий, що 
розкладається в промислових умовах, у домашніх умовах, а останнім 
часом навіть такий, що біологічно розкладається у ґрунті та в морі. 
Таким чином, навіть матеріал, що справді біологічно розкладається, не 
буде розкладатися будь-де, кожен з них потребує певних умов, щоб 
уможливити процес біологічного розкладу. Отже, більшість цих продуктів, 
маркованих як такі, насправді не розкладаються і не перегнивають, і вже 
точно не в природному середовищі чи в домашньому компості, як часто 
стверджували. Насправді, ці продукти зазвичай руйнуються дуже повільно, 
і більшість з них фактично потрапляють у сміття і, нарешті, на звалище 
або сміттєспалювальний завод, чи зливаються в туалет і потрапляють на 
місцеву станцію очищення стічних вод.
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Багаторазові серветки
Подібним чином існує безліч альтернатив вологим серветкам, які допомагають запобігти 
негативним екологічним та економічним наслідкам від їх виробництва, споживання, 
поводження з відходами та утилізації.

Найпоширеніші рішення щодо багаторазових серветок в Європі такі:

•  Багаторазові тканинні серветки або рушники: Ці предмети можуть бути саморобними або 
придбаними. Вони абсорбуючі та міцні, зазвичай виготовляються з бамбука або бавовни. Їх 
можна використовувати вже мокрими або зволожити за допомогою розпилювача. Ці рушники 
можна прати і використовувати повторно кілька разів, їх легко знайти в магазинах поряд із 
багаторазовими дитячими серветками та губками багаторазового використання для зняття 
макіяжу.

•  Губки: Губки - ще одне хороше рішення замість вологих серветок. Щоб підтримувати їх у 
чистоті, їх слід мити холодною водою після кожного використання та раз на день гарячою 
водою з милом. Для дезінфекції губок їх можна прати в пральній машині. Іншим варіантом буде 
використання рукавички, яку також можна мити і використовувати повторно кілька разів.

• Туалетний папір: Хоча це не предмет багаторазового використання, він має менший 
негативний вплив, ніж вологі серветки, оскільки цей виріб дуже легко розкладається. У 
більшості громадських туалетів легко знайти туалетний папір, часто туалетний папір також 
виготовляється із вторинної сировини.

• Вода і мило: Це найпростіша та найефективніша альтернатива вологим серветкам. 

Умивальник або біде можна використовувати для доступу до води, а потім брати натуральне 
мило з нейтральним рН.
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Дитячі підгузки
Як зазначалося раніше, в середньому одноразовий дитячий підгузок, що 
використовується протягом двох з половиною років, коли дитина зазвичай 
перебуває у підгузках, призведе до впливу на глобальне потепління, створивши 
викидів еквівалентних викидам СО2 на рівні приблизно 550 кг. Вуглецевий слід 
підгузка можна зменшити на 40%, що дорівнює приблизно 200 кг еквівалентів 
СО2, протягом двох з половиною років, замінивши одноразові на підгузки 
багаторазового використання. Це зменшення можливе шляхом прання підгузків на 
повному завантаженні, постійного висушування на відкритому повітрі, утримання 
від прання при температурі вище 60°C та повторному використанні підгузків або з 
другою дитиною (якщо це можливо), чи придбанням їх через вторинний ринок.75

Вплив багаторазових підгузків сильно залежить від способу їх прання, і, на відміну від 
одноразових підгузків, саме поведінка споживачів після покупки визначає більшу частину 
впливу підгузків багаторазового використання.75 Отже, чим свідоміший споживач під час 
використання цих продуктів (прання тощо), тим менший загальний вплив.
Крім того, одноразові дитячі підгузки використовують у 20 разів більше землі для виробництва 
сировини і вимагають втричі більше енергії, ніж дитячі тканинні підгузки. Незважаючи на 
те, що використання води для багаторазових підгузків може бути вищим, різниця порівняно 
з одноразовими не є такою репрезентативною, якщо їх прати у пральній машині з низькою 
витратою води з фронтальним завантаженням та сушити на мотузці (Таблиця 14). Крім того, 
багаторазові дитячі підгузки зменшують вплив хімічних речовин на дитину, оскільки вони, як 
правило, виготовляються з матеріалів без пластику, таких як бавовна, конопля або вовна.

Тканинні підгузки  
(що перуться вдома) Одноразові підгузки

Площа землі для сировини  
(м2/рік) 13-40 407-829

Виснаження водних ресурсів  
(м3/ рік) 48 -80 35 - 71

Споживання енергії 
(МДж/ рік) 0.8 - 1.3 3.1 - 6.3

Виробництво відходів 
(кг/ рік) 8-14 720 - 900

Таблиця 13: Вплив на навколишнє середовище дитячих тканинних підгузків та одноразових дитячих підгузків. Джерело: 
O’Briet et al., 2009.’’
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Дитячі підгузки
Сім’я, яка обирає дитячі підгузки багаторазового використання, може запобігти 99% відходів, 
які утворюються при використанні одноразових. Ці багаторазові підгузки можуть зменшити 
майже 900 кг відходів, що утворюються однією дитиною протягом перших 2 років життя. 
Більше того, ці підгузки можна використовувати повторно, коли дитина подорослішає, це 
означає, що ними можуть користуватися інші діти, родичі, друзі або інші люди.
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Середня 
маса одного 

використаного 
підгузка (г)

Кількість підгузків, 
використаних на 
дитину протягом 
перших 2-х років

Кількість підгузків, 
використаних на 
дитину протягом 
перших 2-х років

Відходи підгузків 
від 2-х дітей (кг)

Одноразові 
підгузки 200 4380 876 1752

Багаторазові 
підгузки (все-в-
одному, лише один 
розмір)

200 24 4.8 4.8

Таблиця 15: Утворення відходів від використання одноразових та багаторазових дитячих підгузків на дитину 
протягом перших двох років. Джерело: Rezero, 2008.76

Якби лише 20% дітей, які користуються підгузками, перейшли на підгузки багаторазового 
використання, кількість відходів, якій можна було б запобігти в 28-и країнах ЄС, становила б 
більше 1 млн. тонн за рік, змінюючись з 6,7 до 5,4 млн. тонн.

Це потенційне зменшення відходів можна перетворити на справді високі 
економічні заощадження для муніципалітету за рахунок менших витрат на 
управління та обробку відходів (наприклад, менші витрати на збір завдяки 
зменшенню частоти збору), а також зменшення витрат від вивезення відходів з 
пляжів та морів, оскільки кількість сміття та стічних вод зменшиться.

Хоча кількісний аналіз не був включений, перехід від одноразових вологих серветок до 
багаторазових серветок також призведе до значного скорочення відходів.



24

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ ВІД
ВОЛОГИХ СЕРВЕТОК, МЕНСТРУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ДИТЯЧИХ ПІДГУЗКІВ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІНШІ

ПОВ’ЯЗАНІ ПИТАННЯ

Дитячі підгузки
Однією з найбільших витрат у перші роки батьківства є вартість підгузків. Згідно з опитуванням, 
проведеним різними природоохоронними організаціями, що працюють по всій Європі, ціна 
одноразового дитячого підгузка в Європі коливається від 0,11 до 0,61 євро за одиницю, 
залежно від країни. Враховуючи, в середньому, 6 змін на день від народження до двох років 
(4380 одноразових дитячих підгузків) витрати можуть становити від 482 до 2672 євро на 
дитину.
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Використання багаторазових підгузків призводить до значної економії (від 200 
до 2000 євро) порівняно з одноразовими. Економія збільшується, якщо взяти 
до уваги той факт, що дитячі підгузки багаторазового використання можуть 
використовувати різні брати та сестри або їх можна купити вживаними. Навіть 
беручи до уваги витрати на прання, економія може становити до 1800 євро для 
першої дитини та значно більше для наступних дітей.

З іншого боку, протягом першої пари років життя дитини знадобиться набір з 24 багаторазових 
дитячих підгузків. Ціна цих багаторазових підгузків коливається від 12 до 25 євро за одиницю, 
що означає середню загальну вартість 288 - 600 євро на дитину від народження до двох років.

Кількість підгузків, 
використаних на 
дитину протягом 
перших 2 років

Витрати на дитину 
(євро)

Загальні витрати на 
двох дітей (євро)

Витрати/дитина 
(євро)*

Одноразові 
підгузки 4380 481.8 - 2,671.8 963.6-5,343.6 481.8 - 2,671.8

Багаторазові 
підгузки (все-в-
одному, лише один 
розмір

24 288 -600 288 -600 144-300

* Цей стовпець стосується вартості на дитину у разі народження двох дітей, які не є одночасними, що дозволяє повторне 
використання підгузків.
Таблиця 17: Вартість одноразових та багаторазових підгузків.

Якщо врахувати пов'язані з цим економічні витрати на прання підгузків багаторазового 
використання, це додасть кілька сотень євро до загальної вартості. Якщо припустити, що на 
одне прання потрібно 60 літрів води та 1 кВт-год електроенергії, середні пов'язані економічні 
витрати становлять 0,68 євро за прання: 0,15 євро за воду (враховуючи середню вартість 
2,5 євро за м3, хоча існує велика різноманітність цін в Європі); 82 та 0,21 євро за кВт-год 83 
електроенергії; 0,32 євро вартості миючого засобу. Якщо сім'я пере підгузки кожні два дні 
(12 підгузків за одне прання), це становитиме 365 прань за два роки із супутньою вартістю 
близько 250 євро. Однак, важливо зазначити, що переважна більшість людей перуть їх разом з 
іншим одягом, тому цією витратою можна знехтувати.

Деякі муніципалітети пропонують економічні стимули - безкоштовні пробні пакети, схеми 
позик або повернення грошей - щоб заохотити батьків користатися багаторазовими дитячими 
підгузками, або записатись на послуги прання підгузків.

Крім того, важливо зазначити, що ціна на підгузки одноразового використання не включає 
витрати на вивіз, переробку та прибирання, які передаються муніципалітетам, відповідо, 
додатково сплачуються споживачем. Отже, суспільство в кінцевому підсумку оплачує ці 
витрати, коли виробник, дотримуючись принципу «забруднювач платить» та розширеної 
відповідальності виробника, повинен брати на себе ці витрати. Якби ці витрати були інтегровані 
в ціну одноразових підгузків, економічна перевага для підгузків багаторазового використання 
була б ще більшою.
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Додаток 2 - 
РОЗМОВА ПРО ТОКСИЧНІСТЬ
Потенційна небезпека для здоров’я, пов’язана з 
одноразовими засобами для менструації, дитячими 
підгузками та вологими серветками:

Засіб Небезпечні складники, які може містити Потенційна загроза для здоров’я

Підгузки Діоксини та фурани, залишки пестицидів 
та гербіцидів, синтетичні ароматизатори 

(бутилфенілметилпропіонал, гідроксиізогексил 
3-циклогексенкарбоксальдегід), деякі 

поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), ПХБ

Ракові ендокринні порушення та 
алергічний висип.

Вологі серветки Метилхлороізотіазолінон, метилізотіазолінон, 
парабени, кватерній-15, ДМДМ Гідантоїн та 

невідомі ароматичні хімікати.

Ракові ендокринні порушення та 
алергічний висип.

Джерело: Жіночі голоси за Землю, 20134 та Anses, 2019.13
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#breakfreefromplastic - це глобальний 
рух, що передбачає майбутнє, вільне 
від забруднення пластиком, що 
складається з 1400 організацій з 
усього світу, які вимагають значного 
скорочення одноразового пластику та 
наполягають на довготривалому 
вирішенні кризи із забрудненням 
пластиком

Zero Waste Europe - це європейська 
мережа громад, місцевих лідерів, 
підприємств, експертів та агентів змін, 
що працюють над ліквідацією відходів 
у нашому суспільстві. Ми надаємо 
громадам можливості переробити свої 
відносини з ресурсами та прийняти 
розумніший спосіб життя та сталі 
моделі споживання відповідно до 
економіки замкненого циклу.

Rezero - Фонд запобігання відходам та 
відповідального споживання - це 
каталонська неприбуткова та 
незалежна організація. Ми хочемо 
змінити поточну модель виробництва та 
споживання у бік стратегії нуля відходів, 
спілкуючись із соціальними, 
політичними та економічними агентами. 
Ми просуваємо відповідальні дії щодо 
споживання та запобігання виникненню 
відходів шляхом розробки 
трансформаційних стратегічних 
кампаній, планів та політики та 
наукових досліджень на місцевому, 
регіональному та європейському рівнях.

«Платформа Reloop» - це міжнародна 
некомерційна організація, бачення якої 
полягає у світі без забруднення, де 
амбіційна та інтегрована економіка 
замкненого циклу дозволяє 
дорогоцінним ресурсам залишатися 
ресурсами, щоб люди, бізнес та природа 
могли процвітати. Як надихаюча і 
довірена організація, наша місія - 
співпраця з урядами, промисловістю та 
суспільством для прискорення 
глобального переходу до економіки 
замкненого циклу


