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ВСТУП 

 

Наразі в Україні утворення великої кількості промислових відходів – це екологічна проблема, 

яка потребує вирішення. Таку ситуацію зумовлює ряд причин, починаючи від слабкої та 

неузгодженої нормативної та інституційної бази, браку фінансових ресурсів, і до недостатнього 

контролю і оцінки. 

Основними принципами державної політики в галузі поводження з відходами є: 

 охорона здоров’я людей, підтримання і відновлення сприятливого стану навколишнього 

природного середовища і збереження біорізноманіття; 

використання найновіших науково-технічних досягнень в реалізації маловідходних 

технологій; 

комплексна переробка мінерально-сировинних ресурсів з метою зменшення кількості 

відходів; 

участь у міжнародному співробітництві у галузі поводження з відходами. 

У зв'язку з цим Уряд запустив ряд важливих ініціатив, що охоплюють, розробку нового 

рамкового закону про відходи, національної стратегії поводження з відходами (НСПВ) та 

розроблення національного плану щодо поводження з відходами.  

НСПВ стимулюватиме реформування сектора, з одночасним збільшенням робочих місць, а 

також покращенням здоров'я і навколишнього середовища, і охоплюватиме всі потоки відходів. 

У контексті НСПВ будуть розроблені основні напрямки країни з управління основними 

потоками відходів. Одним із таких потоків є промислові відходи, які утворюються в країні. Таким 

чином, основна мета полягає у розробці стратегії для промислових відходів України.  

Основні цілі даної роботи:  

• визначити перспективи, що стосується поводження з промисловими відходами; 

• зробити підсумки ситуації в Україні, а також визначити основні проблеми, з якими 

стикається Україна у сфері поводження з промисловими відходами; 

• представити оптимальну технічну, нормативно-правову та інституційну стратегію для 

досягнення заданих цілей для країни; 

• представити оптимальний підхід до управління відходами добувної промисловості;  

• представити програму виконання, що включає, крім іншого, ролі і функції основних 

зацікавлених сторін, терміни виконання і систему моніторингу;  

У другому розділі представлені цілі, підхід і керівні принципи, що лежать в основі стратегії 

управління промисловими відходами, а третій розділ містить оцінку існуючої ситуації щодо 

поводження з промисловими відходами, тобто умови чинної правової/політичної структури, 

інституційні рамки, генерування і зберігання відходів, а також основні проблеми, з якими 

стикається сектор. 

Четвертий і п’ятий розділи присвячені промисловому секторі України, його внеску у 

відповідні національні та регіональні економіки, і відповідним зв’язкам між економічними 

показниками та генеруванням промислових/небезпечних відходів. Розділ шостий представляє 

оптимальну технічну стратегію для досягнення конкретних стратегічних цілей, у сьомому розділі 

викладені стратегічні напрямки діяльності з управління відходами видобувної промисловості. 

Восьмий розділ описує оптимальні організаційні/регуляторні компоненти для досягнення 

конкретних директив стратегії. 

Дев'ятий розділ представляє національний план з реалізації стратегії управління 

промисловими відходами, при цьому особлива увага приділяється заходам, які слід реалізувати на 

регіональному/обласному рівні.  
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ЦІЛІ, ПІДХІД ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Основна мета цього розділу полягає у визначенні базових цілей, підходу і керівних принципів 

стратегії.  

 

1.1 КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ТА ПОКАЗНИКИ 

Ключовим завданням для України є вирішення проблеми відходів, які не належать до 

«ресурсоцінних». На рівні окремих підприємств часто ігнорують запобігання і зведення до 

мінімуму негативних наслідків і не впроваджують розділення промислових відходів, внаслідок 

чого вони змішуються зі стічними водами і твердими відходами. На даний час в Україні деякі 

промислові відходи ефективно відокремлюються і переробляються, а інші ні.  

Належний поділ і управління відходами вирішує ряд проблем, пов'язаних із відходами та 

стічними водами. Ефективне розділення часто є ключем до придатності відходів для використання 

або утилізації/переробки. Часто можливості втрачаються через те, що відходи змішуються і 

забруднюються з іншими типами відходів. 

У зв'язку з цим, перша конкретна мета для України полягає у підтримці (як показано 

нижче, малюнок 1) мінімізації та поділу промислових відходів:- 

 

 

 
 

Малюнок 36. Перехід до сталого управління промисловими відходами 
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Для деяких видів відходів підприємства не можуть забезпечити необхідні варіанти обробки і 

утилізації або модернізувати існуючі системи очищення і утилізації. Необхідно впровадити 

централізовані ресурси для очищення і утилізації відходів, обробка та утилізація яких на рівні 

джерела є економічно недоцільною. Ключова мета, таким чином, полягає не лише у впровадженні 

природоохоронної технології у кінці виробничого циклу, а у створенні централізованої системи 

обробки та утилізації ресурсів для відходів, обробка та утилізація яких на рівні джерела є 

економічно доцільною. 

Друга конкретна мета полягає у створенні належних централізованих підприємств з 

переробки відходів . 
Більшість країн ЄС створили такі підприємства, але, майже у всіх випадках, їхній розвиток 

опирався на використання економічних інструментів у тій чи іншій формі. Це необхідно для 

вирішення так званої « головоломки реалізації» (див. Малюнок 2 нижче). Потенційні розробники 

розраховують на окупність інвестицій і стурбовані тим, що у країні, де підприємства звикли до 

дешевої, неналежної переробки та утилізації відходів, вони не захочуть платити необхідні кошти 

за обробку і утилізацію. Такі потенційні розробники хочуть бачити якісне законодавство, 

підкріплене ефективним правозастосуванням. Однак, звичайно ж, для того, щоб підприємства 

могли дотримуватися необхідних правил обробки і утилізації, мають існувати відповідні  

підприємства.  

 
Малюнок 37. Головоломка впровадження  
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Третя конкретна мета полягає у скороченні ризиків на довкілля та здоров'я людини, 

пов'язаних із минулою промисловою діяльністю.  

 

Ключовий момент прийняття рішення: встановлення показників із запобігання утворення у 

вигляді кількості промислових відходів на одиницю ВВП у промисловому секторі, скорочену на 

ХХ% до ХХХХ. 

 

1.2 ПІДХІД 

Зрозуміло, що жодний окремий підхід не може вирішити проблеми поводження з 

промисловими відходами в Україні. При розробці стратегії поводження з промисловими 

відходами потрібно знайти збалансовані заходи/підходи. Традиційно існує три різних підходи до 

системи управління промисловими відходами, а саме: 

• компоненти системи управління промисловими відходами; 

• політика та інструменти для забезпечення і дотримання;  

• постійна система контролю. 

Кожна із цих парадигм дає явлення про функціонування системи поводження з промисловими 

відходами з різних точок зору. 

 

1.2.1 Складові системи поводження з промисловими відходами 

Стабільна система поводження з промисловими відходами має охоплювати чотири складових, 

а саме законодавство, технологічні об’єкти, правозастосування та послуги підтримки (Малюнок 

3). 

 

 
Малюнок 38. Складові системи поводження з промисловими відходами 

Прийнято вважати, що за відсутності надзвичайних ситуацій (наприклад, надання послуг з 

переробки та утилізації на безоплатній основі, хоча навіть тоді вимагаються певні правозастосовні 

заходи), для ефективності системи мають існувати всі ці елементи. 

З-поміж зазначених вище складових виділяється правова основа, що має, як мінімум, 

забезпечувати визначення та систему класифікації відходів, правову основу для екологічних 

податків, підтримку процедур примусового застосування тощо. Щодо примусового застосування, 

загроза правових заходів має бути реальною для того, щоб правила мали якийсь ефект, і у цьому 

відношенні екологічна інформація потрібна не лише для встановлення пріоритетів політики, а 

також для контролю і забезпечення дотримання правил. Планування і розвиток відповідної мережі 

підприємств для переробки промислових відходів є абсолютною вимогою. Неможливо впровадити 
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і забезпечити дотримання законодавства, яке вимагає від генераторів відходів, наприклад, 

використовувати деякі типи об'єктів для певних видів промислових відходів, якщо цих об'єктів 

нема і вони недоступні. Четвертою складовою є допоміжні послуги та технічна інфраструктура, 

що має бути у країні або регіоні для забезпечення розвитку системи поводження з промисловими 

відходами.  

 

1.2.2 Політики та інструменти 

Чотири різних підходи до політики поводження з промисловими відходами, включаючи три не 

регуляторних підходи, показані нижче на Малюнку 4. 

 
Малюнок 39. Вікно політики та інструментів 

 

Уряд традиційно віддає перевагу командно-контрольному підходу, вважаючи, що 

регулювання забезпечує перспективу впевненості у досягненні заздалегідь визначених лімітів 

викидів. Перевагою такого підходу є те, що він фокусується безпосередньо на бажаному 

результаті, і при дотриманні правил, його вплив є цілком прогнозованим. Однак через витрати на 

перевірки та обмежену ефективність правозастосування, традиційний командно-контрольний 

підхід часто доповнюється не регуляторними підходами з використанням економічних 

інструментів та добровільних угод тощо. 

На практиці вибір політичних підходів зводиться до поєднання усіх чотирьох підходів. Не 

існує єдиного «магічного» підходу, який можна застосувати; скоріше, практикується виважене, 

актуальне поєднання цих підходів, що може гарантувати економічно ефективний і дієвий контроль 

промислових відходів. Який би підхід не застосовували компетентні органи, екологічна політика 

має опиратися на добровільному дотриманні з боку підприємств.   
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1.2.3 Система регуляторного контролю  

Третій підхід до поводження з промисловими відходами відштовхується від самого об’єкта 

контролю. На Малюнку 5 показаний ланцюг управління відходами, що складається з генератора 

відходів, транспортування промислових відходів, а також підприємства з переробки промислових 

відходів. Загалом вважається, що найбільш ефективний рівень контролю досягається тоді, коли 

система регулювання фокусується на усіх аспектах поводження з відходами «від початку до 

кінця», тобто від генератора до остаточної утилізації. 

 

 
 

Малюнок 40. Система регулювання і контролю 

 

На Малюнку  

Малюнок 40 також показані основні регуляторні інструменти контролю, а саме: - 

• Генератор відходів: інвентаризація або реєстрація генераторів, регулярна звітність, облік або 

аудит і контроль; 

• Транспортування: інвентаризація, ліцензування або реєстрація, дорожній лист, планування 

на випадок надзвичайних ситуацій і контроль; 

• Об'єкти з переробки відходів: інвентаризація, видача дозволів, технічні стандарти і контроль. 

У трьох різних підходах, ключ до розробки узгодженої та стійкої національної стратегії 

України лежить у застосуванні комплексного підходу з урахуванням кожної із зазначених вище 

перспектив/парадигм, які насправді представляють три різні погляди (грані) на одне і те ж 

завдання (Малюнок 6). 
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Малюнок 41. Комплексний підхід до створення системи управління промисловими 

відходами  

 

1.3 КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Повністю інтегрований підхід, представлений вище, складає основу для структурування 

розвитку стратегії поводження з промисловими відходами України (небезпечними і безпечними). 

Проте, при виборі найбільш вірних варіантів вищенаведеної «моделі», а також при підготовці 

стратегічних рекомендацій, слід враховувати ряд ключових принципів управління промисловими 

відходами. 

Основні принципи у цьому відношенні: - 

 

Сталий розвиток 

Сталий розвиток – це принцип, який широко розповсюджений в усьому світі. Він фокусується 

на розвитку, який відповідає потребам сучасності без шкоди для потреб наступних поколінь. На 

відображення цього підходу стале управління відходами стосується забезпечення того, що всі 

відходи, які ми продукуємо, контрольовано управляються з метою обмеження впливу їх видалення 

на навколишнє середовище у коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі.  

Розроблена система поводження з відходами має бути: 

1. Прийнятною: використовувані системи та технології підходять для конкретних потреб 

України. 

2. Впроваджуваною: бажані системи мають бути готовими до впровадження у контексті 

конкретної ситуації.  

2. Доступною: витрати на використовувані системи та технології встановлені в тому об’ємі, 

який може дозволити собі суспільство  

 

Стале управління відходами також означає ефективне використання ресурсів. Цього можна 

досягнути через зменшення загальної кількості ресурсів, які ми споживаємо, та зміну типів 

продуктів, які ми виробляємо, а також способу їх використання. Такий підхід має позитивний 

вплив на мінімізацію потреб систем, технологій та витрат для управління такими відходами.  
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Звичайно ж, і змінити цього не можна, деякі залишкові відходи завжди будуть утворюватися, і 

у поводженні з такими відходами слід забезпечити не лише високий рівень захисту 

навколишнього середовища, але й поводження з ними таким чином, щоб позитивно вплинути на 

економічний та соціальний прогрес 

 

1.3.1 Ієрархія поводження з відходами 

Ієрархія поводження з відходами є спрощеною концептуальною основою, яка є керівництвом 

для найбажаніших варіантів поводження з відходами. Основа концепції полягає у визначенні 

пріоритетів варіантів управління відходами для забезпечення їхньої максимальної стабільності 

таким чином: 

 

Малюнок 42. Ієрархія поводження з відходами 

 
 Зменшення: мінімізація генерування промислових відходів. Деяких промислових 

відходів можна повністю уникнути, тоді як, у інших випадках, їхню кількість можна звести до 

мінімуму. Особливу увагу слід приділити мінімізації небезпечних компонентів відходів, а також, 

можливо, повністю виключити з потоку відходів деякі небезпечні матеріали; 

o Повторне використання: повернення об’єктів до використання з тим, щоб вони не 

входили до потоку відходів; 

o Переробка: виокремлення з відходів матеріалів на вторинну переробку до їх повторного 

використання; 

o Відновлення: додавання вартості шляхом конвертації відходів у щось інше; 

o Захоронення:  є неприйнятною альтернативою поводження з відходами. Воно може 

спричинити значний вплив на ґрунтові, поверхневі води та якість повітря, а також на здоров’я 

населення. 

Пріоритетом для захоронення відходів є забезпечення його проведення на високому рівні для 

обмеження впливу на довкілля. 

Створення звалищ - метод, який сьогодні переважає в Україні  є неприйнятним варіантом 

поводження з відходами. Скидання промислових відходів може серйозно вплинути на підземні 

води, поверхневі вод і якість повітря, а також здоров'я населення. 
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1.3.2 Самодостатність 

 

Принцип самодостатності відноситься до всіх відходів, утворених в Україні, і означає, що 

вони мають ефективно контролюватися у її кордонах. 

 

Для цього по всій території України буде створена інтегрована мережа регіональних 

підприємств для переробки відходів, насамперед, у великих промислових регіонах.  

 

1.3.3 Принцип просторова близькість 

 

Принцип просторової близькості передбачає видалення відходів якнайближче до місця їх 

утворення. На користь такого підходу виступають два ключові фактори: 

• Перевезення відходів може мати значний вплив на навколишнє середовище;  

• Без відповідної системи контролю існує ризик, що відходи можуть бути просто 

експортовані до інших регіонів або країн.   

Економія за рахунок масштабу має тенденцію сприяння великим, централізованими об’єктам 

оброблення або видалення відходів, в той час як принцип просторової близькості надає перевагу 

більш децентралізованим, стратегічно розташованим, регіональним об’єктам. Найбільш вірогідно, 

ці підходи можна сумістити мережею об’єктів, з компромісним співвідношенням впливу на 

навколишнє середовище та фінансових витрат. 

  

Принцип просторової близькості має дві основні функції: 

 

• Це інструмент планування для органів влади та бізнесу під час зважання на вимоги щодо та 

розміщення об’єктів поводження з відходами;  

• Він допомагає підвищити обізнаність місцевих громад про те, що відходи, які вони 

утворюють, є проблемою, яку їм слід вирішувати. 

Також слід зважати і на транспортні засоби, а не лише на відстані. Більш довге перевезення 

річковим або залізничним транспортом може бути екологічно більш прийнятним, аніж коротше 

перевезення автомобільним транспортом. Для деяких видів відходів може вимагатися невелика 

кількість об’єктів поводження з відходами. В цих випадках планування та розташування таких 

об’єктів має брати до уваги схему виникнення відходів 

 

 

1.3.4 Принцип «забруднювач платить»  

Ресурси природи в цілому є обмеженими, і їх використання в процесі виробництва та 

споживання товарів може призвести до зникнення таких ресурсів. Якщо оплата за забруднення 

відповідно не береться до уваги під час формування ціни, ринок не може реагувати на зменшення 

таких ресурсів.   

 

Принцип «Забруднювач платить» має використовуватися для алокації коштів на 

попередження забруднення та контрольні заходи з метою заохочення раціонального використання 

зникаючих ресурсів природи та уникнення викривлень у міжнародній торгівлі та інвестиціях. 

Даний принцип означає, що забруднювач має відшкодовувати витрати для виконання 

вищезазначених заходів, рішення про які було прийнято органами влади з метою забезпечення 

прийнятного стану навколишнього середовища. Іншими словами, витрати на послуги управління 

відходами мають відображатися в ціні на такі послуги. 
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ПОТОЧНИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ 

Основною метою даного розділу є створення екологічно безпечної та економічно ефективної 

комплексної системи поводження з відходами в Україні.   

 

1.4 ЮРИДИЧНА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 

 

1.4.1 Політична система 

Україна має добре розвинену правову/політичну основу для поводження з промисловими 

відходами. З політичного боку, існує ряд програмних документів, які встановлюють загальну 

основу для національної політики і заходів з охорони навколишнього середовища та їхньої 

інтеграції в економічні реформи України. 

Першим таким документом стали «Основні напрями державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

(березень 1998). Цей документ прийнятий на виконання статті 16 Конституції України та Закону 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991). Документ про основні напрями 

створив основу для розробки ряду державних цільових програм, які були прийняті у період 1999-

2012 рр. З позиції поводження з промисловими відходами, документ: - 

• Визначає стратегії та заходи, що стосуються промисловості і промислових відходів; 

• Покликаний максимально розширити повторне використання та утилізації відходів як 

вторинних ресурсів; 

• Охоплює основні принципи, втілені в ієрархії поводження з відходами;  

• Робить акцент на середній ланці ієрархії з метою удосконалення існуючої недосконалої 

практики захоронення, а також мінімізації формування відходів на верхній ланці.  

Проте, політика не вирішує такі проблеми: - 

• Запровадження принципу розширеної відповідальності виробника; 

• Встановлення ринкових принципів поводження з відходами вторсировини; 

• Економічні стимули для збільшення обсягів виробництва товарів і виробів з вторинної 

сировини. 

Для вирішення екологічних проблем Верховна Рада України у 2010 році прийняла Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року (Стратегія). Ця Стратегія 

відображає основні екологічні проблеми, що стоять перед Україною, і виділяє пріоритети якості 

повітря, водних і земельних ресурсів, лісів та біорізноманіття, поводження з відходами, а також 

біологічні безпеки. Стратегія спрямована на досягнення семи стратегічних цілей - що включають 

104 стратегічних завдання – таких як заохочення суспільної екологічної свідомості (Ціль 1 - 16 

стратегічних завдань), покращення екологічної ситуації та підтримка екологічної безпеки (Ціль 2), 

осягнення безпечного стану навколишнього середовища для здоров'я населення (Ціль 3) тощо. 

Стратегія планує досягнення мети в два етапи, тобто за період з 2011 до 2015 року і з 2016 до 

2020 року. Щодо першого періоду Стратегія передбачає стабілізацію екологічної ситуації в 

Україні, уповільнення зростання антропогенного навантаження на навколишнє середовище, 

розробку відповідних законів і нормативних актів тощо. У період з 2016 до 2020 року Стратегія 

передбачає поступове розділення функцій охорони довкілля та господарської діяльності, 

пов'язаної з використанням природних ресурсів, а також реалізації екологічних норм і стандартів 

та ін. 

Що стосується відходів, Стратегія передбачає зберігання 70% твердих побутових відходів до 

2015 року на спеціалізованих екологічно безпечних полігонах, збільшення обсягу закупівель і 

використання відходів як вторинної сировини в 1,5 рази до 2020 року, введення нової технології 

переробки відходів, а також створення системи безпечного поводження з медичними відходами до 

2015 року. 
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У 2011 році уряд України прийняв Національний план дій з охорони навколишнього 

середовища на 2011-2015 роки (НПД) для реалізації цілей Стратегії. НПД описує 278 заходів з 

реалізації протягом п'ятирічного періоду. У 2015 році також був підготовлений проект 

Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2016 -2020 роки. 

У січні 2015 року була затверджена Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Вона 

визначає цілі, вектори, дорожню карту, а також показники захисту, соціально-економічні, 

інституційні, політичні та законодавчі акти, що стосуються розвитку держави. Стратегія виділяє 

чотири основні вектори: сталий розвиток країни, безпеку, відповідальність і соціальну 

справедливість, гордість за Україну, 62 реформи і програми розвитку у межах цих векторів. 

Реформа навколишнього середовища віднесена до сектору безпеки, який, крім усього іншого, 

вимагає особливої безпеки людського життя і здоров’я через забезпечення безпечного середовища. 

Національна стратегія регіонального розвитку до 2020 року (2014) може мати далекосяжний 

вплив на природоохоронні установи, оскільки вона вимагає підвищення регіональної 

конкурентоспроможності, територіальної соціально-економічної інтеграції, просторового розвитку 

і ефективного управління регіональним розвитком. Однак основна увага приділяється соціально-

економічного розвитку регіонів України без урахування охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів. 

Хоча національна політична система охоплює досить широке коло питань, існує ряд ключових 

прогалин у сфері захисту довкілля загалом, таких як:  

• Брак чіткого визначення пріоритетів серед різних цілей Стратегії та Плану дій; 

• Брак чіткої базової лінії і реалістичних цільових показників; 

• Брак чітких тимчасових рамок у національному плані заходів; 

• Брак достатніх положень, що стосуються військових операцій у NES; та 

• Слабка інтеграція охорони навколишнього середовища у секторальні стратегії, програми та 

заходи. 

Основні прогалини означають, що рамкова політика є далеко не досконалою, що потрібно 

багато роботи для забезпечення комплексної основи для підтримки сталого поводження з 

промисловими відходами.  

 

1.4.2 Правова основа 

Поводження з промисловими відходами регулюють такі законодавчі акти, положення та 

стандарти: - 

• Закон «Про відходи». 

• Класифікатор відходів ДК-005-96. 

• Постанова № 1016 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів». 

• Постанова № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

• Постанова № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів». 

• Постанова № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів». 

 

Закон «Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05/03/1998 з поправками від 2002, 2005, 2010 2012, 

2014 і 2015 років) регулює відносини, пов'язані із генеруванням, збором, сортуванням, 

транспортуванням, переробкою (утилізацією), видаленням, скиданням та захоронення відходів, 

вироблених в Україні і транзитним переміщенням через її територію, а також із перевезенням, 

переробкою та утилізацією відходів, що імпортуються в Україну як вторинна сировина. 

Закон України «Про відходи» визначає основні принципи поводження з відходами в Україні 

та майбутні завдання у сфері поводження з відходами, зокрема:  

  забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а 

також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними; 
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  зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності; 

  забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів; 

  сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи 

альтернативного використання ресурсно-цінних відходів; 

  забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом 

розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з 

відходами; 

  організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання 

шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; 

 здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і 

визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання; 

  сприяння створенню об'єктів поводження з відходами; 

 забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами; 

 обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації; 

  створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом 

запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих 

відходів до їх роздільного збирання;  

 сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел 

фінансування у сферу поводження з відходами. 

 Закон визначає відносини у сфері володіння відходами та ідентифікує відходи як об'єкт 

власності. 

Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1264-XII від 25/06/1991 з 

останніми змінами від 2012 року) визначає відносини у сфері охорони навколишнього 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

діяльності людини як передумови стабільного економічного та соціального розвитку України. Він 

встановлює правову, економічну та соціальну основу для організації охорони навколишнього 

природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Закон визначає: 

- Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері поводження з 

промисловими відходами, більш детально врегульовані у Законі «Про відходи». 

- Повноваження щодо розробки та прийняття національних, міждержавних, місцевих 

екологічних програм, спрямованих на ефективну та цілеспрямовану діяльність України у сфері 

організації та координації заходів з охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів. 

- Заходи екологічного захисту від забруднення відходами: наприклад, екологічні вимоги до 

проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та роботи підприємств, 

споруд та інших об'єктів, а також забезпечення уловлювання, утилізації, знешкодження 

небезпечних речовин та відходів тощо. 

- Відповідальність за порушення екологічних вимог 

Ст. 55 Закону визначає, що суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних 

заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або 

розміщення. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності 

дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами 

територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість 

подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей.  

Також Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає 

основні принципи державної системи фінансування заходів з охорони навколишнього середовища 

за рахунок фондів охорони навколишнього середовища.  
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Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (№ 4004-XII 

від 24/02/1994) регулює суспільні відносини, що виникають у сфері забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя, встановлює відповідні права і обов'язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян, визначає порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби та проведення санітарно-епідеміологічного контролю в Україні. Закон 

визначає, що підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечити контроль за безпекою 

використання (зберігання, транспортування тощо) небезпечних для здоров'я речовин та матеріалів, 

що утворюються в результаті їхньої діяльності, викидів, відходів. 

Відповідно до цього Закону, державної санітарно-епідеміологічної служби уповноважені: 

- видавати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи для об'єктів 

поводження з відходами; 

- встановлювати санітарно-гігієнічні вимоги до продукції, виробленої з відходів та 

видавати гігієнічні сертифікати на ці продукти; 

- надавати методичне забезпечення і здійснювати контроль у процесі ідентифікації рівнів 

небезпеки відходів. 

 

Національне законодавство щодо поводження з промисловими відходами також включає такі 

нормативні акти: 

- Закон «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції» (№ 1393-XІV від 14/01/2000 з поправками від 2003, 2014 і 2015 

років). Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, 

утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою 

недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля. 

Відповідно до цього закону, неякісна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу за 

рахунок власника цієї продукції відповідно до його рішення або рішення спеціально 

уповноважених органів виконавчої влади, після чого така продукція, по можливості, має бути 

приведена у відповідність до вимог застосовних нормативних документів або перероблена, 

утилізована або нейтралізована. 

- Закон «Про перевезення небезпечних вантажів» (№ 1644-III від 06/04/2000 з поправками від 

2008, 2010, 2012 і 2015 років) визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади 

діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, 

автомобільним та авіаційним транспортом. 

- Закон «Про металобрухт» (№ 2114-III від 16/11/2000 з поправками від 2000, 2002, 2004, 

2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 років). Цей Закон регулює відносини, що 

виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, і спрямований на захист інтересів 

підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при 

утворенні, збиранні та використанні металобрухту. Закон України «Про відходи» не поширюється 

на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом. Відповідно до цього 

Закону, операції з металобрухтом здійснюють тільки спеціалізовані металургійні підприємства, а 

також їхні приймальні пункти. 

Крім того, існують нормативні документи, що регулюють промислову сферу в Україні, 

зокрема: 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність 

передбачається за шкоду і забруднення сільськогосподарських та інших земель, засмічення лісу. 

Ст. 82 Кодексу визначає відповідальність за порушення поводження з відходами під час їх 

збирання, транспортування, зберігання, обробки, переробки, утилізації, видалення або 

захоронення: 

o порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями 

поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, 
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знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку 

подання такої звітності; 

o виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-

технічної та технологічної документації; 

o змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна 

технологія, без спеціального дозволу; 

o порушення правил передачі відходів;  

o порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з 

оброблення та утилізації відходів. 

 

- Кримінальний кодекс України. Передбачена кримінальна відповідальність за забруднення або 

погіршення якості землі або повітря речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими 

для життя і здоров'я людини або навколишнього середовища в результаті порушення спеціальних 

правил, якщо це створює небезпеку для життя, здоров'я або навколишнього середовища; 

незаконне ввезення в Україну відходів і перероблених матеріалів. 

 

- Податковий кодекс України визначає ставки екологічного податку за утилізацію відходів. 

Ставка податку залежить від класу небезпеки відходів. Для цього показника також застосовується 

коефіцієнт, що залежить від місця розташування (зони) розміщення відходів. Слід зазначити, що 

для утилізації відходів, для яких не встановлений клас небезпеки, застосовується податкова ставки 

для особливо небезпечних відходів (клас I). Для утилізації відходів на звалищах, що не 

забезпечують повне виключення забруднення повітря або водних об'єктів, податкова ставка 

збільшується в 3 рази. 

Нормативно-правова база, що регулює поводження з промисловими відходами, насамперед 

стосується способів поводження з промисловими відходами, а також застосовних методів і 

стандартів. Ця структура включає різні форми юридичних документів, зокрема, з 

інституціональних і організаційних аспектів адміністрування. 

Підприємства, установи, організації (будь-якої форми власності), громадяни - приватні 

підприємці, які беруть участь у створенні та операціях із промисловими відходами (далі 

«підприємства») мають дотримуватися законів України щодо поводження з промисловими 

відходами. Кожне підприємство зобов'язане забезпечити: 

- облік відходів, що утворюються у ході технологічних процесів та адміністративної 

діяльності; 

- збір даних про відходи; 

- звітність по відходам. 

Підприємства повинні мати: 

- дорожню карту дій у сфері поводження з відходами, спрямованих на запобігання або 

зменшення кількості відходів та попередження їхнього негативного впливу на навколишнє 

середовище і здоров'я людини; 

- затверджену інструкцію та план дій для збору та тимчасового зберігання промислових 

відходів I, II і III класів небезпеки на промислових об'єктах; 

- дозвіл на операції у сфері поводження з відходами. 

Для кожної ділянки видалення відходів або тимчасового зберігання відходів має бути 

розроблений паспорт. 

Якщо підприємство не використовує промислові відходи у технологічних процесах, воно має 

укласти договори на передачу відходів іншим власникам. Дозволяється накопичувати та 

тимчасово зберігати відходи на території підприємства до передачі іншим власникам, принаймні 1 

раз в квартал. Утилізація безпечних відходів (3 і 4 класу) дозволена на полігонах для твердих 

побутових відходів з дозволу місцевих санітарно-епідеміологічних і екологічних служб та 

пожежної інспекції. 
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--- 

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України (№ 2034 від 01/11/1999 з поправками 2013 року). Цей Порядок 

встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації системи відходів. 

Державна реєстрація включає в себе первинну реєстрацію і державну статистичну звітність про 

генерування відходів і проведення операцій з відходами. 

Початкова реєстрація відходів здійснюється підприємствами відповідно до стандартних форм 

(журналів, анкет). Згідно з цими документами підприємства заповнюють форми для державної 

статистичної звітності. 

Номенклатура відходів визначається відповідно до Державного класифікатора ДК 005-96 

«Класифікатор відходів». 

Згідно з Порядком, паспортизація включає в себе розробку і ведення (I) паспортів для кожного 

виду відходів; (II) паспортів для ділянок видалення відходів; (III) реєстраційних карток для 

об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України (№ 1360 від 31/08/1998 зі змінами і доповненнями від 

2002 і 2013). Реєстр формується регіональними адміністраціями за участю місцевої державної 

санітарної служби, на основі даних реєстраційних карток об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів. Критерієм для включення до реєстру є показник загальної швидкості 

утворення відходів і загального обсягу переробки відходів. 

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України (№ 1216 від 03/08/1998 зі змінами і доповненнями від 2002 і 2013 років). Кожне 

місце видалення відходів повинне мати паспорт. Паспорт містить інформацію про назву та код 

відходів, їхній кількісний та якісний склад, походження та характеристики, інфорацію про методи 

контролю та безпечну експлуатацію. Власник місця має розробити паспорт відповідно до 

інструкцій. Інструкції зі змісту та підготовки паспортів місць видалення відходів затверджені 

наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 12 від 

14.01.1999 (зі змінами від 2016 року). 

Стандартна форма реєстраційних карток затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 41 від 17.02.1999 (зі змінами від 2016 

року). 

Зразки електронної версії паспортів місць видалення відходів і реєстраційних карток 

представлені в Інтернеті на сайті МЕПР. 

Стандартна форма первинної реєстрації відходів № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних 

матеріалів» та Інструкції щодо заповнення затверджені наказом МЕПР № 342 від 07.07.2008 р. 

Якщо діяльність підприємств у сфері поводження з відходами приводить лише до утворення 

відходів з сумарною швидкістю від 50 до 1000 умовних одиниць, вони зобов'язані щорічно 

подавати декларацію про відходи. Порядок заповнення декларації про відходи та її форма 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України (№ 118 від 18/02/2016). Декларація подається 

раз на рік у паперовому та електронному вигляді у центр адміністративних послуг. 

Державна служба статистики України встановив щорічну форму статистики для отримання 

даних про утворення і поводження з відходами. ф. № 1-відходи (щорічна) «Поводження з 

відходами на 20__рік». Форма містить основні статистичні показники відходів: обсяги утворення, 

переробки та утилізації, кількість відходів, наявних на території підприємства у кінці року. 

 

Санітарні вимоги представлені Державними санітарними правилами і нормами 2.2.7.029-99 

«Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та визначення їхнього класу 

небезпеки». Норми встановлюють санітарні вимоги до: 

- збору і тимчасового зберігання промислових відходів на промислових об'єктах (методи, 

організація, управління тощо); 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

21 

 

- перевезення та обробки промислових відходів (порядок операцій і технології відбору); 

- розташування та розміщення звалищ промислових відходів; 

- державного санітарного контролю для експлуатації звалищ промислових відходів; 

- промислової гігієни у технологічних процесах, пов'язаних із промисловими відходами. 

Правила також визначають ступінь небезпеки і клас відходів. Клас небезпеки відходів 

визначається виробником відходів або від його імені (має бути схвалений органами Міністерства 

охорони здоров'я за погодженням з регіональними органами МЕПР). Визначення класу небезпеки 

промислових відходів має здійснюватися за: 

- експериментальними дослідженнями на тваринах інститутами, акредитованими для цієї 

діяльності; 

- розрахунками (якщо відомий склад відходів). 

Сьогодні на державному рівні немає затвердженого переліку (класифікатора) відходів зі 

встановленими класами небезпеки, але у деяких регіонах існують місцеві списки з класами 

небезпеки. 

Слід зазначити, що дія цього нормативу було призупинена з 16 вересня 2014 року (відповідно 

до оголошення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 20 вересня 2014 року). Водночас, на сайті Міністерства охорони здоров'я цей 

документ вказується як чинний, і МЕПР опублікувало листа про неможливість визначення класу 

небезпеки відходів (№ 7/1254-16 від 20.04.2016): 

№ Назва Прийняття/дат

а набуття чинності  

ДСТУ – 

4462.0.01:2005 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Терміни та визначення понять. 

Вперше/ 

2006-07-01 

ДСТУ – 

4462.0.02:2005 

Охорона природи. Комплекс стандартів 

у сфері поводження з відходами. 

Вперше/ 

2006-07-01 

ДСТУ – 

3911-99 (ГОСТ 

17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Виявлення відходів і подання 

інформаційних даних про відходи. Загальні 

вимоги. 

Вперше/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 

3910-99 (ГОСТ 

17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Класифікація відходів. Порядок 

найменування відходів за генетичним 

принципом і віднесення їх до 

класифікаційних категорій. 

Вперше/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 

2195-99 (ГОСТ 

17.9.0.2-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Технічний паспорт відходу. 

Склад, вміст, виклад і правила внесення 

змін. 

На заміну 

ДСТУ – 2195-93 

(ГОСТ 17.0.0.05-

93)/2001-01-01 

ДСТУ – 

3052-95 

Ресурсозбереження. Порядок 

встановлення показників ресурсозбереження 

у документації на продукцію. 

/1997-01-01 

 

Положення про проектування та будівництво ділянок для безпечних промислових відходів 

представлене двома основними будівельними нормами. 

- Державні будівельні правила В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні 

положення проектування». Ці будівельні стандарти застосовуються до проектування нового 

будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та рекультивації полігонів твердих 

побутових відходів. 
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- Державні будівельні правила В.2.4-5: 2012 «Хвостосховища і шламонакопичувачі». Частина 

I. Планування. Частина II. Будівництво визначає основні вимоги до будівництва хвостосховищ і 

шламонакопичувачів, пов'язані з гідротехнічною будівельною галуззю. 

 

1.5 ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Центральний апарат Мінприроди виконує свої обов'язки і функції 

безпосередньо, а також через спеціально уповноважені органи виконавчої влади. Міністерство 

координує Державну екологічну інспекцію, Державне агентство з геології та мінеральних 

ресурсів, а також Державне агентства України з управління зоною відчуження, а також контролює 

три науково-дослідних інститути і дев'ять державних підприємств. 

Протягом останніх років у Міністерстві відбулося ряд змін, у тому числі: - 

- У 2010 році був виданий Указ Президента «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади», спрямований на оптимізацію кадрового забезпечення і фінансування 

центральних органів виконавчої влади, а також ліквідацію дублювання функцій; 

- У 2011 році затвердження ряду законодавчих актів привело до переведення окремих 

підрозділів МЕПР (Державного агентства лісових ресурсів та Державного агентства земельних 

ресурсів) під управління інших міністерств, а також ліквідації Державної служби заповідної 

справи; 

- У 2012 році парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади з питань екології та природних 

ресурсів, у тому числі на місцевому рівні». Цей Закон переглянув функції центральних органів 

влади, передаючи деякі функції МЕПР державним адміністраціям, в тому числі функції видання 

дозволів та ін.; та 

- У 2013 році КМУ прийняв постанову «Про ліквідацію обласних державних управлінь 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища». 

  

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) реалізує політику державного моніторингу та контролю 

у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відновлення та захисту 

природних ресурсів. ДЕІ має 68 співробітників у центральному апараті та 2452 працівників 

обласних державних інспекціях. До оголошення мораторію на здійснення перевірок державна 

екологічна інспекція України готували щоквартальні і щорічні плани перевірок, які потім 

затверджувалися.  

Крім МЕПР та його органів, ряд міністерств і державних служб формують та реалізують 

державну політику у сфері  управління навколишнім середовищем у межах своєї компетенції, так: 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості є основним органом у системі 

виконавчої влади, відповідальним за розробку і забезпечення впровадження державної політики 

щодо паливно-енергетичного комплексу країни; 

- Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє і забезпечує реалізацію 

державної аграрної, сільськогосподарської політики та політики безпеки харчових продуктів.  

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

відповідає за розробку і забезпечення реалізації державної регіональної та житлової політики. 

Міністерство має підрозділ з управлінню побутовими твердими відходами. 

- Міністерство інфраструктури розробляє і забезпечує реалізацію державної політики у сферах 

повітряного транспорту, автомобільних, залізничних, морських, річкових перевезень, а також 

туризму і охорони здоров'я. 
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- Міністерство охорони здоров'я розробляє і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя. 

- Державна служба статистики - Відділ статистики природних ресурсів і охорони 

навколишнього середовища Департаменту статистики сільського господарства і навколишнього 

середовища відповідає за екологічну статистику. Державна служба статистики отримує дані про 

навколишнє середовище Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства регіонального 

розвитку, Міністерства охорони здоров'я та інших органів. 

Відповідно до Конституції України, відповідальність інституційних структур за промислові 

відходи реалізується на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами включають: 

- забезпечення розроблення і виконання  загальнодержавних  і міждержавних   програм  

поводження  з  відходами  і  запровадження маловідходних, енергозберігаючих та 

ресурсозберігаючих технологій;  

 -  забезпечення  організаційно-економічних  засад  у  сфері поводження з відходами,  

впровадження маловідходних,  безвідходних технологій,  стимулювання  роздільного  збирання   

та   утилізації відходів; 

 - координація  роботи  міністерств,  інших  центральних   та місцевих органів виконавчої 

влади у сфері поводження з відходами;  

 - затвердження  порядку  надання  дозволів  на  здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами; 

 - затвердження переліку небезпечних відходів;  

 - затвердження переліку відходів,  транскордонне перевезення і видалення яких підлягає 

державному регулюванню,  та  організація контролю за їх перевезенням і видаленням;  

 - затвердження  переліку операцій,  пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;  

 -  забезпечення  створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не 

підлягають знешкодженню та утилізації;  

 - визначення   порядку   обліку   утворення,  утилізації  та видалення відходів;  

   - організація  підготовки  фахівців  у  сфері  поводження  з відходами;  

 - забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з 

відходами;  

 -  встановлення  квот  на  ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної 

сировини; 

 -  визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами; 

 - встановлення    порядку    надання    письмової   згоди (повідомлення)  на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів;  

 - встановлення порядку ввезення,  вивезення і транзиту через територію України окремих 

видів відходів; 

    - затвердження вимог до систем поводження з відходами; 

    - затвердження  форми  декларації про відходи та порядку її подання. 

    

До повноважень Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 

належать: 

- проведення відповідно до встановленого порядку, державної екологічної експертизи 

науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на 

будівництво і реконструкцію підприємств, заводів, полігонів, комплексів, споруд та інших 

спеціально відведених місць чи об'єктів, на відповідність до вимог законодавства та норм в 

процесі виробництва, переробки, утилізації та видалення відходів. Це стосується об'єктів, щодо 

яких Кабінет Міністрів України видає дозвіл (рішення);  
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- розробка інформаційно-аналітичних систем і банків даних щодо обсягів виробництва і 

управління відходами; 

- видання письмової згоди (повідомлення) для транскордонного переміщення небезпечних 

відходів; 

- узгодження місця для розташування об'єктів поводження з небезпечними відходами;  

- участь у розробці та затвердженні законодавчих документів, що регулюють поводження з 

відходами; 

- розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами та їх 

перевезення на території України; 

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і міжнародними 

організаціями у сфері поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних характеристик відходів за погодженням з Державною 

санітарно-епідеміологічною службою України; 

- здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, що забезпечує виконання 

положень Базельської конвенції про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних 

відходів та їх видаленням; 

- формування та ведення державного банку даних технології утилізації відходів, що 

реалізуються в Україні; 

- розроблення   та   впровадження   систем   поводження  з відходами. 

- встановлення  відповідно  до  закону  порядку  здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами 

- участь в розробці та узгодженні нормативних документів, що регулюють поводження з 

відходами; 

- укладання міжурядових угод України щодо співпраці у сфері поводження з відходами та 

контролю транскордонного руху відходів у порядку, встановленому законом;  

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і міжнародними 

організаціями у сфері поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя. 

 

На регіональному рівні повноваження обласних і місцевих державних адміністрацій 

включають: 

- участь в розробці національних програм з ефективного використання відходів і вжиття 

необхідних заходів для реалізації маловідходних енергозберігаючих технологій; 

- організація розробки і реалізації регіональних та місцевих програм щодо поводження з 

відходами, а також забезпечення реалізації національних програм; 

- сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; 

- здійснення контролю за використанням відходів та обліку їх відновлення, а також вимог 

безпеки для здоров'я людини і навколишнього середовища; 

- контроль за діяльністю об'єктів поводження з відходами; 

- співпраця з місцевими органами влади 

- розробка і реалізація схем санітарно-гігієнічних заходів для населених пунктів;  

- організація і сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для 

збору відходів, обробки, утилізації та видалення, а також виробництва, будівництва і 

обслуговування відповідного обладнання; 

- залучення та приєднання на договірній основі ресурсів підприємств, установ, організацій і 

громадян, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів для фінансування нового будівництва, 

розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також вивчення 

можливості утилізації відходів, їхнього продажу тощо; 
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- складання та ведення реєстратору утворення відходів, місць обробки і утилізації та реєстру 

місць видалення відходів; 

- організація обліку утворення відходів, обробки, утилізації та видалення, їх паспортизації; 

- організацію збору та вивезення комунальних та інших відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників; створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного 

збирання корисних компонентів цих відходів; 

- видача  дозволів на операції у сфері поводження з відходами терміном на 3 роки; 

- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ своїми силами або 

відповідно до рішень уповноважених органів; 

- підтримка у роз’ясненні законодавства про відходи для населення, створення необхідних 

умов для заохочення участі населення у процесі збору та зберігання окремих видів відходів як 

вторинної сировини; 

- контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері промислових і побутових відходів 

відповідно до закону та розгляд адміністративних правопорушень. 

 

Повноваження місцевих органів влади у сфері поводження з відходами включають: 

- дотримання вимог законодавства про відходи 

- розробку і реалізацію схем санітарно-гігієнічних заходів для населених пунктів 

- організацію збору та вивезення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних 

виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання 

корисних компонентів цих відходів; 

- затвердження місцевих і регіональних програми поводження з відходами та контроль їх 

виконання; 

- застосування заходів для заохочення економічних операторів у сфері поводження з 

відходами; 

- вирішення питань розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами; 

- координацію суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на своїй території, у межах 

своєї компетенції; 

- контроль ефективного використання та управління відходами на своїй території; 

- ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ; 

- підтримку у роз’ясненні законодавства про відходи для населення, створення необхідних 

умов для заохочення участі населення у процесі збору та зберігання окремих видів відходів як 

вторинної сировини; 

- інші повноваження відповідно до законодавства України 

- видання дозволів на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для 

зберігання та захоронення відходів, якщо екологічний вплив діяльності таких об’єктів відповідно 

до чинних норм охоплює відповідну адміністративно-територіальну одиницю; 

- контроль дотримання юридичними та фізичними особами вимог у сфері виробництва і 

управління комунально-побутовими відходами, відповідно до закону, а також розгляд справ про 

адміністративні правопорушення або передача матеріалів щодо них в інші державні органи, у разі 

порушення законодавства про відходи. 

 

Крім того, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» виключна 

компетенція сільських, селищних, міських рад включає видання, відповідно до законодавства, 

договору по розміщенню на території села, селища, міста нових об'єктів , у тому числі місць чи 

об'єктів зберігання відходів, сфера екологічного впливу яких охоплює відповідну територію 

відповідно до чинних законодавчих норм, і вирішення питань у сфері поводження з небезпечними 

відходами, відповідно до законодавства 
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1.6 СКЛАДАННЯ КАРТИ ТА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  

Для промислових відходів процес нанесення на карту включає накладення на картах 

розташування різних промислових об’єктів або промислових центрів та подання інформації за 

видами промисловості, якщо це можливо. Для окремих областей у країні були підготовлені 

чотирнадцять карт, кожна з яких показує концентрацію різних видів промисловості. 

Малюнки 8 і 9 нижче показують приклади таких карт для Сумської та Івано-Франківської 

областей. 

 

 
Малюнок 43. Розподіл промислових об’єктів за типами у Сумській області 
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Малюнок 44. Розподіл промислових об’єктів за типами в Івано-Франківській області 

 

 

1.7 УТВОРЕННЯ І СКЛАД ВІДХОДІВ 

 

1.7.1 Утворення промислових відходів за категоріями та регіонами 

Основною метою даного розділу є огляд наявних статистичних даних, що стосуються відходів 

класу I - IV, наданих Державною статистичною службою як на національному, так і на 

регіональному рівнях. У зв'язку з цим, а також з метою полегшення цього аналізу, відповідні дані 

отримані з Державного екологічного звіту (2014) при потребі доповненого даними 2015 року, 

отриманими безпосередньо від МЕПР. 

 

3.4.1.1 Картина на національному рівні 

На малюнку 10 представлені тенденції в управлінні небезпечними відходами класу I - III з 

1994 по 2015 рік. 

 
Малюнок 45. Щорічні тенденції: небезпечні відходи класу I – III (тис. тонн) 

 

Простежується явна тенденція, а саме послідовне зниження покоління промислових відходів 

класу I - III з 1994 по 2015 рік, тобто, з 4.95 млн. тонн до 587 тис. тонн в 2015 році. Особливо 

різкий спад спостерігається у період з 1994 по 1995 рр., з 2008 по 2009 рр., та починаючи з 2012 

року. Це явно не відображає покращені методи уникнення/мінімізації у галузі, а скоріше є 

наслідком економічних криз у 2008-2009 роках і, починаючи з 2013 року, погіршення економічних 

відносин з Росією та конфлікту на Донбасі. Наприклад, утворення клас небезпечних відходів класу 

I - III демонструє помітне зниження на 33% у період між 2012 і 2013 роками, та після цього дуже 

помітний спад у 2015 році для відходів класу I – III, всього 44% від еквівалентного рівня у 2012 

році. Крім того, дані також можуть відображати зміну структури української промисловості з 

відходом від традиційної важкої промисловості і переорієнтацією на менш інтенсивні у плані 

відходів легкі сектори. Варто зазначити, що кількість використаних та утилізованих відходів 

також показує подібне, хоча і менш виражене, зниження у період з 1994 до 2015 року, яка 

підкріплює наведені вище висновки. 
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Тенденція по небезпечним відходам класу I - IV показує дещо іншу тенденцію порівняно з 

класом небезпеки I - III (Малюнок 11 і Таблиця 1), хоча ті ж самі тенденції є реакцією на 

глобальний економічний спад у 2008/2009 році, а також уповільнення економічного зростання 

України у зв’язку з конфліктом на Донбас і погіршенням торгових відносин з Росією. Наприклад, 

на Малюнку 11 показана тенденцію до зростання загального утворення відходів класу I -IV, далі 

рівний період у 2010 - 2013 роках з піком 448 млн. тонн у 2013 році. Переважаючим компонентом 

утворених відходів класу I -IV є добувний/кар'єрний сектор, відходи якого сягнули піку 341 млн. 

тонн в 2013 році і склали 76% від усіх небезпечних відходів класу I - IV.  

 

 
Малюнок 46. Склад і тенденції утворення небезпечних відходів класу I – IV  

  

Наступним найбільшим донором промислових відходів класу I - IV є виробництво (17% від 

загального обсягу відходів у 2013 році), на яке разом з гірничодобувною/кар’єрною 

промисловістю припадає близько 93% від усіх відходів класу I - IV, що утворюються в країні 

(Таблиця 1). 

Вплив економічного спаду/конфлікту на Донбасі на всі сектори є очевидним, оскільки усі 

сектор показують помітне скорочення кількості відходів класу I - IV у 2015 році у порівнянні з 

даними 2013 року, тобто загальне скорочення утворення відходів від 448 млн. тонн до 312 млн. 

тонн відображає, серед іншого, зниження на 32% відходів гірничодобувної промисловості, 

зниження на 24% виробничих відходів, а також зниження на 29% відходів, що утворюються при 

виробництві енергії та ін. 
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Таблиця 11. Щорічні тенденції в утворенні відходів в Україні (1995 – 2015 рр.) – відходи класу I - IV  
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Малюнок 47, Малюнок 48 і Таблиця 12 показують детальнішу розбивку даних по класу I – IV і 

класом III за період з 2010 до 2014 рр.  

 

 
Малюнок 47. Основні показники утворення небезпечних відходів класу I –IV (тис. тонн) 

 
Малюнок 48. Основні показники утворення небезпечних відходів класу I –III (тис. тонн) 
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Таблиця 12. Розбивка і поводження з небезпечними відходами класу I –IV (тис. тонн).  

 

Зі статистики відходів за цей період можна зробити ряд висновків. Їх можна підсумувати 

таким чином: - 

• Тенденції останніх чотирьох років підкріплюють вже отримані висновки, тобто утворення 

відходів класу I - IV показує різке зниження з 2013 по 2014 рік як в абсолютному вираженні з 

погляду генерованих обсягів (тобто 93 млн. тонн), так і з погляду виробництва на душу населення, 

тобто від 9851 кг/людину до 8251 кг/людину. Це зниження також відображено у кількостей 

утилізованих та захоронених відходів, тобто скорочення на 26% і 24% відповідно; 

• Це скорочення жодним чином не відображає загальні заходи із мінімізації відходів галузі, 

але, скоріше, відображає уповільнення економічного зростання в зв'язку з конфліктом на Донбасі , 

а також погіршення економічної співпраці з Росією; та 

• Більша частина відходів класу I – IV, як і раніше, утилізується на звалищах, хоча відносно 

невелика частина потрапляє на обладнані полігони, наприклад, в 2014 році з 355 млн. 204 

мільйонів тонн були поховані на звалищах, а тільки 35 млн. тонн, які були передані на обладнані 
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полігони. Загальна кількість утилізованих відходів класу I до IV складає приблизно 50% від 

похованих на звалищах. 

У таблиці 3, на Малюнку 14 і Малюнку 15 показана розбивка відходів класу I - IV за видами 

економічної діяльності.  

 
Малюнок 49. Утворення відходів класу I - IV (2010 – 2014 рр.)  

 
Малюнок 50. Склад відходів класу I – IV, утворених у 2014 році. 
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Таблиця 13. Розбивка утворення відходів класу I - IV (2010 – 2013 рр.)  

 

З наведеного вище видно, що гірничодобувний сектор переважає в утворенні небезпечних 

відходів класу I – IV. Так, на цей припадає за 328 млн. (73%) від загальної кількості відходів, 

утворених у 2013 році. Іншими секторами, що зробили найбільший внесок в утворення відходів у 

2013 році були рудні відходи (1,6%), відходи тваринництва (2,20%), побутові відходи (2,4%), 

днопоглиблювальні відходи (11,4%), а також спалювання (4,4%). Немає помітних тенденцій у 

детальній розбивці різних даних з 2010 по 2013 рік, але, як тільки включаються дані за 2014 рік, 
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чітко видно, що всі види відходів демонструють явне зниження в порівнянні з 2013 роком, 

імовірно, з вище викладених причин. 

У Таблиці 4 нижче показана детальна розбивка небезпечних відходів класу I - III класу за 

типами відходів.  

 
Таблиця 14. Загальна кількість небезпечних відходів класу I – III (тис. тонн) 

 

Подібно до статистики для відходів класу I - IV, немає помітної тенденції для даних за чотири 

роки, хоча у даному випадку спостерігається чітке скорочення у період між 2012 і 2013 роками (на 

33%), в основному, за рахунок зменшення утворення відходів кислот тощо, тобто від 437 тис. тонн 

у 2012 році до 111 тис. тонн у 2013 році. Іншими великими донорами небезпечних відходів класу I 

-III стали промислові відходи (17%), металеві відходи (35%) та відходи тваринництва (14%). 

У таблиці 5 представлена розбивка небезпечних відходів класу I - IV, які були утворені та 

накопичені у місцях поховання відходів у період з 2010 по 2014 р. Як і слід було очікувати, 

превалюють відходи класу IV, на який припадає переважна більшість промислових відходів , 

тобто більше 99%. Всі класи відходів небезпеки демонструють помітне зниження у період між 

2013 і 2014 роками. Зниження показали відходи IV класу, зокрема, на 93 млн. тонн, тобто 21%.  

 

Клас  2011 

(тис. тонн) 

2012 

(тис. тонн) 

2013 

(тис. тонн) 

2014 (тис. 

тонн) 

Клас 

небезпеки І  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

35.1 28.6 18.2 15.0 

Утворен

і 

4.4 3.2 3.0 2.6 

Клас 

небезпеки 

II  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

2258.6 2249.5 349.4 223.4 

Утворен

і 

412.7 357.5 59.3 36.7 
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Клас 

небезпеки 

III  

Накопич

ені у місцях 

Утворені 

17215.7 12046.7 12274.0 11712.6 

Утворен

і 

1017.4 1007.4 861.5 646.8 

Клас 

небезпеки 

IV  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

1440286

2.7 

1489577

9.9 

1515472

7.3 

12103290.4 

Утворен

і 

446206.

7 

449358.

7 

447193.

8 

354116.9 

Таблиця 15. Утворення та накопичення відходів на керованих звалищах з розбивкою за 

класами небезпеки  

 

3.4.1.2 Регіональна картина 

На Малюнках 16 і 17 представлена загальна розбивка (тобто класи I - IV) і утворення 

шкідливих відходів від I до III класу з розбивкою за регіонами. Щоб полегшити порівняння, 

Малюнок 16 не містить загальну статистику (тобто Клас I - IV) промислових відходів для 

Дніпропетровська, який із 260 млн. тонн (дані 2014 року) є найбільшим генератором відходів для 

будь-якого регіону, тобто в 2014 році цей регіон створив на 6.5 млн. тонн промислових відходів 

більше, ніж наступна найбільша область, тобто Кіровоградська (39 млн. тонн). Це не дивно, 

враховуючи, що Дніпропетровськ є крупним промисловим центром України з важкою та легкою 

промисловістю, до якої входить металургійний завод, залізорудні шахти, підприємства з 

видобутку іншої рудної сировини, а також підприємства аерокосмічної галузі. 

 

Основні висновки з Малюнка 16 і Малюнка 17: - 

• Регіонами з найвищим загальним утворенням промислових відходів класу I - IV у 2014 році 

були Дніпропетровська (260 млн.), Донецька (17,7 млн. тонн), Кіровоградська (38,9 млн. тонн) та 

Полтавська (5 млн. тонн) області. До кризи Донецьк був другим після Дніпропетровська 

генератором відходів класу I - IV. Це єдині області, у яких загальний обсяг відходів перевищував 5 

мільйонів тонн. П’ятою найбільшою областю була Луганська (3,6 млн. тонн). 

• Ці області не показують високої кореляції з областями, у яких виробляється найбільше 

відходів класу I - III, тобто Харківською (125 тис. тонн), Миколаївською (106 тис. тонн), 

Херсонською (87 тис. тонн), Сумською (87 тис. тонн) і Полтавською (79 тис.). Тільки Полтавська 

область належить до регіонів з найвищим промисловими відходами і відходами класу I - III. 

• У цих областях у цілому співпадають загальні обсяги відходів та відходів класу I -III в період 

між 2013 і 2014 роками, крім Дніпропетровської (різниця 14% і 23% між загальним обсягом 

відходів і утворенням відходів класу I - III), Донецької (67% і зниження на 40% відповідного 

генерування відходів), та Луганської (різниця в 80% за загальним обсягом та скорочення на 64% у 

класі I -III відходів, відповідно). Різниця відображає залежність від важкої промисловості, а також 

обвал у торгових відносинах з Росією та конфлікт на Донбасі. 

• Області з найменшою загальною кількістю відходів - Закарпатська (96 тис. тонн), 

Чернівецька (389 тис.), Херсонська (468 тис.), Волинська (583 тис.) і Житомирська (672 тис. тонн) 

• Області з найнижчим утворенням відходів класу I - III – Чернігівська (100 тонн), Львівська 

(400 тонн), Вінницька (400 тонн), Волинська (700 тонн) і Черкаська (700 тонн).  
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Малюнок 51. Розподіл утворення відходів класу I - IV за областями (2010 – 2014 рр.) 
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Малюнок 52. Розподіл утворення відходів класу I – III за областями (2010 – 2014 рр.)  
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1.8 ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 

Метою даного розділу є розгляд існуючої фінансової системи для поводження з 

промисловими відходами. У ньому викладені правові основи, інституційні рамки для стягнення 

зборів за забруднення, рівень податку на утилізацію відходів, а також розподіл податків між 

національними, регіональними та місцевими органами. 

Правова основа для використання економічних інструментів для досягнення цілей 

екологічного менеджменту надається Законом «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1992). Цей Закон, а також інші підзаконні акти та кодекси, пов'язані із захистом 

навколишнього середовища, встановлюють принцип забруднювач платить. Разом з тим, можна 

сказати, що принцип забруднювач платить не повністю реалізований в Україні і дійсно, досі існує 

суттєвий дисбаланс між витратами, спричиненими забрудненням, і вартістю усунення негативних 

наслідків забруднення. 

Закон визначає ряд основних джерел фінансування природоохоронної діяльності, таких як 

державні бюджети, фонди охорони навколишнього середовища, а також комерційні фонди тощо. 

Перші два є основним джерелом витрат з охорони навколишнього середовища, тоді як третій 

відноситься до витрат приватного сектора. Закон «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачає різні податкові пільги для юридичних осіб, які впроваджують технології 

для зниження відходів та економії енергії та ресурсів, хоча є певний конфлікт із Законом «Про 

оподаткування» (1991), згідно з яким податкові пільги можуть бути встановлені або змінені тільки 

законами про оподаткування. 

Цільове фінансування є визначальною рисою державної системи охорони довкілля в Україні, у 

результаті чого певні потоки доходів автоматично розподіляються для фінансування 

природоохоронних витрат відповідно до заздалегідь встановлених правил. Створені у 1992 році, 

фонди охорони навколишнього середовища утворюють систему трьох рівнів, тобто національну, 

регіональну та місцеву. Починаючи з 1998 року, фонди, які раніше були позабюджетними, 

консолідувалися у державний бюджет і бюджети відповідних територіальних рівнів. Переважна 

частина надходжень до фондів формується за рахунок зборів за забруднення навколишнього 

середовища. Передбачається ще одна зміна щодо цільового використання екологічних платежів. 

До 2014 року, екологічні збори спрямовувалися до спеціального фонду МЕПР і призначалися для 

заходів з охорони навколишнього середовища. Останні зміни в законодавстві України 

передбачають, що платежі будуть спрямовані до загального Державного фонду. 

Ключовою характеристикою системи платежів за забруднення є визначення порогу (MAC), 

вище якого ставки зростають у п’ять разів. Таким чином, збори тісно пов'язані з системою 

дозволів, що встановлює допустимі концентрації відходів для кожного промислового об'єкта. 

Збори на утилізацію промислових відходів залежать від обсягу і класу небезпеки, із застосуванням 

поправочного коефіцієнта залежно від розташування пункту утилізації і типу об'єктів. У більшості 

випадків кількість відходів розраховується за нормативами, а не вимірюється безпосередньо. 

З моменту введення цих інструментів ставки кілька разів переглядалися. Останній перегляд 

відбувся у березні 2015 року. Найсвіжіші податки на утилізацію відходів такі: 

Клас Рівень небезпеки 

відходів 

Податок за 1 

тонну (грн.) 

Податок за 1 

тонну (дол. США) 

1 Особливо небезпечні 890.79 $41.87 

II Висока небезпека 32.45 $1.53 

III Середня небезпека 8.14 $0.38 

IV Низька небезпека 3.17 $0.15 

Низький рівень небезпеки для 

нетоксичних видобувних відходів  

0.31 $0.01 
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Таблиця 16. Збори на утилізацію відходів залежно від класу  

 

З 1999 року Державна податкова адміністрація здійснює контроль за своєчасним стягненням 

платежів за забруднення - основного джерела доходу для екологічних фондів. Бюджетний кодекс 

(оновлений у березні 2015 року) встановлює таку схему розподілу зібраних екологічних податків: 

20% екологічних платежів спрямовуються до державного бюджету, 25% до обласного бюджету, 

55% до бюджетів місцевого самоврядування. Частка екологічних податків у складі загального 

податку становить 1,3%. Це набагато нижче у порівнянні із середнім показником у ЄС, близько 

6,3%, і може відображати той факт, що плата за забруднення вважається скоріше дохідним 

інструментом, а не інструментом для реалізації екологічної політики. Це підтверджується тим 

фактом, що рівень сплати зборів і штрафів був нижчим у районах з вищим забрудненням 

навколишнього середовища і де була менша вірогідність накладення штрафів.  

 

1.9 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ 

Найбільш відповідні висновки і виклики, що випливають з попередніх розділів, можна 

підсумувати таким чином: - 

• Примусове застосування. Погана реалізація і забезпечення дотримання вимог 

природоохоронного законодавства є одним із основних викликів, що стоять перед сектором. 

Законодавчі прогалини призводять до різного тлумачення положень закону а, отже, ускладнюють 

його виконання. Часто дублюються обов'язки державних органів і зустрічаються 

прогалини/відсутні елементи у нормативних положеннях необхідних для розвитку оперативного 

управління відходами. 

• Відповідальність виробника. Згідно з принципом «забруднювач платить», ті, хто 

утворюють відходи несуть відповідальність за оплату витрат на їх належну утилізацію, 

включаючи збір, перевезення, обробку та безпечне видалення.  

• Відсутність ресурсів/знань у регулятора. Інспектори МЕПР не можуть точно визначити, 

які типи та обсяги відходів можна очікувати від кожної галузі. Характеристика відходів і 

впровадження заходів для більш чистого виробництва не вимагається.  

• Відсутність галузевих знань. У багатьох випадках промисловість не знає або не бажає 

знати про можливості рециркуляції або повторного використання;  

• Відсутність знань з боку інвестора, тобто інвестори не знають про потенціал виробництва 

нових продуктів з промислових відходів. 

Ці виклики і труднощі має подолати стратегія у разі успішної реалізації.  
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ОЧІКУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВОГО 

СЕКТОРА  

У цьому розділі зроблена спроба зрозуміти розподіл промислового сектора в Україні, не 

тільки з на національному рівні, а також на регіональному рівні. У цьому розділі також будуть 

розглянуті характеристики основних секторів. При складанні статистики для цього розділу 

виходили з припущення, що існує суттєва співвідношення між економічною діяльністю та 

утворенням промислових відходів, зокрема, для України, де переважають енергоємні галузі 

промисловості і низька ефективність виробництва.  

 

1.10 ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ – ТЕНДЕНЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Промисловість України переживає складний етап. Промислове виробництво різко скоротилося 

у першій половині 2015 року через конфлікт на Сході України. Втрата доступу до російського 

експортного ринку, на частку якого припадало близько 25% експорту в останнє десятиліття, і 

втрата території у високорозвинених індустріальних районах Східної України є прямою загрозою 

майбутній економічній стабільності країни. Крім того, ці короткострокові події слід розглядати в 

контексті довгострокових структурних змін. Відносна вага промислового сектора постійно 

знижувалася з кінця епохи Радянського Союзу, наприклад від 50% валової доданої вартості (ВДВ) 

у 1991 році до близько 27%. Нові джерела зростання не можуть компенсувати зниження 

продуктивності старих промислових секторів. 

Проте, промисловий сектор хоча і знижується, а і досі відіграє ключову роль в економіці 

України, і його продуктивність є ключовим фактором соціально-економічного розвитку. У 2003 

році, наприклад, частка промисловості у ВВП становила 29,8%, хоча до 2013 року цей показник 

скоротився приблизно до 21% ВВП. Скорочення посилюється втратою найбільшого торгового 

партнера (Росії) після анексії Криму та війни в Донбасі. Отже, економіка України скоротилася на 

6,8% в 2014 році і, за станом на лютий 2016 року, економіка України скоротилася на 10,4% в 2015 

році. 

 

 

 
Малюнок 53. Історичні тенденції ВВП України  
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Малюнок 54 Історичні тенденції ВВП України (на душу населення) у порівнянні з 

іншими країнами ЄС 

 

У 2015 році країна зафіксувала скорочення експорту на 30,9% через різке падіння обсягів 

виробництва у Донецькій і Луганській областях – двох найбільш промислово розвинених регіонах 

України, на які припало 40,6% від загального темпу зниження експорту. До останнього часу Росія 

була найбільшим торговим партнером України з 25,7% експорту і 32,4% імпорту в 2012 році. До 

2015 року ЄС став найбільшим торговим партнером України, на якого припадає більше третини її 

торгівлі; експорт з України в Росію знизився до 12,7%. У 2015 році основну частину експорту 

України до 217 країн складали продукти харчування та інші сільськогосподарські продукти (на 

суму $ 13 млрд.), металургія (8,8 млрд. доларів) і обладнання (4,1 млрд. доларів). 

 

1.11 ПРОГНОЗИ ДЛЯ ПІД-СЕКТОРІВ  

В Україні близько 20 основних галузей промисловості, таких як енергетика, чорна і кольорова 

металургія, хімічна і нафтохімічна, газова галузі, машинобудування і металообробка, лісова, 

деревообробна промисловість, виробництво деревної целюлози і паперу, будівельних матеріалів, 

легка, харчова промисловість та ін. складається з «легких», трудомістких підгалузей, таких як 

текстильна провислість, і «важких» капіталоємних та технологічно складних підгалузей, таких як 

металообробка або авіабудування. Україна має давні і міцні традиції важкої промисловості, яка 

була важливою частиною промислового комплексу Радянського Союзу. Важкі підгалузі 

металургії, гірничодобувної промисловості і машинобудування залишаються сильною складовою 

промисловості України, і на них припадало майже 50% промислових продажів у 2013 році, до 

того, як на дані вплинув нинішній конфлікт. 

Проте промисловість України не обмежується важкими підгалузями. Харчова промисловість, 

порівняно трудомістка підгалузь легкої промисловості (на неї припадало 26% промислових 

продажів у 2013 році) є найбільшим сектором. Інші галузі «легкої» промисловості, такі як 

текстильна, деревообробна, гумова і пластикова, на даний час є набагато меншими у 

пропорційному вираженні, хоча у середньому росли швидше, ніж важкі сектори до 2013 року. 

Хоча більшість важких підгалузей - металургія, машинобудування і нафтопереробка – практично 

не демонстрували економічного зростання у 2010-2013 роках, багато легких секторів зростали 

вищими темпами.  
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Малюнок 55. Економічні показники за підгалузями у 2013 році 

Частково, такий малюнок даних пояснюється падінням світових цін на метали з 2011 року, але 

дані вказують на те, що в Україні відбувався структурний перехід від важкої до легкої 

промисловості іще до того, як на Сході України вибухнув конфлікт у 2014 році. Вищі темпи 

зростання легких підгалузей не змогли компенсувати стагнацію або спад в більшості важких 

підгалузей для стабілізації частки ВВП промисловості, але структура промисловості України 

почала відходити від традиційного акценту на важких, капіталомістких виробництвах, таких як 

металургія, обробка і машинобудування. Таким чином, триває процес структурних змін, в якому 

легкі промисловості підгалузі зростають сильніше, ніж великі важкі промислові сектори. 

Видобуток корисних копалин, харчова промисловість і машинобудування є домінуючими 

підгалузями промислового виробництва, які спільно дали майже 60% від загального обсягу 

валової доданої вартості промисловості. Основні орієнтовані на експорт підгалузі, такі як 

текстильна промисловість, металургія, машинобудування та хімічна промисловість, продали 

більше 50% своєї продукції на експорт. 

Промисловість України зазнає короткострокового спаду виробництва і довгострокового 

відносного занепаду через незавершеність структурних змін. У довгостроковій перспективі 

потрібно проводити поступові структурні зміни з переходом від важкої до легкої промисловості з 

більш рівномірним розподілом виробництва по всій країні. Проте важка промисловість 

залишається дуже важливою для України. Металургія, гірничодобувна промисловість і 

машинобудування забезпечили майже 50% промислових продажів у 2013 році. Тим не менше, 

легкі підгалузі, такі як харчова промисловість, виробництво меблів та хімічних 

речовин/фармакологія обігнали важку промисловість за зростанням продажів у 2010- 2013 роках, 

до початку нинішньої кризи. Харчова промисловість була найбільшим сектором легкої 

промисловості у 2013 році із 26% галузевих продажів. 
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Малюнок 56. Промислові “продажі” у 2013 році 

 

 

Як показано вище, ВВП від видобутку збільшилася до 11949 млн. грн. у другому кварталі 2016 

року з 11540 млн. грн.. у першому кварталі 2016 року. ВВП гірничодобувної промисловості 

становив в середньому 15339 млн. грн.. з 2010 до 2016 року, досягнувши максимуму у 17972 млн. 

грн. у четвертому кварталі 2011 року, і рекордно низького рівня 10974 млн. грн. у першому 

кварталі 2015 року.  

 
Малюнок 57. ВВП видобувного сектора (червень 2013 - липень 2016 рр.) 

Для виробництва, ВВП збільшився до 27110 млн. грн. у другому кварталі 2016 року (з 23832 

млн. грн. у першому кварталі 2016 року). Це в середньому 32145 млн. грн. з 2010 до 2016 року, 

досягнувши найвищого рівня 41074 млн. грн. у четвертому кварталі 2010 року і рекордно низького 

рівня 22301 млн. грн. у першому кварталі 2015 року.  
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Малюнок 58. ВВП виробничого сектора (2013 – 2016 рр.) 

 

1.12 РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГАЛУЗЕЙ 

Промислове виробництво нерівномірно розподіляється по всій Україні. Підприємства 

зосереджені в певних областях, особливо на сході країни. Наприклад, на Донецьку область 

припадає 21% (цифри 2013 року), на Дніпропетровську 19%; у сукупності, у цих областях 

зосереджено 40% промислового виробництва України. Луганська (8%), Запорізька (5%) і 

Харківська (5%) області збільшують частку Сходу до майже 60% (Малюнок 24).  

 
 

Малюнок 59. Розподіл української промисловості  

 

Проте у 2010-2013 роках промислові продажі на заході і в центрі України зростали значно 

швидше, ніж на півдні і сході. Диференціальне зростання було частково обумовлене секторальним 
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розходженням у регіонах, оскільки на заході і в центрі були зосереджені 

швидкозростаючі підгалузі харчової промисловості, а у південній і східній частині домінували 

видобувна/металургійна промисловості із низькими темпами зростання. Проте навіть важкі 

підгалузі на заході і в центрі України зросли сильніше, ніж на півдні і сході. Це пов'язано з 

переважанням нових, дрібніших, компаній і зосередженням на зростаючих ринках. 

Структурні зміни в промисловості України також впливають на регіональний розподіл 

промисловості. Традиційно, Південь і Схід, де зосереджена важка промисловість, вважаються 

головними промисловими регіонами країни, Захід більшою мірою пов'язаний із 

сільськогосподарською та торговельною діяльністю, а значення центральної частини України для 

промисловості практично ігнорується. Проте в останні роки традиційні промислові регіони на 

сході та півдні України показали значно слабше зростання, ніж захід і центр країни. 

Різні промислові структури можуть частково пояснити цю різницю зростання між регіонами. 

У промисловості Західної та Центральної України переважають харчової підприємства та інші, 

дрібніші галузей легкої промисловості, тоді як на Сході і Півдні домінує металургійна (і 

гірничодобувна) промисловість. 

 

 
 

Малюнок 60. Процент продажів за субсекторами в Україні  

Тоді як на харчову промисловість припадало 45% і 35% від обсягу продажів у Центральній та 

Західній Україні у 2013 році, вона складала всього близько 15% від обсягів продажів на Півдні і 

Сході. З другого боку, гірничодобувна та металургійна промисловість у сукупності забезпечили 

56% продажів на Півдні, 49% на Сході, але тільки 10% та 16% на Заході і в Центрі України. 

Відмінності в динаміці загального зростання цих основних підгалузей - швидке зростання 

харчової, повільне зростання металургійної промисловості - можуть пояснити значну частку 

регіонального диференціального зростання. 

Промисловість на заході України відносно нерозвинена і становила лише 9% промислових 

продажів у 2013 році, а загальна питома вага машинобудування на Заході як і раніше, є відносно 

невеликою, і велика частина підгалузі, як і раніше, розташована в інших регіонах Україна. Проте, 

впадає в очі, що «розумні» підгалузі (електричні, зокрема, комп'ютерна/електроніка) дають значно 

більшу частку продажів на Заході, порівняно з іншими регіонами України, і відносне значення 

загальної підгалузі «машини і обладнання» (яка є найменш продуктивним сектором 
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машинобудування в Україні з погляду валової доданої вартості на одного 

працівника) є найменшим на Заході. 

 

 
Малюнок 61. Зростання чотирьох найбільших підгалузей за регіонами, 2010-2013 рр. 

 

Дійсно, у чотирьох найбільших промислових підгалузях України продажі на Заході і в Центрі 

зросли швидше, ніж на Півдні і Сході у період з 2010 до 2013 року (зростання у харчовій 

промисловості на Сході є єдиним винятком). Це вказує на те, що частково різниця у регіональному 

зростанні пояснюється на глибшому рівні виробничої структури: на Заході та в Центрі 

промисловість переважно складається з дрібніших компаній з меншим впливом основних ділових 

груп і ширшою участю іноземних інвесторів, ніж на Півдні та Сході. Крім того, цю тенденцію 

підтримали кращий бізнес-клімат та інституційні рамки, особливо на Заході, що приведе до більш 

рівномірного розподілу промислових потужностей України між регіонами в довгостроковій 

перспективі. Промисловість на Заході і в Центрі України зростає швидше, ніж в традиційних 

промислових районах на Півдні і Сході до початку конфлікту. Це пояснюється концентрацією 

швидко зростаючих підгалузей, різних промислових структур на рівні фірми, і кращим 

середовищем для бізнесу. 

 

 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

47 

 

ПРОГНОЗИ ЩОДО УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ  

Основною метою даного розділу є інвентаризація промислових/небезпечних відходів для 

промислового сектора. Мають використовуватися два основних методи, а саме: - 

• Швидка оцінка - використання статистичних даних і показників утворення відходів, 

насамперед для прогнозу утворення небезпечних відходів, а потім для оцінки промислових 

відходів. 

• Оцінка існуючих даних - за допомогою існуючих статистичних даних та іншої інформації, 

наявною у МЕПР/Державної служби статистики. 

 

Що стосується першого пункту, для оцінки генерування небезпечних промислових відходів 

широко використовуються показники утворення відходів. Екстраполяція в цілому проводиться на 

основі валового внутрішнього продукту (ВВП), населення і зайнятості. Кожен метод дає різний 

результат, і всі є неточними. Однак ці методи корисні для визначення ймовірних масштабів 

утворення відходів для цілей розробки політики та стратегії. 
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ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ 

«Технічна» стратегія була розроблена на основі основних висновків кабінетного аналізу, а 

саме: - 

• Відсутність систематичного і послідовного обліку промислових відходів для країни у цілому. 

Наявність чіткої картини управління промисловими відходами має основоположне значення для 

узгодженого планування, за відсутності точного обліку плану, представлений у цьому розділі, 

обмежується «високою ймовірністю» і однозначно потребуватиме перегляду після отримання 

деталізованого переліку; 

• Наявність даних, які свідчать, що значні кількості небезпечних промислових відходів 

придатні для централізованої обробки і утилізації; 

• Огляд існуючих методів показав наявність кількох хороших систем очищення промислових 

відходів у промисловості і практично повну відсутність комплексного підходу до вирішення 

проблем поводження з відходами; 

• Український уряд визнає необхідність поліпшення, особливо у плані запобігання утворенню 

відходів та їх мінімізації та забезпечення необхідних варіантів екологічно чистої переробки та 

утилізації відходів; 

• Огляд регуляторної системи показав відсутність деяких необхідних законодавчих 

інструментів, а також потребу удосконалення деяких чинних актів, особливо щодо визначень, а 

також потреб уникнути дублювання функцій і обов'язків і прийняття підходу, орієнтованого на 

краще дотримання;  

• Екологічне законодавство не завжди спрямовує зусилля у напрямку оптимального вибору 

методів управління відходами, таких як запобігання і мінімізація відходів. Дійсно, основна увага 

зазвичай зміщується на нижні рівні ієрархії поводження з відходами, тобто насамперед на 

захоронення і меншою мірою на утилізацію та переробку/відновлення. Крім того, фіксується 

значний рівень неналежного використання у промисловості. Часто процедура, яку називають 

«переробкою відходів», виявляється звичайним видаленням, передачею і зберіганням. 

 

Таким чином, розроблена стратегія приймає поводження з промисловими відходами як 

всеосяжний термін, що може застосовуватися для опису кількох різних процесів, а саме: - 

• Уникнення і мінімізації утворення відходів; 

• Повторного використання, переробки, відновлення або утилізації відходів; 

• Обробки або знищення відходів, тобто фізичного руйнування, хімічної детоксикації або 

іншого методу знешкодження відходів; і 

• Захоронення відходів або викиду матеріалу в повітря, воду або землю.  

 

1.13 ОГЛЯД ТА ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ 

У цьому розділі представлено огляд та висновки з аналізу якісних параметрів, на основі 

поєднання кабінетного дослідження та консультацій із зацікавленими сторонами. Сюди входить 

обговорення таких аспектів: - 

• Національний контекст, наприклад, політика поводження з промисловими відходами, 

критична роль інформації, необхідність конструктивної участі тощо; 

• Нормативно-правова стратегія, наприклад, створення вимог, що підлягають виконанню, 

з’ясування, хто є суб’єктом таких вимог та встановлення програмних пріоритетів, сприяння їх 

дотриманню тощо; 

• Елементи системи регуляторного контролю, тобто обов'язки генератора відходів, збирання і 

транспортування відходів, контроль за імпортом та експортом відходів, дозволи на роботу об’єктів 

поводження з відходами тощо; 

• Посилення регулювання та контролю, наприклад, перевірка дозвільних  документів, 

особлива увага до промислових секторів, акцент на відходах тощо; та 
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• Інфраструктура поводження з відходами, наприклад, поточна ситуація, 

розвиток об'єкта тощо. 

 

Найважливіші пункти аналізу кожного із зазначених варіантів представлені нижче.  

 

1.13.1 Національний контекст  

Процес вирішення основних причин, що впливають на погіршення стану навколишнього 

середовища, особливо відносно промислових відходів, був надзвичайно повільним в Україні через 

низку причин, найбільш важливими з яких є інерція (через брак інформації тощо), невизначеність 

(тобто щодо екологічних процесів та їхньої незворотності тощо), державні поступки (тобто коли 

дії уряду на захист навколишнього середовища мають конкурувати за обмежені адміністративні та 

фінансові ресурси з іншими соціальними і економічними цілями), а також витрати приватного 

сектора, коли оплата за субсидоване використання природних ресурсів та забруднення 

навколишнього середовища вважається невід’ємним «правом» тощо. 

Робота з питаннями промислових відходів у стратегії потребуватиме суттєвого збільшення 

інвестицій державного і приватного сектора. Це може бути складним у нинішніх економічних 

умовах. Для того, щоб переконати компанії приватного сектора інвестувати в поводження з 

промисловими/небезпечними відходами та людей поводитися більш екологічно відповідально, 

знадобиться ретельно збалансоване поєднання політики і інструментів та значно більший 

організаційний потенціал для контролю промислового забруднення. Вони мають бути 

фундаментально інтегровані в стратегію. 

На даний час у центрі уваги в Україні перебуває відновлення ресурсів (що відповідає середній 

частині ієрархії поводження з відходами), але потрібно також зосередитися на верхній 

(запобігання) і нижній (обробка та захоронення) етапах ієрархії. На жаль, зміщення акцентів у бік 

відновлення матеріалів і ресурсів призвело до відсутності хороших контрольованих звалищ і 

неконтрольованого зберігання або скидання твердих промислових відходах (часто в поганих 

умовах, що виключає утилізації або відновлення). Слід прийняти збалансований, а ключовим 

напрямком стратегії має стати перехід від захоронення до контрольованої утилізації промислових 

відходів.  

 

1.13.2 Регуляторна стратегія  

Міжнародний досвід показав, що переконання, підкріплене реальною загрозою примусового 

виконання є найбільш потужним інструментом стимулювання промисловості дотримуватися 

промислового законодавства щодо поводження з відходами. «Примусове виконання» це заходи, до 

яких вдаються регуляторні органи або відомства для примусу до дотримання закону, тоді як 

«дотримання» означає виконання закону. У зв'язку з цим стратегія повинна містити чіткі 

положення для забезпечення примусового виконання та підтримки дотримання закону. 

 

1.13.3 Елементи системи регуляторного контролю  

Правова база є абсолютною вимогою, але належна інфраструктура і ресурси для примусового 

виконання і контролю іще важливіші. Неможливо реалізувати і забезпечити дотримання 

законодавства, яке говоритиме генераторам відходів, наприклад, що деякі типи об'єктів слід 

використовувати для певних видів промислових відходів, якщо у них немає такої фізичної 

можливості. Таким чином, стратегія має включати заходи для планування та розгортання 

необхідної інфраструктури, а також її використання.  

У цьому контексті, наступною базовою вимогою будь-якої системи регуляторного контролю 

буде пряме визначання у стратегії, що об’єкти для обробки і захоронення відходів повинні мати 

ліцензію або дозвіл від компетентного органу. Деякі винятки зазвичай допускаються для 

тимчасового зберігання в приміщеннях генератора відходів в очікуванні збору. Однак потрібно 
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слідкувати, щоб такі винятки не призвели до зберігання у небезпечних 

умовах або накопичення великої кількості відходів в очікуванні відновлення у невизначеному 

майбутньому (що може і не настати).  

 

1.13.4 Інфраструктура для поводження з відходами 

Нерозумно вводити недосяжні правила і стандарти. Іншими словами, стратегія повинна 

гарантувати, що у промисловості буде доступ до або можливість розвивати системи та 

інфраструктуру для поводження з відходами, що вимагається за законом. Прийнято вважати, що 

недоречно усім галузям промисловості створювати інфраструктуру для поводження з усіма їхніми 

промисловими відходами. У більшості розвинених країн існують централізовані об’єкти для 

обробки небезпечних промислових відходів та поховання залишків від переробки небезпечних 

відходів та інших промислових відходів. Впровадження централізованих очисних споруд має бути 

однією з основних вимог стратегії. 

В Україні немає відомих централізованих об’єктів з переробки промислових відходів. Для 

централізованого захоронення твердих промислових відходів доступні тільки муніципальні 

звалища (з обмеженим контролем для пом’якшення екологічного збитку). Багато окремих 

підприємств мають свої системи фізичної/хімічної обробки неорганічних відходів. На жаль, ці 

процеси на виході дають оксид металу/гідроксид шламів, що потребують утилізації яка, зазвичай, 

недоступна. Крім того, досить імовірно, що багато підприємств просто скидають необроблені 

гальванічні відходи в комунальну систему, що призводить до проблем з очищенням 

муніципальних стічних вод і утворення шламів у стічних водах із високим вмістом важких 

металів, внаслідок чого така вода стає непридатною для використання в сільському господарстві і 

потребує дуже складної утилізації. 

Що стосується розвитку централізованих об'єктів, метою стратегії може бути базове техніко-

економічне обґрунтування їх розробки, включаючи: 

• Визначення інституційних рамок, приналежності та фінансових механізмів для такого 

об'єкта; 

• Розробка концептуальних конструкцій з попередніми узгодженням процесуальних потоків і 

маси;  

• Попередній вибір ділянки. 

Потрібно визнати, що практично неможливо повністю уникнути утворення промислових 

відходів. Так само, слід прийняти, що практично неможливо утилізувати, відновити або 

переробити всі промислові відходи. Тому одним з ключових завдань стратегії буде сприяння 

розвитку відповідних об'єктів для обробки та захоронення.  

 

1.14 ОПТИМАЛЬНА ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 

ЦІЛЕЙ 

У цьому розділі представлена оптимальна технічна стратегію з урахуванням таких критеріїв: - 

• Уникнення і мінімізація утворення відходів; 

• Повторне використання, переробка, відновлення або утилізація матеріалу відходів; 

• Обробка або знищення відходів, тобто фізичне руйнування, хімічна детоксикація або інший 

спосіб знешкодження відходів; та 

• Захоронення відходів або викиди матеріалу в повітря, воду або землю.  

 

1.14.1 Уникнення і мінімізація  

Впровадження мінімізації відходів може забезпечити значні короткострокові і довгострокові 

переваги для промисловості України, які можна умовно розділити на два основних напрямки: 

дотримання нормативних вимог і поліпшення прибутковості підприємства. У даний час загроза 

штрафів, пов'язаних з недотриманням, змушує деякі генератори відходів встановлювати кінцеві 
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очисні споруди. Однак брак знань і технічного досвіду для мінімізації 

промислових відходів не дозволяють підприємствам зосередитися на скороченні відходів. 

Мінімізація відходів може відкрити для підприємств України ряд можливостей для 

підвищення рентабельності за рахунок: - 

• реалізації конкретних економічних вигод; 

• скорочення зобов'язань; 

• створення позитивного суспільного іміджу; 

• покращення здоров'я та безпеки працівників; 

• підвищення операційної ефективності а отже, зниження собівартості продукції;  

• виконання нормативних вимог. 

Реалізація таких програм по мінімізації відходів потребуватиме технічної допомоги, а також 

керівних зусиль (часу) та/або капітальних вкладень. Ці витрати, проте, мають бути збалансовані 

потенційною економією коштів на рівні окремих підприємств (Таблиця 7).  

 

Переваги 

• Зниження витрат підприємства на 

моніторинг, контроль та обробку; 

• Зменшення місця для зберігання 

відходів, тим самим створюючи більше 

місця для виробничих операцій; 

• Зниження аналітичних витрат на 

ідентифікацію та визначення 

характеристик потоків відходів; 

• Зниження ризиків, пов'язаних із 

обробкою небезпечних матеріалів і, отже, 

покращення здоров'я і безпеки 

співробітників; 

• Підвищення ефективності 

експлуатації та надійність процесу. 

• Зниження витрат на переміщення, 

попередню обробку, транспортування та 

захоронення за межами підприємства; 

• Зниження адміністративних витрат, 

пов'язаних із захороненням відходів; 

• Зниження витрат виробництва, у тому 

числі зниження потреби у сировині, енергії та 

комунальних послугах; 

• Зниження ризиків для навколишнього 

середовища, що виявляється у скороченні або 

ліквідації штрафів; 

• Покращення іміджу компанії в очах 

акціонерів/зацікавлених сторін, співробітників 

і суспільства. 

Таблиця 17. Потенційні переваги від мінімізації/уникнення відходів для української 

промисловості  

 

Не всі з перерахованих вище переваг можна досягти в короткостроковій перспективі, в 

основному через те, що чинні нормативні вимоги, рівень виконання/штрафів, а також стан 

інфраструктури для поводження з відходами означає, що галузь більшою мірою готова платити 

штрафи, ніж зменшити кількість відходів на підприємстві. Однак у міру того, як загальні витрати 

на відповідність у плані моніторингу, обробки та захоронення зростатимуть, все більше компаній 

шукатимуть способи зменшити експлуатаційні витрати. 

Запропоновані для України стратегії мінімізації відходів включають: - 

• Новий процес (чистіше виробництво/чистіші технології): кінцевою метою в Україні є 

впровадження чистіших процесів і технологій/виробництва, оскільки це виключає або зводить до 

мінімуму утворення відходів;  

• Скорочення на підприємстві: ці методи направлені на зменшення обсягу відходів на 

підприємстві шляхом вивчення технології виготовлення продукту і/або використання продукту: 

o належні практики ведення господарства, прибирання, належне інженерно-технічне 

обслуговування; 

o технологічні зміни; 

o зміни вхідного матеріалу; 

o зміни продукту. 
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• Переробка: переробка відходів для повторного використання, 

використання і утилізація може у багатьох випадках забезпечити економічно вигідну альтернативу 

обробці і захороненню. 

Усунення/мінімізація відходів є переважним методом і варіант захоронення слід розглядати 

тільки після усіх інших варіантів. Кожна окремо або у сукупності, всі перераховані вище техніки 

відіграють певну роль в мінімізації промислових відходів, що утворюються підприємствами 

України. Вибір конкретної методики залежатиме від типу і кількості відходів, що утворюються на 

підприємстві, а також технічні/фінансові можливості підприємств по введенню змін у 

виробничому процесі тощо. Методи можуть варіюватися від високих технологій/дорогих рішень 

до дешевих, легко адаптованих практик і процедур, таких як управління запасами, навчання і 

програми технічного обслуговування. 

Першочергова потреба на сучасному етапі промислового розвитку України полягає у 

стимулюванні впровадження мінімізації відходів у практичному ключі, як у рамках існуючих 

підприємств, так і на майбутніх промислових об’єктах. Тому стратегія для розгляду має 

передбачати заходи з управління нагальною проблемою утворення відходів виробництва, а також 

давати можливість для впровадження чистих технологій у майбутньому. З огляду на поточний 

стан української промисловості, варіанти мінімізації/уникнення відходів мають відповідати ряду 

критеріїв: - 

• Простий, реалістичний і економічно вигідний у короткостроковій перспективі; 

• Можливість застосування до існуючих і нових підприємств, що є потенційними 

генераторами промислових відходів; 

• Досить гнучкий, щоб забезпечити основу для довгострокових програм з мінімізації відходів;  

• Ґрунтується на існуючій базі знань в Україні. 

На підставі вищевказаних критеріїв, рекомендуються такі технічні варіанти для сприяння 

мінімізації промислових відходів в Україні:- 

• ОВД та дозволи - це вимагатиме оцінки найкращої технології (наприклад, у відповідності з 

примітками BRFЕ, створеними в ЄС для різних процесів і потоків відходів) і практик мінімізації 

відходів в рамках ОВД та дозвільного процесу, при цьому дозвіл видається залежно від прийняття 

відповідного рівня технології; 

• Заохочення або встановлення обов'язкової вимоги щодо: 

o аудитів мінімізації відходів - завершення аудиту із зобов'язанням впровадити програму 

мінімізації відходів; 

o формальних систем екологічного менеджменту (ISO14001 та ін.) - впровадження систем 

управління для скорочення зобов'язань і ризиків; 

o формальних програм і планів поводження з відходами - впровадження наскрізної системи 

управління промисловими відходами;  

o щомісячного звіту про схему обміну відходами - прив'язана до створення системи обміну 

відходами. 

• Інші заходи: 

o обмін відходами - передбачає створення системи обміну відходами для зниження за 

рахунок повторного використання кількості промислових відходів, які захоронюються або 

відправляються на звалище. Це є одним із варіантів для областей з високою концентрацією 

промислових підприємств. Від учасників можна вимагати подання щомісячних звітів про кількість 

обміняних промислових відходів; 

o пілотні/демонстраційні проекти - включає реалізацію програм зі скороченням 

промислових відходів з використанням екологічно чистих методів виробництва та ін. 

У Таблиці 8 наведена якісна оцінка кожного з рекомендованих вище варіантів для уникнення 

та мінімізації. 
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Таблиця 18. Вибрані стратегічні заходи, рекомендовані для уникнення та мінімізації відходів в Україні  

Заходи Переваги Недоліки  

Legislative 

Оцінка екологічного 

впливу (ОВД) і дозволи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарти контролю 

викидів 

 

• В Україні проводяться ОВД для нових 

проектів/крупних розробок, і їх можна розширити 

для включення оцінки найкращих наявних 

технологій (ВАТ) для мінімізації промислових 

відходів і забруднення. 

• Можуть охопити великі компанії, які 

потенційно можуть бути значними генератори 

промислових відходів. 

• Можуть доповнити реєстраційні аспекти 

для генераторів відходів у рамках загальної 

стратегії поводження з промисловими відходами 

для надання точних нових даних про типи і 

кількість промислових відходів, що генеруються 

новими промисловими підприємствами. 

• Реєстрація генератора охоплюватиме 

невеликі компанії. 

  

• Може застосовуватися для певних галузей 

промисловості з високим ступенем ризику з 

погляду утворення промислових відходів. 

• В Україні є система стандартів контролю 

забруднення. 

 

• Заяви в ОВД не завжди підкріплені на 

практиці, і рівень перевірки/примусового 

виконання недостатній для забезпечення 

дотримання умов. 

• Застосовується тільки до нових компаній і 

розробок, що вимагають проведення ОВД для 

видачі дозволів. 

• Не застосовується до існуючих генератори 

відходів. 

• У компаній може не бути інформації про 

найкращі доступні технології. 

• У МЕПР може не бути навичок для 

належної оцінки, чи підходять заходи з контролю 

забруднення для даної галузі. 

 

• Сучасні галузеві стандарти складно 

виконувати, прийняття більш жорстких 

стандартів може бути ускладненим. 

• Промисловість має обмежений доступ до 

технологій управління для зниження рівня 

забруднення. 

• Можливо, за стосуватиметься лише до 

великих підприємств. 

• Вимагає оцінки та встановлення доцільної 

екологічної технології та особи, відповідальної за 

таке визначення. 
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Заохочення або 

вимога в обов’язковому 

порядку:  

Аудити мінімізації 

відходів  

 

 

 

 

 

 

• Можна спрямувати на основні джерела 

промислових відходів. 

• Застосовуються до існуючих і нових 

підприємств. 

• Зосереджені на скороченні промислових 

відходів. 

• Можна використовувати демонстраційні 

проекти для застосування методології аудиту. 

• Аудит дає основу для удосконалення 

програми мінімізації відходів. 

• Методологія аудиту незрозуміла і необхідна 

суттєва підготовка як для регуляторних органів, 

так і для генераторів відходів. 

• Малі підприємства можуть не мати досвіду 

або персоналу для проведення аудитів, тому 

аудит, ймовірно, обмежиться великими 

підприємствами. 

• У галузі немає очевидної рушійної сили для 

проведення аудитів. 

 

Система управління 

навколишнім середовищем 

(EMS)  

• Зменшує зобов'язання і ризики для 

виробників відходів. 

• Система управління навколишнім 

середовищем є перевіреним способом 

покращення вимірювання екологічної діяльності 

та управління 

• Управління ризиками та відповідальністю є 

новою концепцією в Україні для більшості 

великих підприємств. 

• Іноземні партнери вимагають «рівного 

ігрового поля» для інвестицій, і не вводитимуть 

систему управління навколишнім середовищем, 

якщо немає істотної ринкової/фінансові вигоди. 

• Не застосовується для SME в 

короткостроковій/середньостроковій перспективі 

і, ймовірно, є довгостроковим заходом для 

більшості компаній, якщо законодавство не 

робить їх обов'язковими. 
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Щомісячний звіт по 

схемі обміну відходами 

(дивіться пункт про обмін 

відходами нижче) 

• Збільшує потенціал для повторного 

використання і запобігає незаконному скиданню 

або похованню; 

• Економічний стимул для підприємств 

переробляти, з огляду на сильну культуру 

переробки в галузях промисловості. 

• Можливо, застосовуватиметься тільки до 

великих компаній. 

• Знадобиться центральна система управління 

для продажу та обміну відходами. 

• Збір становить логістичну проблему з 

огляду на існуючу інфраструктуру для 

перевезення відходів.  

Інші заходи 

Обмін відходами 

• Цей захід може опиратися на сильну 

традицію переробки в українській промисловості, 

і може забезпечити дохід або принаймні нульову 

вартість для бізнесу. 

• Це може бути єдиним способом для деяких 

генераторів промислових відходів зменшити 

кількість відходів, що направляються на 

захоронення. 

• Навіть якщо відходи не можна використати 

у якості сировини, їх все одно можна застосувати 

у процесах очищення, наприклад, на об'єктах з 

очищення стічних вод або для нейтралізації 

(кислот і лугів)  

• Потребує ідентифікація промислових 

відходів і, ймовірно, може застосовуватися тільки 

для великих компаній у короткостроковій 

перспективі. 

• Не може ефективно функціонувати, якщо 

центральний орган/організація не координуватиме 

збір і продаж відходів у якості сировини. 

• Можливо, застосовується тільки до 

невеликої кількості відносно чистих матеріалів. 

• Обмежене застосування для SME, де 

генеруються лише невеликі кількості змішаних 

відходів. 
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Пілотні та 

демонстраційні схеми 

• Можуть бути введені в короткостроковій 

перспективі для підвищення обізнаності щодо 

простих заходів з мінімізації відходів. 

• Можуть бути прив’язані до вартості 

забруднення та підвищення рентабельності. 

• Застосовуються для малих і середніх 

підприємств, а також великих компаній. 

• Могли б поширити потужний сигнал для 

підприємств України, що мінімізація 

промислових відходів може принести значні 

вигоди. 

• Вигоди можуть бути специфічними для 

сектора або до всіх секторів. 

• Схеми мінімізації промислових відходів 

могли б використовувати результати інших 

програм профілактики промислового 

забруднення, що діють в Україні.  

• Відносно нова концепція у промисловості 

для мінімізації небезпечних відходів. 

• Потрібно вирішити складні питання щодо 

участі, спонсорства, фінансування тощо. 

• Промисловість зараз потребує фінансування, 

щоб показати практику мінімізації відходів і не 

має уявлення про внутрішнє фінансування за 

рахунок скорочення витрат. 

• Поточний метод захоронення означає 

відсутність комерційної рушійною сили для змін. 

• На даний момент у промисловості 

вважається, що мінімізація відходів потребує 

більш чистих технологій, а отже, додаткових 

витрат. 
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1.14.2 Повторне використання, переробка і відновлення  

В Україні практикується повторне використання, переробка та відновлення відходів. Ця 

практика досить рудиментарна, і часто є неналежною з погляду впливу на навколишнє 

середовище. Повторне використання, переробка та відновлення можуть бути економічно 

ефективною альтернативою обробці та захороненню деяких видів відходів, і може допомогти 

зберегти ресурси. 

Багато промислових відходів придатні для повторного використання, переробки або 

відновлення, але існують серйозні фактичні і потенційні перешкоди, про які слід знати. До них 

належать:  

• відсутність розподілу небезпечних промислових відходів та безпечних промислових 

відходів; 

• відсутність розподілу одних небезпечних відходів від інших небезпечних промислових 

відходів; 

• можливість замінити сировину відходами часто сильно залежить від чистоти відходів; 

• неспроможність розділити відходи, придатні для повторного використання, переробки або 

відновлення часто призводить до неможливості відновлення/переробки цих відходів;  

• неконтрольовані погані практики поводження з відходами, які є дешевими або 

безкоштовними, перешкоджають переробці та відновленню. 

Остання з описаних вище перешкод є важливим питанням. Часто процеси відновлення або 

переробки є відносно дорогими і перероблений або відновлений матеріал може коштувати стільки 

ж, скільки і новий матеріал. Практично немає фінансового стимулу використовувати відновлений 

або перероблений матеріал, якщо не враховувати вартість належної утилізації відходів. 

В українському контексті такі відходи можна вважати «основними» кандидатами на повторне 

використання, переробку або відновлення (Таблиця 9).  

Відходи  Типи промисловості  Технологія 

Кислоти і луги • Основні метали 

• Устаткування для 

виробництва 

• 

Електрика/електроніка 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти 

Розчинники • Виготовлення фарб 

• Фармацевтичні 

препарати 

• Електроніка 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти  

• Відновлення 

розчинників (наприклад, 

відходи фарби з 

випаровуванням із 

поверхні скребка)  

• Дистиляція 

розчинників  

• Фракційна 

дистиляція сумішей 

розчинників 
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Масла • Устаткування для 

виробництва 

• Електричне 

обладнання 

• Верстати 

• Нафтохімічна 

продукція 

• Обслуговування 

транспортних засобів 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти  

• Повторна переробка 

• Використання в 

якості низькосортного 

палива 

Важкі метали • Основні метали 

• Металообробка 

• Відновлення шляхом 

осадження з розчину і 

повторної переробки 

• Електролітичне 

відновлення металів з 

розчину, наприклад, 

гальванічних розчинів 

Цінні метали • Фотографія 

• 

Електрика/електроніка 

• Відновлення шляхом 

осадження з розчину і 

повторної переробки 

• Електролітичне 

відновлення металів з 

розчину, наприклад, 

гальванічних розчинів 

Реактиви для 

травлення  

• 

Електрика/електроніка 

• Відновлення вмісту 

важких металів, 

наприклад, Cu з мідних 

реактивів для травлення  

• Відновлення 

реактивів для травлення  

Таблиця 19. Відходи, придатні для повторного використання, переробки або відновлення  

 

Всі з наведених вище заходів можуть значно ширше застосовуватися в Україні за наявності 

належної мотивації. Це частково випливає з розвитку інфраструктури управління промисловими 

відходами, що призводить до вищих витрат на обробку та захоронення. Іншим варіантом було б 

стимулювання відновлення та переробки.  

Однією з основних причин низького поширення в Україні повторного використання, 

відновлення або переробки промислових відходів, за винятком відпрацьованих масел, є майже 

повна відмова від розділення цих відходів. Тому у короткостроковій перспективі потрібно 

зосередитися на ідентифікації та розділенні промислових відходів. Наступним кроком буде 

викорінення поганих практик, наприклад, коли розчинникам дозволяють випаруватися, 

забруднюючи атмосферу. 

Як було зазначено раніше, у багатьох країнах ЄС була встановлена система обміну відходами 

для підтримки повторного використання, відновлення та переробки. Мета полягає у тому, щоб 

звести генераторів відходів, які потенційно можуть повторно використовуватися, відновлюватися 

або перероблятися, із підприємствами, які зможуть їх утилізувати. Біржі відходів – це, зазвичай, 

електронні бази даних, що керуються регуляторними органами, торговельними асоціаціями, а в 

деяких випадках приватними організаціями. 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

1 

 

1.14.3 Обробка на підприємстві  

Хоча важливість запобігання та мінімізації утворення відходів, повторного використання, 

переробка та відновлення завжди є першочерговим, завжди буде існувати потреба у належній 

обробці та утилізації відходів (Малюнок 27).  

 

 
Малюнок 62. Різні категорії обробки відходів 

 

 

Процеси обробки, що можуть використовуватися на підприємстві, можна поділити на такі 

основні групи: - 

• Механічна обробка; 

• Процеси фізичної/хімічної обробки; 

• Процеси термічної обробки;  

• Захоронення на звалищі. 

 

Механічна обробка  

Механічна обробка часто використовується для підготовки відходів від процесів первинної 

обробки, таких як фізична/хімічна обробки або термічна обробка. Наприклад, тверді ціанідові 

відходи іноді потрібно подрібнити на шматочки, перш ніж передати для хімічної обробки. Так 

само, потрібно роздробити та розм’якшити тверді органічні відходи для остаточного 

перемішування з іншими органічними відходами перед спалюванням (Малюнок 28).  

 

 
Малюнок 63. Варіанти механічної обробки  
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Останні процеси мають життєво важливе значення для ефективного спалювання промислових 

відходів, оскільки відходи, що подаються у печі для спалювання повинні відповідати конкретній 

специфікації для ефективного горіння. 

 

Фізична/хімічна обробка 

Процеси фізичної/хімічної обробки (Малюнок 29, Таблиця 10) є найбільш поширеним 

засобом, за допомогою якого обробляють неорганічні промислові відходи, наприклад, 

окислення/відновлення, нейтралізація/осадження і стабілізація тощо. 

 
Малюнок 64. Процеси фізичної/хімічної обробки 

 

Хімічна обробка передбачає використання реакцій для перетворення потоків промислових 

відходів на менш небезпечні речовини. Хімічна обробка може бути корисною для відновлення 

небезпечних речовин і, оскільки вона може використовуватися для отримання корисних побічних 

продуктів і екологічно прийнятних залишкових стічних вод, хімічна обробка є набагато кращим 

способом поводження з відходами, ніж поховання на звалищі. Типові процеси хімічної обробки 

включають окислення/відновлення, нейтралізацію та ін. Вони використовуються для зменшення 

об’єму відходів або перетворення їх на менш небезпечну форму. 

Фізична обробка включає широкий спектр методів розділення, наприклад, просіювання, 

відстоювання, фільтрацію і сорбцію тощо. Щоразу, коли потрібно обробити відходи, що містять 

рідини і тверді речовини, у першу чергу слід розглядати технології, що включають фізичне 

розділення, тому що вони зазвичай є економічно ефективним і найпростішим рішенням. Ці 

процеси включають виділення суспензії з рідкої фази і в основному залежить від якості і 

характеру суспендованих твердих частинок по відношенню до цієї рідкої фази. Як правило, 

фізична обробка застосовується у комбінації з іншими технологіями для оптимального видалення 

відходів. 

 

Процес Оброблені відходи 
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Окислення/Зменшення • Окислення ціанідних відходів з 

використанням хлориду або гіпохлориту 

натрію 

• Зменшення обсягу шестивалентних 

хромових відходів з використанням 

відходів чорних металів або сульфіту 

натрію 

Нейтралізація/осаджування  • Осадження важких металів у 

вигляді гідроокису або сульфідів із 

розчину 

• Нейтралізація кислотних і лужних 

відходів 

Гідроліз  • Лужний гідроліз фосфорорганічних 

пестицидів 

Флокуляція, коагуляція і фільтрація • Використовується для зневоднення 

частково оброблених шламів 

Електроліз, електро-відновлення 

тощо 

• Використовується для вилучення 

важких металів і дорогоцінних металів з 

розчину, наприклад, золота з 

гальванічних розчинів. 

Стабілізація/затвердіння • Переробка залишків твердої 

речовини/осаду для хімічної 

«стабілізації» залишкових потенційно 

токсичних компонентів у неорганічній 

матриці 

 Таблиця 20 Процеси обробки та оброблені відходи 

 

Процеси фізичної/хімічної обробки прості та відносно дешеві. Їх можна застосовувати як у 

джерелі утворення відходів, так і у кінцевій точці або у складі інтегрованого підприємства з 

переробки відходів. 

Стабілізація вважається ключовим процесом, особливо у країні зі слабким контролем за 

існуючими полігонами і звалищами. Залишки після процесів хімічної обробки часто мають 

високий вміст оксиду металу і гідроксиду та можуть містити сульфіди металів. Хоча вони 

нерозчинні у м'яких лужних умовах у навколишньому середовищі, вони можуть повторно 

розчинятися під дією нейтрального або слабокислого середовища. Якщо ці залишки стабілізовані, 

важкі метали не будуть вивільнятися навіть у слабокислому середовищі. 

 

Термічна обробка 

Органічні промислові відходи можуть оброблятися або у спеціальних установках для 

спалювання небезпечних відходів або шляхом руйнування в інших промислових 

високотемпературних процесах (Малюнок 30 і Малюнок 31). Найбільш поширеним прикладом 

останнього є використання обертових цементних печей.  
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Малюнок 65. Загальні варіанти термічної обробки 

 

Зазвичай, відходи спалюються, хоча для певних видів відходів використовувався піроліз. 

Піроліз не вважається встановленою технологією для багатоцільового поводження з небезпечними 

відходами, тому тут він не розглядається. Спалювання відходів – це, по суті, їх окислення під дією 

дуже високої температури.  

 

 
Малюнок 66. Компоненти спалювання відходів 

 

Процеси термічної обробки використовуються для широкого спектру органічних відходів. 

Установка і обладнання, необхідне для термічної обробки, є дорогим як у плані капітальних, так і 

експлуатаційних витрат. В Україні дуже мало підприємств, якщо такі взагалі є, достатньо великих, 

щоб виправдати розробку установок для спалювання виключно небезпечних відходів. Тому такі 

об'єкти зазвичай є частиною комплексних очисних споруд для небезпечних відходів. 
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Різні типи для спалювальних установок, зазвичай, відрізняються за типом камери первинного 

згоряння (найпоширеніший варіант - обертова піч), та за типом системи очищення газу. Поворотна 

камера згоряння є день найбільш гнучким варіантом; інші види камери первинного згоряння – 

стаціонарні котли (переважно використовується для спалювання твердих відходів), ін'єкційні печі 

та котли із псевдозрідженим шаром. 

Зазвичай використовують два типи системи газоочищення, так звана система «сухого 

скрабінгу» і система «вологого скрабінгу». У сухий системі вапняний розчин впорскують у потік 

гарячих топкових газів. Вода випаровується, залишаючи частинки вапна, які поглинають і 

нейтралізують кислі гази. Надлишок вапна накопичується на великих фільтрувальних мішках, 

через які проходять димові гази, забезпечуючи додаткову нейтралізацію кислого газу і видалення 

твердих частинок. Вологі системи включають введення лужних розчинів у кислі гази. 

Цементні печі досить ефективні для руйнування органічних промислових відходів, завдяки 

тому, що у них:  

• Використовується технологія обертової печі; 

• Висока температура до 2000 
о
C; 

• Тривалий час перебування, 4-6 секунд, при 1800+ за Цельсієм; 

• Конструкція зустрічного потоку, що забезпечує добре перемішування; та 

• Лужне середовище у печі. 

Як видно, поворотна цементна піч задовольняє всім вимогам ефективного спалювання. Іншою 

ключовою особливістю є наявність дуже запиленого, сильно лужного середовищі у печі, що 

гарантує поглинання і нейтралізацію кислих газів. 

Для країни, що розвивається, зі старими галузями, що переживають економічний тиск, 

розвиток спеціалізованих підприємств для спалювання промислових відходів потребуватиме 

значних витрат. Спалювання відходів у цементних печах може відіграти ключову роль у цих 

обставинах.  

 

1.14.4 Захоронення  

Захоронення промислових відходів залишиться невід'ємною частиною стратегії для України, 

але, на відміну від зберігання на звалищах і неналежного зберігання, яке на даний час переважає, 

місця для захоронення відходів будуть спроектовані і побудовані таким чином, щоб утримувати 

відходи з мінімальним виходом забруднюючих речовин у навколишнє середовище ( Малюнок 32). 

 

 
Малюнок 67. Роль захоронення у системах поводження з промисловими відходами 
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Хоча паралельне захоронення промислових відходів використовувалося в минулому у таких 

країнах, як США, в Україні тільки буде проходити моно-утилізація. Полігони необхідні, оскільки: 

і) інші технології управління промисловими відходами, такі як зменшення на рівні джерела, 

рециркуляція та мінімізація утворення відходів не можуть повністю ліквідувати відходи, що 

утворюються; та іі) технології промислових відходів не можна звести до нуля у найближчому 

майбутньому. Таким чином, хоча захоронення як основний метод поводження з промисловими 

відходами є пережитком минулого, оскільки роль звалищах зменшується, воно залишається 

необхідною частиною пропонованої системи управління відходами та привабливою 

альтернативою як компонент відновлення неконтрольованих полігонів промислових відходів. 

Хоча захоронення зазвичай вважається найдешевшим варіантом, спеціальні об’єкти можуть 

собі дозволити тільки найбільші підприємства - наприклад, хвостосховища для поховання відходів 

видобувних галузей. Скоріше за все, спеціалізовані регіональні звалища промислових відходів 

рекомендуються в якості складової частини централізованих очисних споруд. Якщо підприємства 

накопичили значні кількості відходів, придатних для стабілізації і захоронення, їх можна або 

перевезти на централізовані підприємства для захоронення або стабілізувалися на місці. Один із 

способів, яким цього можна досягти, - придбання централізованим оператором вантажної 

бетономішалки (у якості мобільної установки стабілізації), що зможе приїжджати на підприємства 

(завантаживши відповідну кількість цементу і вапна) і стабілізувати відходи для локального 

захоронення. Вантажна бетономішалка також може використовуватися на центральному 

підприємстві.  

  

1.14.5 Обробка за межами підприємства: централізований об’єкт для обробки та 

захоронення відходів  

Основна мета даного розділу – обговорити придатність централізованої обробки та 

захоронення промислових відходів на регіональному рівні. 

Як зазначалося вище у цьому документі, нерозумно вводити правила і стандарти, які 

неможливо виконати. Іншими словами, у галузі має бути доступ або можливість створення 

системи та інфраструктури для поводження з відходами, що вимагається за законом. Прийнято 

вважати, що всім галузям промисловості неможливо створити підприємства для обробки своїх 

промислових відходів. У більшості розвинених країн існують централізовані установки для 

поводження з промисловими відходами і утилізації залишків після обробки небезпечних відходів 

та інших промислових відходів. В Україні немає відомих централізованих установок для 

переробки промислових відходів. Існують лише муніципальні звалища (з обмеженим контролем 

для пом’якшення екологічного збитку) для централізованого захоронення твердих промислових 

відходів. 

Багато підприємств мають системи фізичної/хімічної обробки неорганічних відходів. На жаль, 

такі процеси призводять до утворення оксиду металу/гідроксидних шламів, що потребують 

утилізації, яка зазвичай недоступна. Крім того, висока імовірність того, що багато підприємств 

викидають абсолютно необроблені гальванічні відходи у муніципальну систему, що призводить до 

проблем із очищенням комунальних стічних вод і формування шламів з високим вмістом важких 

металів, які є непридатними для використання у сільському господарстві, що призводить до 

серйозних проблем з утилізацією. Що стосується розвитку централізованих об'єктів, метою 

стратегії може бути базове техніко-економічне обґрунтування їх розробки, включаючи: 

• Визначення інституційних рамок, приналежності та фінансових механізмів для такого 

об'єкта; 

• Розробка концептуальних конструкцій з попередніми узгодженням процесуальних потоків і 

маси; 

• Попередній вибір ділянки. 
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Така діяльність може визначити спосіб створення таких об'єктів у межах розумного періоду 

часу. Можливо, буде визначена відповідна організація у якості розробника і оператора 

централізованого підприємства з обробки/захоронення відходів (CWTF). 

Брак комплексного обліку промислових відходів як на регіональному рівні (тобто на рівні 

кожної області) так і на національному рівні ускладнює оцінку типу і величини об'єктів, 

необхідних для управління потоками промислових відходів у країні. Очевидно, кабінетний аналіз 

вказує на те, що рівень поводження з промисловими відходами є досить низьким. Процеси, на 

яких базуються ці технології, як правило, прийнятні, але об'єкти самі по собі часто перебувають у 

поганому стані, а багато з них уже непридатні для використання. Вміст із багатьох систем може 

потрапляти у навколишнє середовище і, хоча часто проводиться первинна обробка, немає 

реального вторинного очищення або остаточного захоронення, що призводить до накопичення на 

звалищах відвалів частково оброблених відходів.  

Вартість є критичною проблемою для української промисловості, оскільки промисловий 

сектор країни в цілому має дуже низьку платоспроможність для організації належного поводження 

з промисловими відходами. За таких обставин, очевидно, економічно невигідно намагатися 

модернізувати/замінити всі існуючі об’єкти на підприємствах; більш ефективним варіантом буде 

будівництво стратегічних централізованих об'єктів і ведення на підприємствах роботи із 

запобігання, мінімізації та сортування відходів. Рекомендується розвивати невеликі спеціалізовані 

багатоцільові об'єкти для поводження з промисловими відходами у кожній області - це потрібно 

також обґрунтувати обліком, який буде проведений у ході планування - розташованих там, де 

зосереджено більшість промислових підприємств для мінімізації транспортних витрат/впливу. Ці 

централізовані об’єкти мають намагатися приймати та обробляти широкий спектр основних 

неорганічних промислових відходів. 

Що стосується основних органічних відходів, рекомендується створити об’єкт для сепарації 

жиру/води і змішування органічних відходів, можливо, на тому ж підприємстві, де розташована 

централізована установка для фізичної/хімічної обробки відходів (щоб можна було користуватися 

спільною інфраструктурою), яка виготовлятиме паливо на основі небезпечних відходів згідно з 

узгодженою технічною специфікацією для використання у промислових теплових процесах. 

 

 

1.15 РОБОТА ІЗ ЗАКИНУТИМИ ПРОМИСЛОВИМИ 

МАЙДАНЧИКАМИ/ЗВАЛИЩАМИ  

Наявна інформація про місцезнаходження покинутих/історичних промислових 

об'єктів/звалищ, а також про види ризиків, які вони представляють, є недостатньою. Тому у цьому 

розділі вказується про потребу проведення інвентаризації таких майданчиків та оцінювання 

ризиків, з подальшою розробкою список пріоритетних об’єктів для відновлення. По суті, цей 

розділ присвячений питанню, чи потрібно враховувати забруднення на таких об’єктах, і якщо так, 

що з цим робити.  

 

1.15.1 Оцінювання ризику 

При вирішенні питання, чи слід зважати на забруднення, завжди потрібно враховувати фактор 

кількості чи концентрацію будь-яких забруднюючих речовин, присутніх у відходах. Необхідно 

розглянути питання, якою мірою присутні речовини можуть зашкодити здоров'ю людини або 

довкіллю. Коротше кажучи, який ризик, якщо такий є, несуть полігони промислових відходів і чи 

є такий ризик прийнятним? Основна мета даного розділу – представити основу для стратегічного 

підходу з урахуванням ризику, для проведення інвентаризації історичних/покинутих полігонів. 

Підхід буде розділений на чотири чітких етапи: - 

• Протокол попереднього оцінювання ризику для відсіювання ділянок, що не спричиняють або 

не можуть спричинити серйозну загрозу для здоров'я людини і навколишнього середовища, 

базуючись на простих критеріях «так/ні»; 
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• Попередня оцінка ризику для тих ділянок, які були визначені як об'єкти потенційного 

інтересу після попереднього відбору, тобто розробка первісної концептуальної моделі для 

встановлення, чи існують потенційно неприйнятні ризики на цих об'єктах; 

• Більш загальна кількісна оцінка ризику на основі попередньої оцінки ризику, щоб 

встановити, чи підходять загальні критерії ціни та припущення для оцінки ризику; і 

• На підставі результатів загальної оцінки ризику, проведення більш деталізованої кількісної 

оцінки ризику з встановленням та використанням більш детальної інформації та критеріїв по 

підприємству, що дозволяє встановити наявність неприйнятних ризиків. 

Основним результатом цього процесу буде визначення наявності неприйнятних ризиків, 

пов'язаних із утилізацією, та способів їх усунення. 

Ключовий момент для прийняття рішення: який об’єм фінансових ресурсів може щороку 

виділятися з державного бюджету для скорочення ризиків, пов'язаних із покинутими 

промисловими об'єктами. 

 

1.15.2 Попередній відбір на основі ризиків 

Цей рівень відбору має призвести до виключення об'єктів, що не несуть серйозну загрозу для 

здоров'я людини (або не мають потенціалу для спричинення серйозної загрози для здоров'я 

людини і навколишнього середовища) з переліку закритих об'єктів. Протокол попереднього 

відбору представлений у вигляді опитувального листа і блок-схеми. Анкета складається із 

чотирьох розділів:  

І) Чи є відомі серйозні впливи; 

II) Джерело; 

III) Шляхи; і 

IV) Рецептори. 

Перший розділ покликаний визначити, чи не були на ділянці інциденти, що завдали 

серйозного впливу на здоров'я людини або навколишнє середовище. Якщо відомих серйозних 

інцидентів не було, тоді переходять до наступного розділу. Другий розділі стосується вмісту і 

стабільності об'єкта, тобто джерела потенційного забруднення. У третьому розділі розглядається 

можливий шлях, яким джерело може вплинути рецептори. У четвертому розділі розглядаються 

типи рецепторів, які можуть зазнати впливу. Результатом протоколу відбору буде поділ об'єктів на 

два класи, а саме: - 

• ті, що не потребують подальшого вивчення;  

• ті, що потребують подальшого вивчення. 

У першому класі об'єкт виключається з подальшого розгляду. У другому класі звалище слід 

розглянути більш детально, щоб визначити, чи воно відповідає критеріям обліку.  

 

1.15.3 Попередня оцінка ризику 

Для ділянок, по яким була визначена потреба у «подальшому вивченні» відповідно до 

протоколу попереднього відбору, проводиться так звана попередня оцінка ризику як перший крок 

до встановлення наявності або відсутності будь-яких потенційно неприйнятних ризиків. 

На Малюнку 33 нижче показана схема заходів, що вживаються на цьому етапі:  
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scope of the conceptual model 

STEP 3
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STEP 4
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Should the site be kept 

under review or further 

information collected?
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Note: This will be 
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management.
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desk-based research & site 

reconnaissance

Note: A typical response 

would be to return to STEP 3

Note: This decision will 

depend on the objectives of 

the risk assessment & 

priorities for the site in light 

of wider priorities

Note: This will depend both 

on the overall context & on 

the types of risk identified.

NO

 
Малюнок 68. Схема заходів в ході попередньої оцінки ризику 

 

Основне завдання на цьому етапі – зібрати та проаналізувати інформацію для підготовки 

початкової концептуальної моделі для виявлення можливих витоків шкідливих речовин, а потім 

оцінити можливі витоки з використанням критеріїв, що відповідають контексту оцінки ризику. 

Основними результатами попередньої оцінки майданчика буде резюме контексту і цілей, загальна 

концептуальна модель
1
, потенційно неприйнятні ризики і пропоновані подальші кроки щодо 

майданчика. У деяких випадках це може бути більш детальна оцінка ризику, або висновок щодо 

відсутності потенційного ризику та/або потреби перевіряти у подальшому контролі ділянки. 

 

1.15.4 Загальна кількісна оцінка ризику 

На цьому етапі потрібно встановити наявність загальних критеріїв оцінки (тобто 

консервативних критеріїв, що стосуються характеристик і поведінки джерел, шляхів і рецепторів), 

а також зробити допущення щодо оцінки ризиків та по можливості застосовувати їх для виявлення 

фактичних або потенційних неприйнятних ризиків. Також визначається потреба у подальшій 

детальній оцінці. 

На Малюнок 69 показана схема діяльності на цьому етапі процесу оцінки ризику:  

                                                
1
 Концептуальна модель ділянки - це якісна модель, що включає всі якісні дані, зібрані на цьому етапі, тобто вона 

містить список усіх джерел забруднювачів, шляхи міграції та впливу і потенційних рецепторів.  
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Малюнок 69. Схема заходів під час етапу загальної оцінки ризику  

 

На цьому етапі потрібно розглянути питання доступності і доцільності загальних критеріїв 

оцінки для спрощення. Також збирається додаткова інформація про майданчик та його околиці 

через дослідження на місці. Сюди входить інформація про фактичну наявність і ступінь 

забруднення, шляхи і рецептори для витоку шкідливих речовин, які призводять до неприйнятних 

ризиків та інформація про майданчик, що стосується оцінки ризику і процесу прийняття рішень. 

Після того, як вся інформація буде зібрана, проводиться скринінг ризику на основі даних, 

отриманих із різних опублікованих базах даних, шляхом зіставлення із загальними критеріями, які 

зазвичай не базуються на ризику, для визначення наявності фактичної проблеми. Перевищення 

граничних норм не обов'язково вказує на ризик для здоров'я, тому що ці загальні значення є 

запобіжними і розраховані для найбільш вразливої частини населення. 
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1.15.5 Детальний кількісний аналіз ризику 

Метою цього етапу є встановлення та використання більш детальної інформації по 

майданчику та вибір критеріїв для виявлення неприйнятних ризиків. Він може використовуватися 

як єдиний метод для кількісної оцінки ризику, або для уточнення раніше зроблених оцінок, 

отриманих із використанням загальних критеріїв. Основні кроки на цьому етапі наведені на 

Малюнку 35 нижче:- 

 

 
Малюнок 70. Схема заходів на етапі детальної оцінки ризику  

 

На цьому етапі виробляються детальні критерії оцінки для конкретної ділянки. Це значення 

концентрацій забруднюючих речовин, отримані з використанням детальної інформації про 

характеристики і поведінку забруднюючих речовин на ділянці, шляхи і рецептори, що 

відповідають критеріям оцінки шкоди/забруднення для прийняття рішення про наявність 

неприйнятного ризику. Детальна оцінка ризику проводиться тільки на ділянках, де були 

перевищені загальні рівні відсіювання, встановлені на етапі 2. Слід виконати два основних 

завдання:  

FROM GENERIC QUANTITATIVE RISK

ASSESSMENT

STEP 1

Confirm outline conceptual model

& context of risk assessment (RA)

STEP 2

Define objectives for RA

Are there acceptable

risks?

Is it practicable & cost

effective to collect all

information or obtain/develop

tools?

STEP 4

Collect information & obtain/develop tools

identified in Step 3

STEP 3

Define the information and tools needed to support

RA

STEP 5

Refine conceptual model & identify pollutant

linkages

STEP 6

Estimate risks

STEP 7

Establish evaluation criteria

Is further RA

required?

GO TO OPTIONS APPRAISAL

Review context, criteria,

and information to decide

next step

Consider what further

assessment is needed

NO

YES

Not known

YES
NO FURTHER

ACTION

NO

Note: The decision to carry out

detailed risk assessment may

be made at a number of earlier

points in the overall process

Note: This may require

updating the output from the

preliminary risk assessment

stage

Note:  This applies for each

pollutant linkage

Note:  Depending on the risk

assessment context, options

might include:

- Keep the assessment under

review

- Collecting further information

- Moving to the risk

management stage

Note:  This depends on the

context of the risk assessment

and site circumstances. For

example, it may be necessary

to obtain more information to

quantify risks in more detail or

establish the mechanisms by

which risks are created.
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• дати характеристику або оцінку ураження;  

• дати характеристику або оцінку токсичності. 

Ці два завдання слід завершити до визначення характеристики ризику. Характеристика 

ураження проводиться на основі концептуальної моделі, тоді як характеристика токсичності 

вимагає збору додаткових даних. Крок характеристики ризику важливий, оскільки він поєднує 

оцінку ризиків та управління ризиками. Результати, отримані з характеристики ризику, потім 

використовуються разом з іншим типом інформації для прийняття відповідних рішень щодо 

майданчика. Інформація з цього етапу також може використовуватися для оцінки забруднення та 

шляхів, що суттєво впливають на загальний ризик, і, отже, можна прийняти рішення щодо заходів 

по виправленню становища для зниження концентрації цих забруднюючих речовин і, отже, 

зменшення ризику. 

 

1.15.6 Заходи з виправлення та довгострокові критерії подальшого контролю та витрати  

Технічні перешкоди, а також потенційно великі витрати означають, очистити полігони 

промислових відходів на всій території України неможливо. Натомість потрібно визначити підхід 

для стабільного виявлення та вирішення ризиків через ідентифікацію найбільш проблемних 

ділянок. Після цього можна проводити більш детальну оцінку ризику на рівні майданчика, 

зокрема, з погляду структурованого прийняття рішень про будь-які забруднення з цього 

майданчика і, у кінцевому рахунку, щодо розподілу обмежених ресурсів для ліквідації 

забруднення. 

Основною метою даного розділу є представити стратегічний підхід для відновлення найбільш 

пріоритетних ділянок, тобто: 

• визначення можливих варіантів відновлення для кожного витоку шкідливих речовин; 

• проведення оцінки можливих варіантів відновлення для виявлення найбільш придатного 

варіанту для будь-якого конкретного витоку; і 

• підготовка стратегії виправлення, що вирішуватиме проблему усіх відповідних витоків, при 

потребі через комбінацію дій з відновлення.  

Після того, як буде визначена та узгоджена стратегія відновлення для полігону промислових 

відходів, процес управління ризиками переходить до детального планування та проектування 

робіт, необхідних для реалізації стратегії у практичному плані. На цьому етапі розглядається 

питання довгострокових заходів контролю та потенційної вартості таких робіт . 

• Визначення можливих варіантів відновлення - мета цього етапу полягає у складанні 

короткого списку можливих варіантів для виправлення кожного відповідного витоку 

забруднювачів з урахуванням усіх обставин на майданчику.  

• Детальна оцінка варіантів - мета цього етапу полягає у вирішенні, для кожного відповідного 

витоку забруднювачів, який із можливих варіантів є найбільш підходящим з урахуванням 

конкретних обставин майданчика, тобто той варіант найкраще вирішує цілі конкретного полігону. 

Цілком можливо, що тільки один варіант відновлення знадобиться для усіх витоків на 

майданчику. У цьому випадку стратегія відновлення визначається на основі характеристик 

варіанту з виправлення. У інших випадках може знадобитися поєднання варіантів для розробки 

стратегії, яка стосуватиметься усіх проблем полігону.  

• Стратегія відновлення - мета цього етапу полягає у розробці стратегії відновлення, що може 

бути впроваджена на майданчику, та підготовці загальних характеристик цієї стратегії. 

Підхід до обліку та відновлення, описаний вище, має реалізуватися для кожної окремої 

області.  

  

1.16 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА КОЛИШНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИВАТИЗОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

У цьому розділі будуть визначені основні принципи, що стосуються державних зобов’язань, 

пов'язаних із приватизованими промисловими підприємствами. Вони зазвичай включають 
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підготовку екологічного аудиту (комплексної оцінки) до початку процедур приватизації, 

визначення необхідних відновних заходів, оцінку вартості заходів з відновлення, а також 

встановлення відповідальності держави/нового власника з фінансування та реалізації програми 

рекультивації. Нова процедура не застосовуватиметься заднім числом, тобто не буде 

застосовуватися до вже приватизованих підприємств. 

Ключовий момент прийняття рішення: чи повинна українська держава брати на себе 

відповідальність за фінансування минулих екологічних збитків у разі приватизації або чи потрібно 

враховувати відповідні витрати при визначенні ціни приватизації. У деяких випадках можлива 

негативний оцінка підприємства, якщо береться до уваги дотримання екологічних норм. 

Для вирішення екологічних проблем у ході приватизації слід врахувати ряд умов, наприклад, 

наявність екологічної інформації, застосовні екологічні вимоги, договірні питання та стимули та 

наступні етапи приватизації. 

 

Наступна процедура (таблиця 11) рекомендується для усунення екологічних факторів на 

подальших етапах приватизації: 

Етап 

приватизації 

Екологічні 

інструменти  

Коментарі  

Підготовка до 

продажу  

Екологічні 

аудити, оцінка 

ризиків 

На даному етапі оцінюються існуючі 

екологічні показники, дотримання правил, 

минулі забруднення та екологічні ризики; 

рекомендуються заходи щодо поліпшення 

дотримання і усунення минулих збитків 

Оголошення 

тендеру  

Екологічні 

посилання в 

інформаційних 

меморандумах 

Надається основна інформація про 

довкілля; визначаються екологічні норми і 

вимоги, які слід виконати.  

Період 

комплексної 

оцінки 

Проект планів 

дотримання 

екологічних норм і 

планів 

відновлювальних 

робіт. 

Проекти планів слід враховувати 

екологічні оцінки, пропонований план 

інвестицій, а також результати 

консультацій з громадськістю.  

Переговори і 

продаж 

Екологічні 

угоди про 

дотримання та 

відновлення, 

інтегровані у 

договір купівлі-

продажу 

Якщо інвестора просять виконати 

заходи з виправлення, має бути досягнута 

згоди щодо обсягу та вартості цих робіт, а 

також щодо механізмів фінансування, 

наприклад, з умовно-депозитного рахунка. 

Засоби забезпечення виконання 

зобов’язань або інші страхові механізми 

можуть використовуватися для 

забезпечення реалізації екологічних планів 

інвестора. Слід розподілити залишкові 

ризики, наприклад, через державні гарантії 

або відшкодування збитків. 
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Контроль 

після приватизації 

Оцінка стану 

навколишнього 

середовища для 

нових інвестицій; 

моніторинг; 

забезпечення 

дотримання 

екологічних вимог. 

З урахуванням невизначеності щодо 

деяких екологічних зобов'язань 

(наприклад, непередбачених збитків, 

позовів третіх сторін тощо), слід 

передбачити механізм вирішення 

конфліктів у договорі купівлі-продажу. 

Таблиця 21 Процедура вирішення екологічних факторів під час приватизації 

 

 

Отримання необхідної вихідної інформації про показники впливу господарської діяльності на 

навколишнє середовище та проблеми підприємства за допомогою екологічних аудитів і детальної 

оцінки стану навколишнього середовища є дуже важливим елементом процесу підготовки до 

приватизації та комплексної експертизи. Екологічна інформація повинна використовуватися для 

структурування термінів договору приватизації таким чином, щоб вони відповідали потребам як 

уряду, так і інвесторів. Відповідно до вищенаведеної  

Програма підтримки «зеленої» модернізації української 
економіки 

 

 

Національна стратегія поводження з відходами для України 

 

Додаток 2: Промислові відходи 
 

 

РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ 
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ВСТУП 

 

Наразі в Україні утворення великої кількості промислових відходів – це екологічна проблема, 

яка потребує вирішення. Таку ситуацію зумовлює ряд причин, починаючи від слабкої та 

неузгодженої нормативної та інституційної бази, браку фінансових ресурсів, і до недостатнього 

контролю і оцінки. 

Основними принципами державної політики в галузі поводження з відходами є: 

 охорона здоров’я людей, підтримання і відновлення сприятливого стану навколишнього 

природного середовища і збереження біорізноманіття; 

використання найновіших науково-технічних досягнень в реалізації маловідходних 

технологій; 

комплексна переробка мінерально-сировинних ресурсів з метою зменшення кількості 

відходів; 

участь у міжнародному співробітництві у галузі поводження з відходами. 

У зв'язку з цим Уряд запустив ряд важливих ініціатив, що охоплюють, розробку нового 

рамкового закону про відходи, національної стратегії поводження з відходами (НСПВ) та 

розроблення національного плану щодо поводження з відходами.  

НСПВ стимулюватиме реформування сектора, з одночасним збільшенням робочих місць, а 

також покращенням здоров'я і навколишнього середовища, і охоплюватиме всі потоки відходів. 

У контексті НСПВ будуть розроблені основні напрямки країни з управління основними 

потоками відходів. Одним із таких потоків є промислові відходи, які утворюються в країні. Таким 

чином, основна мета полягає у розробці стратегії для промислових відходів України.  

Основні цілі даної роботи:  

• визначити перспективи, що стосується поводження з промисловими відходами; 

• зробити підсумки ситуації в Україні, а також визначити основні проблеми, з якими 

стикається Україна у сфері поводження з промисловими відходами; 

• представити оптимальну технічну, нормативно-правову та інституційну стратегію для 

досягнення заданих цілей для країни; 

• представити оптимальний підхід до управління відходами добувної промисловості;  

• представити програму виконання, що включає, крім іншого, ролі і функції основних 

зацікавлених сторін, терміни виконання і систему моніторингу;  

У другому розділі представлені цілі, підхід і керівні принципи, що лежать в основі стратегії 

управління промисловими відходами, а третій розділ містить оцінку існуючої ситуації щодо 

поводження з промисловими відходами, тобто умови чинної правової/політичної структури, 

інституційні рамки, генерування і зберігання відходів, а також основні проблеми, з якими 

стикається сектор. 

Четвертий і п’ятий розділи присвячені промисловому секторі України, його внеску у 

відповідні національні та регіональні економіки, і відповідним зв’язкам між економічними 

показниками та генеруванням промислових/небезпечних відходів. Розділ шостий представляє 

оптимальну технічну стратегію для досягнення конкретних стратегічних цілей, у сьомому розділі 

викладені стратегічні напрямки діяльності з управління відходами видобувної промисловості. 

Восьмий розділ описує оптимальні організаційні/регуляторні компоненти для досягнення 

конкретних директив стратегії. 

Дев'ятий розділ представляє національний план з реалізації стратегії управління 

промисловими відходами, при цьому особлива увага приділяється заходам, які слід реалізувати на 

регіональному/обласному рівні.  
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ЦІЛІ, ПІДХІД ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Основна мета цього розділу полягає у визначенні базових цілей, підходу і керівних принципів 

стратегії.  

 

1.17 КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ТА ПОКАЗНИКИ 

Ключовим завданням для України є вирішення проблеми відходів, які не належать до 

«ресурсоцінних». На рівні окремих підприємств часто ігнорують запобігання і зведення до 

мінімуму негативних наслідків і не впроваджують розділення промислових відходів, внаслідок 

чого вони змішуються зі стічними водами і твердими відходами. На даний час в Україні деякі 

промислові відходи ефективно відокремлюються і переробляються, а інші ні.  

Належний поділ і управління відходами вирішує ряд проблем, пов'язаних із відходами та 

стічними водами. Ефективне розділення часто є ключем до придатності відходів для використання 

або утилізації/переробки. Часто можливості втрачаються через те, що відходи змішуються і 

забруднюються з іншими типами відходів. 

У зв'язку з цим, перша конкретна мета для України полягає у підтримці (як показано 

нижче, малюнок 1) мінімізації та поділу промислових відходів:- 

 

 

 
 

Малюнок 36. Перехід до сталого управління промисловими відходами 
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Для деяких видів відходів підприємства не можуть забезпечити необхідні варіанти обробки і 

утилізації або модернізувати існуючі системи очищення і утилізації. Необхідно впровадити 

централізовані ресурси для очищення і утилізації відходів, обробка та утилізація яких на рівні 

джерела є економічно недоцільною. Ключова мета, таким чином, полягає не лише у впровадженні 

природоохоронної технології у кінці виробничого циклу, а у створенні централізованої системи 

обробки та утилізації ресурсів для відходів, обробка та утилізація яких на рівні джерела є 

економічно доцільною. 

Друга конкретна мета полягає у створенні належних централізованих підприємств з 

переробки відходів . 
Більшість країн ЄС створили такі підприємства, але, майже у всіх випадках, їхній розвиток 

опирався на використання економічних інструментів у тій чи іншій формі. Це необхідно для 

вирішення так званої « головоломки реалізації» (див. Малюнок 2 нижче). Потенційні розробники 

розраховують на окупність інвестицій і стурбовані тим, що у країні, де підприємства звикли до 

дешевої, неналежної переробки та утилізації відходів, вони не захочуть платити необхідні кошти 

за обробку і утилізацію. Такі потенційні розробники хочуть бачити якісне законодавство, 

підкріплене ефективним правозастосуванням. Однак, звичайно ж, для того, щоб підприємства 

могли дотримуватися необхідних правил обробки і утилізації, мають існувати відповідні  

підприємства.  

 
Малюнок 37. Головоломка впровадження  
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Третя конкретна мета полягає у скороченні ризиків на довкілля та здоров'я людини, 

пов'язаних із минулою промисловою діяльністю.  

 

Ключовий момент прийняття рішення: встановлення показників із запобігання утворення у 

вигляді кількості промислових відходів на одиницю ВВП у промисловому секторі, скорочену на 

ХХ% до ХХХХ. 

 

1.18 ПІДХІД 

Зрозуміло, що жодний окремий підхід не може вирішити проблеми поводження з 

промисловими відходами в Україні. При розробці стратегії поводження з промисловими 

відходами потрібно знайти збалансовані заходи/підходи. Традиційно існує три різних підходи до 

системи управління промисловими відходами, а саме: 

• компоненти системи управління промисловими відходами; 

• політика та інструменти для забезпечення і дотримання;  

• постійна система контролю. 

Кожна із цих парадигм дає явлення про функціонування системи поводження з промисловими 

відходами з різних точок зору. 

 

1.18.1 Складові системи поводження з промисловими відходами 

Стабільна система поводження з промисловими відходами має охоплювати чотири складових, 

а саме законодавство, технологічні об’єкти, правозастосування та послуги підтримки (Малюнок 

3). 

 

 
Малюнок 38. Складові системи поводження з промисловими відходами 

Прийнято вважати, що за відсутності надзвичайних ситуацій (наприклад, надання послуг з 

переробки та утилізації на безоплатній основі, хоча навіть тоді вимагаються певні правозастосовні 

заходи), для ефективності системи мають існувати всі ці елементи. 

З-поміж зазначених вище складових виділяється правова основа, що має, як мінімум, 

забезпечувати визначення та систему класифікації відходів, правову основу для екологічних 

податків, підтримку процедур примусового застосування тощо. Щодо примусового застосування, 

загроза правових заходів має бути реальною для того, щоб правила мали якийсь ефект, і у цьому 

відношенні екологічна інформація потрібна не лише для встановлення пріоритетів політики, а 

також для контролю і забезпечення дотримання правил. Планування і розвиток відповідної мережі 

підприємств для переробки промислових відходів є абсолютною вимогою. Неможливо впровадити 
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і забезпечити дотримання законодавства, яке вимагає від генераторів відходів, наприклад, 

використовувати деякі типи об'єктів для певних видів промислових відходів, якщо цих об'єктів 

нема і вони недоступні. Четвертою складовою є допоміжні послуги та технічна інфраструктура, 

що має бути у країні або регіоні для забезпечення розвитку системи поводження з промисловими 

відходами.  

 

1.18.2 Політики та інструменти 

Чотири різних підходи до політики поводження з промисловими відходами, включаючи три не 

регуляторних підходи, показані нижче на Малюнку 4. 

 
Малюнок 39. Вікно політики та інструментів 

 

Уряд традиційно віддає перевагу командно-контрольному підходу, вважаючи, що 

регулювання забезпечує перспективу впевненості у досягненні заздалегідь визначених лімітів 

викидів. Перевагою такого підходу є те, що він фокусується безпосередньо на бажаному 

результаті, і при дотриманні правил, його вплив є цілком прогнозованим. Однак через витрати на 

перевірки та обмежену ефективність правозастосування, традиційний командно-контрольний 

підхід часто доповнюється не регуляторними підходами з використанням економічних 

інструментів та добровільних угод тощо. 

На практиці вибір політичних підходів зводиться до поєднання усіх чотирьох підходів. Не 

існує єдиного «магічного» підходу, який можна застосувати; скоріше, практикується виважене, 

актуальне поєднання цих підходів, що може гарантувати економічно ефективний і дієвий контроль 

промислових відходів. Який би підхід не застосовували компетентні органи, екологічна політика 

має опиратися на добровільному дотриманні з боку підприємств.   
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1.18.3 Система регуляторного контролю  

Третій підхід до поводження з промисловими відходами відштовхується від самого об’єкта 

контролю. На Малюнку 5 показаний ланцюг управління відходами, що складається з генератора 

відходів, транспортування промислових відходів, а також підприємства з переробки промислових 

відходів. Загалом вважається, що найбільш ефективний рівень контролю досягається тоді, коли 

система регулювання фокусується на усіх аспектах поводження з відходами «від початку до 

кінця», тобто від генератора до остаточної утилізації. 

 

 
 

Малюнок 40. Система регулювання і контролю 

 

На Малюнку  

Малюнок 40 також показані основні регуляторні інструменти контролю, а саме: - 

• Генератор відходів: інвентаризація або реєстрація генераторів, регулярна звітність, облік або 

аудит і контроль; 

• Транспортування: інвентаризація, ліцензування або реєстрація, дорожній лист, планування 

на випадок надзвичайних ситуацій і контроль; 

• Об'єкти з переробки відходів: інвентаризація, видача дозволів, технічні стандарти і контроль. 

У трьох різних підходах, ключ до розробки узгодженої та стійкої національної стратегії 

України лежить у застосуванні комплексного підходу з урахуванням кожної із зазначених вище 

перспектив/парадигм, які насправді представляють три різні погляди (грані) на одне і те ж 

завдання (Малюнок 6). 
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Малюнок 41. Комплексний підхід до створення системи управління промисловими 

відходами  

 

1.19 КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Повністю інтегрований підхід, представлений вище, складає основу для структурування 

розвитку стратегії поводження з промисловими відходами України (небезпечними і безпечними). 

Проте, при виборі найбільш вірних варіантів вищенаведеної «моделі», а також при підготовці 

стратегічних рекомендацій, слід враховувати ряд ключових принципів управління промисловими 

відходами. 

Основні принципи у цьому відношенні: - 

 

Сталий розвиток 

Сталий розвиток – це принцип, який широко розповсюджений в усьому світі. Він фокусується 

на розвитку, який відповідає потребам сучасності без шкоди для потреб наступних поколінь. На 

відображення цього підходу стале управління відходами стосується забезпечення того, що всі 

відходи, які ми продукуємо, контрольовано управляються з метою обмеження впливу їх видалення 

на навколишнє середовище у коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі.  

Розроблена система поводження з відходами має бути: 

1. Прийнятною: використовувані системи та технології підходять для конкретних потреб 

України. 

2. Впроваджуваною: бажані системи мають бути готовими до впровадження у контексті 

конкретної ситуації.  

2. Доступною: витрати на використовувані системи та технології встановлені в тому об’ємі, 

який може дозволити собі суспільство  

 

Стале управління відходами також означає ефективне використання ресурсів. Цього можна 

досягнути через зменшення загальної кількості ресурсів, які ми споживаємо, та зміну типів 

продуктів, які ми виробляємо, а також способу їх використання. Такий підхід має позитивний 

вплив на мінімізацію потреб систем, технологій та витрат для управління такими відходами.  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

1 

 

 

Звичайно ж, і змінити цього не можна, деякі залишкові відходи завжди будуть утворюватися, і 

у поводженні з такими відходами слід забезпечити не лише високий рівень захисту 

навколишнього середовища, але й поводження з ними таким чином, щоб позитивно вплинути на 

економічний та соціальний прогрес 

 

1.19.1 Ієрархія поводження з відходами 

Ієрархія поводження з відходами є спрощеною концептуальною основою, яка є керівництвом 

для найбажаніших варіантів поводження з відходами. Основа концепції полягає у визначенні 

пріоритетів варіантів управління відходами для забезпечення їхньої максимальної стабільності 

таким чином: 

 

Малюнок 42. Ієрархія поводження з відходами 

 
 Зменшення: мінімізація генерування промислових відходів. Деяких промислових 

відходів можна повністю уникнути, тоді як, у інших випадках, їхню кількість можна звести до 

мінімуму. Особливу увагу слід приділити мінімізації небезпечних компонентів відходів, а також, 

можливо, повністю виключити з потоку відходів деякі небезпечні матеріали; 

o Повторне використання: повернення об’єктів до використання з тим, щоб вони не 

входили до потоку відходів; 

o Переробка: виокремлення з відходів матеріалів на вторинну переробку до їх повторного 

використання; 

o Відновлення: додавання вартості шляхом конвертації відходів у щось інше; 

o Захоронення:  є неприйнятною альтернативою поводження з відходами. Воно може 

спричинити значний вплив на ґрунтові, поверхневі води та якість повітря, а також на здоров’я 

населення. 

Пріоритетом для захоронення відходів є забезпечення його проведення на високому рівні для 

обмеження впливу на довкілля. 

Створення звалищ - метод, який сьогодні переважає в Україні  є неприйнятним варіантом 

поводження з відходами. Скидання промислових відходів може серйозно вплинути на підземні 

води, поверхневі вод і якість повітря, а також здоров'я населення. 
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1.19.2 Самодостатність 

 

Принцип самодостатності відноситься до всіх відходів, утворених в Україні, і означає, що 

вони мають ефективно контролюватися у її кордонах. 

 

Для цього по всій території України буде створена інтегрована мережа регіональних 

підприємств для переробки відходів, насамперед, у великих промислових регіонах.  

 

1.19.3 Принцип просторова близькість 

 

Принцип просторової близькості передбачає видалення відходів якнайближче до місця їх 

утворення. На користь такого підходу виступають два ключові фактори: 

• Перевезення відходів може мати значний вплив на навколишнє середовище;  

• Без відповідної системи контролю існує ризик, що відходи можуть бути просто 

експортовані до інших регіонів або країн.   

Економія за рахунок масштабу має тенденцію сприяння великим, централізованими об’єктам 

оброблення або видалення відходів, в той час як принцип просторової близькості надає перевагу 

більш децентралізованим, стратегічно розташованим, регіональним об’єктам. Найбільш вірогідно, 

ці підходи можна сумістити мережею об’єктів, з компромісним співвідношенням впливу на 

навколишнє середовище та фінансових витрат. 

  

Принцип просторової близькості має дві основні функції: 

 

• Це інструмент планування для органів влади та бізнесу під час зважання на вимоги щодо та 

розміщення об’єктів поводження з відходами;  

• Він допомагає підвищити обізнаність місцевих громад про те, що відходи, які вони 

утворюють, є проблемою, яку їм слід вирішувати. 

Також слід зважати і на транспортні засоби, а не лише на відстані. Більш довге перевезення 

річковим або залізничним транспортом може бути екологічно більш прийнятним, аніж коротше 

перевезення автомобільним транспортом. Для деяких видів відходів може вимагатися невелика 

кількість об’єктів поводження з відходами. В цих випадках планування та розташування таких 

об’єктів має брати до уваги схему виникнення відходів 

 

 

1.19.4 Принцип «забруднювач платить»  

Ресурси природи в цілому є обмеженими, і їх використання в процесі виробництва та 

споживання товарів може призвести до зникнення таких ресурсів. Якщо оплата за забруднення 

відповідно не береться до уваги під час формування ціни, ринок не може реагувати на зменшення 

таких ресурсів.   

 

Принцип «Забруднювач платить» має використовуватися для алокації коштів на 

попередження забруднення та контрольні заходи з метою заохочення раціонального використання 

зникаючих ресурсів природи та уникнення викривлень у міжнародній торгівлі та інвестиціях. 

Даний принцип означає, що забруднювач має відшкодовувати витрати для виконання 

вищезазначених заходів, рішення про які було прийнято органами влади з метою забезпечення 

прийнятного стану навколишнього середовища. Іншими словами, витрати на послуги управління 

відходами мають відображатися в ціні на такі послуги. 
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ПОТОЧНИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ 

Основною метою даного розділу є створення екологічно безпечної та економічно ефективної 

комплексної системи поводження з відходами в Україні.   

 

1.20 ЮРИДИЧНА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 

 

1.20.1 Політична система 

Україна має добре розвинену правову/політичну основу для поводження з промисловими 

відходами. З політичного боку, існує ряд програмних документів, які встановлюють загальну 

основу для національної політики і заходів з охорони навколишнього середовища та їхньої 

інтеграції в економічні реформи України. 

Першим таким документом стали «Основні напрями державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

(березень 1998). Цей документ прийнятий на виконання статті 16 Конституції України та Закону 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991). Документ про основні напрями 

створив основу для розробки ряду державних цільових програм, які були прийняті у період 1999-

2012 рр. З позиції поводження з промисловими відходами, документ: - 

• Визначає стратегії та заходи, що стосуються промисловості і промислових відходів; 

• Покликаний максимально розширити повторне використання та утилізації відходів як 

вторинних ресурсів; 

• Охоплює основні принципи, втілені в ієрархії поводження з відходами;  

• Робить акцент на середній ланці ієрархії з метою удосконалення існуючої недосконалої 

практики захоронення, а також мінімізації формування відходів на верхній ланці.  

Проте, політика не вирішує такі проблеми: - 

• Запровадження принципу розширеної відповідальності виробника; 

• Встановлення ринкових принципів поводження з відходами вторсировини; 

• Економічні стимули для збільшення обсягів виробництва товарів і виробів з вторинної 

сировини. 

Для вирішення екологічних проблем Верховна Рада України у 2010 році прийняла Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року (Стратегія). Ця Стратегія 

відображає основні екологічні проблеми, що стоять перед Україною, і виділяє пріоритети якості 

повітря, водних і земельних ресурсів, лісів та біорізноманіття, поводження з відходами, а також 

біологічні безпеки. Стратегія спрямована на досягнення семи стратегічних цілей - що включають 

104 стратегічних завдання – таких як заохочення суспільної екологічної свідомості (Ціль 1 - 16 

стратегічних завдань), покращення екологічної ситуації та підтримка екологічної безпеки (Ціль 2), 

осягнення безпечного стану навколишнього середовища для здоров'я населення (Ціль 3) тощо. 

Стратегія планує досягнення мети в два етапи, тобто за період з 2011 до 2015 року і з 2016 до 

2020 року. Щодо першого періоду Стратегія передбачає стабілізацію екологічної ситуації в 

Україні, уповільнення зростання антропогенного навантаження на навколишнє середовище, 

розробку відповідних законів і нормативних актів тощо. У період з 2016 до 2020 року Стратегія 

передбачає поступове розділення функцій охорони довкілля та господарської діяльності, 

пов'язаної з використанням природних ресурсів, а також реалізації екологічних норм і стандартів 

та ін. 

Що стосується відходів, Стратегія передбачає зберігання 70% твердих побутових відходів до 

2015 року на спеціалізованих екологічно безпечних полігонах, збільшення обсягу закупівель і 

використання відходів як вторинної сировини в 1,5 рази до 2020 року, введення нової технології 

переробки відходів, а також створення системи безпечного поводження з медичними відходами до 

2015 року. 
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У 2011 році уряд України прийняв Національний план дій з охорони навколишнього 

середовища на 2011-2015 роки (НПД) для реалізації цілей Стратегії. НПД описує 278 заходів з 

реалізації протягом п'ятирічного періоду. У 2015 році також був підготовлений проект 

Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2016 -2020 роки. 

У січні 2015 року була затверджена Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Вона 

визначає цілі, вектори, дорожню карту, а також показники захисту, соціально-економічні, 

інституційні, політичні та законодавчі акти, що стосуються розвитку держави. Стратегія виділяє 

чотири основні вектори: сталий розвиток країни, безпеку, відповідальність і соціальну 

справедливість, гордість за Україну, 62 реформи і програми розвитку у межах цих векторів. 

Реформа навколишнього середовища віднесена до сектору безпеки, який, крім усього іншого, 

вимагає особливої безпеки людського життя і здоров’я через забезпечення безпечного середовища. 

Національна стратегія регіонального розвитку до 2020 року (2014) може мати далекосяжний 

вплив на природоохоронні установи, оскільки вона вимагає підвищення регіональної 

конкурентоспроможності, територіальної соціально-економічної інтеграції, просторового розвитку 

і ефективного управління регіональним розвитком. Однак основна увага приділяється соціально-

економічного розвитку регіонів України без урахування охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів. 

Хоча національна політична система охоплює досить широке коло питань, існує ряд ключових 

прогалин у сфері захисту довкілля загалом, таких як:  

• Брак чіткого визначення пріоритетів серед різних цілей Стратегії та Плану дій; 

• Брак чіткої базової лінії і реалістичних цільових показників; 

• Брак чітких тимчасових рамок у національному плані заходів; 

• Брак достатніх положень, що стосуються військових операцій у NES; та 

• Слабка інтеграція охорони навколишнього середовища у секторальні стратегії, програми та 

заходи. 

Основні прогалини означають, що рамкова політика є далеко не досконалою, що потрібно 

багато роботи для забезпечення комплексної основи для підтримки сталого поводження з 

промисловими відходами.  

 

1.20.2 Правова основа 

Поводження з промисловими відходами регулюють такі законодавчі акти, положення та 

стандарти: - 

• Закон «Про відходи». 

• Класифікатор відходів ДК-005-96. 

• Постанова № 1016 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів». 

• Постанова № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

• Постанова № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів». 

• Постанова № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів». 

 

Закон «Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05/03/1998 з поправками від 2002, 2005, 2010 2012, 

2014 і 2015 років) регулює відносини, пов'язані із генеруванням, збором, сортуванням, 

транспортуванням, переробкою (утилізацією), видаленням, скиданням та захоронення відходів, 

вироблених в Україні і транзитним переміщенням через її територію, а також із перевезенням, 

переробкою та утилізацією відходів, що імпортуються в Україну як вторинна сировина. 

Закон України «Про відходи» визначає основні принципи поводження з відходами в Україні 

та майбутні завдання у сфері поводження з відходами, зокрема:  

  забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а 

також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними; 
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  зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності; 

  забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів; 

  сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи 

альтернативного використання ресурсно-цінних відходів; 

  забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом 

розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з 

відходами; 

  організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання 

шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; 

 здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і 

визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання; 

  сприяння створенню об'єктів поводження з відходами; 

 забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами; 

 обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації; 

  створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом 

запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих 

відходів до їх роздільного збирання;  

 сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел 

фінансування у сферу поводження з відходами. 

 Закон визначає відносини у сфері володіння відходами та ідентифікує відходи як об'єкт 

власності. 

Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1264-XII від 25/06/1991 з 

останніми змінами від 2012 року) визначає відносини у сфері охорони навколишнього 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

діяльності людини як передумови стабільного економічного та соціального розвитку України. Він 

встановлює правову, економічну та соціальну основу для організації охорони навколишнього 

природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Закон визначає: 

- Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері поводження з 

промисловими відходами, більш детально врегульовані у Законі «Про відходи». 

- Повноваження щодо розробки та прийняття національних, міждержавних, місцевих 

екологічних програм, спрямованих на ефективну та цілеспрямовану діяльність України у сфері 

організації та координації заходів з охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів. 

- Заходи екологічного захисту від забруднення відходами: наприклад, екологічні вимоги до 

проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та роботи підприємств, 

споруд та інших об'єктів, а також забезпечення уловлювання, утилізації, знешкодження 

небезпечних речовин та відходів тощо. 

- Відповідальність за порушення екологічних вимог 

Ст. 55 Закону визначає, що суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних 

заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або 

розміщення. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності 

дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами 

територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість 

подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей.  

Також Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає 

основні принципи державної системи фінансування заходів з охорони навколишнього середовища 

за рахунок фондів охорони навколишнього середовища.  
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Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (№ 4004-XII 

від 24/02/1994) регулює суспільні відносини, що виникають у сфері забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя, встановлює відповідні права і обов'язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян, визначає порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби та проведення санітарно-епідеміологічного контролю в Україні. Закон 

визначає, що підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечити контроль за безпекою 

використання (зберігання, транспортування тощо) небезпечних для здоров'я речовин та матеріалів, 

що утворюються в результаті їхньої діяльності, викидів, відходів. 

Відповідно до цього Закону, державної санітарно-епідеміологічної служби уповноважені: 

- видавати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи для об'єктів 

поводження з відходами; 

- встановлювати санітарно-гігієнічні вимоги до продукції, виробленої з відходів та 

видавати гігієнічні сертифікати на ці продукти; 

- надавати методичне забезпечення і здійснювати контроль у процесі ідентифікації рівнів 

небезпеки відходів. 

 

Національне законодавство щодо поводження з промисловими відходами також включає такі 

нормативні акти: 

- Закон «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції» (№ 1393-XІV від 14/01/2000 з поправками від 2003, 2014 і 2015 

років). Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, 

утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою 

недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля. 

Відповідно до цього закону, неякісна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу за 

рахунок власника цієї продукції відповідно до його рішення або рішення спеціально 

уповноважених органів виконавчої влади, після чого така продукція, по можливості, має бути 

приведена у відповідність до вимог застосовних нормативних документів або перероблена, 

утилізована або нейтралізована. 

- Закон «Про перевезення небезпечних вантажів» (№ 1644-III від 06/04/2000 з поправками від 

2008, 2010, 2012 і 2015 років) визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади 

діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, 

автомобільним та авіаційним транспортом. 

- Закон «Про металобрухт» (№ 2114-III від 16/11/2000 з поправками від 2000, 2002, 2004, 

2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 років). Цей Закон регулює відносини, що 

виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, і спрямований на захист інтересів 

підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при 

утворенні, збиранні та використанні металобрухту. Закон України «Про відходи» не поширюється 

на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом. Відповідно до цього 

Закону, операції з металобрухтом здійснюють тільки спеціалізовані металургійні підприємства, а 

також їхні приймальні пункти. 

Крім того, існують нормативні документи, що регулюють промислову сферу в Україні, 

зокрема: 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність 

передбачається за шкоду і забруднення сільськогосподарських та інших земель, засмічення лісу. 

Ст. 82 Кодексу визначає відповідальність за порушення поводження з відходами під час їх 

збирання, транспортування, зберігання, обробки, переробки, утилізації, видалення або 

захоронення: 

o порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями 

поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, 
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знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку 

подання такої звітності; 

o виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-

технічної та технологічної документації; 

o змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна 

технологія, без спеціального дозволу; 

o порушення правил передачі відходів;  

o порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з 

оброблення та утилізації відходів. 

 

- Кримінальний кодекс України. Передбачена кримінальна відповідальність за забруднення або 

погіршення якості землі або повітря речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими 

для життя і здоров'я людини або навколишнього середовища в результаті порушення спеціальних 

правил, якщо це створює небезпеку для життя, здоров'я або навколишнього середовища; 

незаконне ввезення в Україну відходів і перероблених матеріалів. 

 

- Податковий кодекс України визначає ставки екологічного податку за утилізацію відходів. 

Ставка податку залежить від класу небезпеки відходів. Для цього показника також застосовується 

коефіцієнт, що залежить від місця розташування (зони) розміщення відходів. Слід зазначити, що 

для утилізації відходів, для яких не встановлений клас небезпеки, застосовується податкова ставки 

для особливо небезпечних відходів (клас I). Для утилізації відходів на звалищах, що не 

забезпечують повне виключення забруднення повітря або водних об'єктів, податкова ставка 

збільшується в 3 рази. 

Нормативно-правова база, що регулює поводження з промисловими відходами, насамперед 

стосується способів поводження з промисловими відходами, а також застосовних методів і 

стандартів. Ця структура включає різні форми юридичних документів, зокрема, з 

інституціональних і організаційних аспектів адміністрування. 

Підприємства, установи, організації (будь-якої форми власності), громадяни - приватні 

підприємці, які беруть участь у створенні та операціях із промисловими відходами (далі 

«підприємства») мають дотримуватися законів України щодо поводження з промисловими 

відходами. Кожне підприємство зобов'язане забезпечити: 

- облік відходів, що утворюються у ході технологічних процесів та адміністративної 

діяльності; 

- збір даних про відходи; 

- звітність по відходам. 

Підприємства повинні мати: 

- дорожню карту дій у сфері поводження з відходами, спрямованих на запобігання або 

зменшення кількості відходів та попередження їхнього негативного впливу на навколишнє 

середовище і здоров'я людини; 

- затверджену інструкцію та план дій для збору та тимчасового зберігання промислових 

відходів I, II і III класів небезпеки на промислових об'єктах; 

- дозвіл на операції у сфері поводження з відходами. 

Для кожної ділянки видалення відходів або тимчасового зберігання відходів має бути 

розроблений паспорт. 

Якщо підприємство не використовує промислові відходи у технологічних процесах, воно має 

укласти договори на передачу відходів іншим власникам. Дозволяється накопичувати та 

тимчасово зберігати відходи на території підприємства до передачі іншим власникам, принаймні 1 

раз в квартал. Утилізація безпечних відходів (3 і 4 класу) дозволена на полігонах для твердих 

побутових відходів з дозволу місцевих санітарно-епідеміологічних і екологічних служб та 

пожежної інспекції. 
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Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України (№ 2034 від 01/11/1999 з поправками 2013 року). Цей Порядок 

встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації системи відходів. 

Державна реєстрація включає в себе первинну реєстрацію і державну статистичну звітність про 

генерування відходів і проведення операцій з відходами. 

Початкова реєстрація відходів здійснюється підприємствами відповідно до стандартних форм 

(журналів, анкет). Згідно з цими документами підприємства заповнюють форми для державної 

статистичної звітності. 

Номенклатура відходів визначається відповідно до Державного класифікатора ДК 005-96 

«Класифікатор відходів». 

Згідно з Порядком, паспортизація включає в себе розробку і ведення (I) паспортів для кожного 

виду відходів; (II) паспортів для ділянок видалення відходів; (III) реєстраційних карток для 

об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України (№ 1360 від 31/08/1998 зі змінами і доповненнями від 

2002 і 2013). Реєстр формується регіональними адміністраціями за участю місцевої державної 

санітарної служби, на основі даних реєстраційних карток об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів. Критерієм для включення до реєстру є показник загальної швидкості 

утворення відходів і загального обсягу переробки відходів. 

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України (№ 1216 від 03/08/1998 зі змінами і доповненнями від 2002 і 2013 років). Кожне 

місце видалення відходів повинне мати паспорт. Паспорт містить інформацію про назву та код 

відходів, їхній кількісний та якісний склад, походження та характеристики, інфорацію про методи 

контролю та безпечну експлуатацію. Власник місця має розробити паспорт відповідно до 

інструкцій. Інструкції зі змісту та підготовки паспортів місць видалення відходів затверджені 

наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 12 від 

14.01.1999 (зі змінами від 2016 року). 

Стандартна форма реєстраційних карток затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 41 від 17.02.1999 (зі змінами від 2016 

року). 

Зразки електронної версії паспортів місць видалення відходів і реєстраційних карток 

представлені в Інтернеті на сайті МЕПР. 

Стандартна форма первинної реєстрації відходів № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних 

матеріалів» та Інструкції щодо заповнення затверджені наказом МЕПР № 342 від 07.07.2008 р. 

Якщо діяльність підприємств у сфері поводження з відходами приводить лише до утворення 

відходів з сумарною швидкістю від 50 до 1000 умовних одиниць, вони зобов'язані щорічно 

подавати декларацію про відходи. Порядок заповнення декларації про відходи та її форма 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України (№ 118 від 18/02/2016). Декларація подається 

раз на рік у паперовому та електронному вигляді у центр адміністративних послуг. 

Державна служба статистики України встановив щорічну форму статистики для отримання 

даних про утворення і поводження з відходами. ф. № 1-відходи (щорічна) «Поводження з 

відходами на 20__рік». Форма містить основні статистичні показники відходів: обсяги утворення, 

переробки та утилізації, кількість відходів, наявних на території підприємства у кінці року. 

 

Санітарні вимоги представлені Державними санітарними правилами і нормами 2.2.7.029-99 

«Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та визначення їхнього класу 

небезпеки». Норми встановлюють санітарні вимоги до: 

- збору і тимчасового зберігання промислових відходів на промислових об'єктах (методи, 

організація, управління тощо); 
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- перевезення та обробки промислових відходів (порядок операцій і технології відбору); 

- розташування та розміщення звалищ промислових відходів; 

- державного санітарного контролю для експлуатації звалищ промислових відходів; 

- промислової гігієни у технологічних процесах, пов'язаних із промисловими відходами. 

Правила також визначають ступінь небезпеки і клас відходів. Клас небезпеки відходів 

визначається виробником відходів або від його імені (має бути схвалений органами Міністерства 

охорони здоров'я за погодженням з регіональними органами МЕПР). Визначення класу небезпеки 

промислових відходів має здійснюватися за: 

- експериментальними дослідженнями на тваринах інститутами, акредитованими для цієї 

діяльності; 

- розрахунками (якщо відомий склад відходів). 

Сьогодні на державному рівні немає затвердженого переліку (класифікатора) відходів зі 

встановленими класами небезпеки, але у деяких регіонах існують місцеві списки з класами 

небезпеки. 

Слід зазначити, що дія цього нормативу було призупинена з 16 вересня 2014 року (відповідно 

до оголошення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 20 вересня 2014 року). Водночас, на сайті Міністерства охорони здоров'я цей 

документ вказується як чинний, і МЕПР опублікувало листа про неможливість визначення класу 

небезпеки відходів (№ 7/1254-16 від 20.04.2016): 

№ Назва Прийняття/дат

а набуття чинності  

ДСТУ – 

4462.0.01:2005 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Терміни та визначення понять. 

Вперше/ 

2006-07-01 

ДСТУ – 

4462.0.02:2005 

Охорона природи. Комплекс стандартів 

у сфері поводження з відходами. 

Вперше/ 

2006-07-01 

ДСТУ – 

3911-99 (ГОСТ 

17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Виявлення відходів і подання 

інформаційних даних про відходи. Загальні 

вимоги. 

Вперше/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 

3910-99 (ГОСТ 

17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Класифікація відходів. Порядок 

найменування відходів за генетичним 

принципом і віднесення їх до 

класифікаційних категорій. 

Вперше/ 

2001-01-01 

ДСТУ – 

2195-99 (ГОСТ 

17.9.0.2-99) 

Охорона природи. Поводження з 

відходами. Технічний паспорт відходу. 

Склад, вміст, виклад і правила внесення 

змін. 

На заміну 

ДСТУ – 2195-93 

(ГОСТ 17.0.0.05-

93)/2001-01-01 

ДСТУ – 

3052-95 

Ресурсозбереження. Порядок 

встановлення показників ресурсозбереження 

у документації на продукцію. 

/1997-01-01 

 

Положення про проектування та будівництво ділянок для безпечних промислових відходів 

представлене двома основними будівельними нормами. 

- Державні будівельні правила В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні 

положення проектування». Ці будівельні стандарти застосовуються до проектування нового 

будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та рекультивації полігонів твердих 

побутових відходів. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

1 

 

- Державні будівельні правила В.2.4-5: 2012 «Хвостосховища і шламонакопичувачі». Частина 

I. Планування. Частина II. Будівництво визначає основні вимоги до будівництва хвостосховищ і 

шламонакопичувачів, пов'язані з гідротехнічною будівельною галуззю. 

 

1.21 ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Центральний апарат Мінприроди виконує свої обов'язки і функції 

безпосередньо, а також через спеціально уповноважені органи виконавчої влади. Міністерство 

координує Державну екологічну інспекцію, Державне агентство з геології та мінеральних 

ресурсів, а також Державне агентства України з управління зоною відчуження, а також контролює 

три науково-дослідних інститути і дев'ять державних підприємств. 

Протягом останніх років у Міністерстві відбулося ряд змін, у тому числі: - 

- У 2010 році був виданий Указ Президента «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади», спрямований на оптимізацію кадрового забезпечення і фінансування 

центральних органів виконавчої влади, а також ліквідацію дублювання функцій; 

- У 2011 році затвердження ряду законодавчих актів привело до переведення окремих 

підрозділів МЕПР (Державного агентства лісових ресурсів та Державного агентства земельних 

ресурсів) під управління інших міністерств, а також ліквідації Державної служби заповідної 

справи; 

- У 2012 році парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади з питань екології та природних 

ресурсів, у тому числі на місцевому рівні». Цей Закон переглянув функції центральних органів 

влади, передаючи деякі функції МЕПР державним адміністраціям, в тому числі функції видання 

дозволів та ін.; та 

- У 2013 році КМУ прийняв постанову «Про ліквідацію обласних державних управлінь 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища». 

  

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) реалізує політику державного моніторингу та контролю 

у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відновлення та захисту 

природних ресурсів. ДЕІ має 68 співробітників у центральному апараті та 2452 працівників 

обласних державних інспекціях. До оголошення мораторію на здійснення перевірок державна 

екологічна інспекція України готували щоквартальні і щорічні плани перевірок, які потім 

затверджувалися.  

Крім МЕПР та його органів, ряд міністерств і державних служб формують та реалізують 

державну політику у сфері  управління навколишнім середовищем у межах своєї компетенції, так: 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості є основним органом у системі 

виконавчої влади, відповідальним за розробку і забезпечення впровадження державної політики 

щодо паливно-енергетичного комплексу країни; 

- Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє і забезпечує реалізацію 

державної аграрної, сільськогосподарської політики та політики безпеки харчових продуктів.  

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

відповідає за розробку і забезпечення реалізації державної регіональної та житлової політики. 

Міністерство має підрозділ з управлінню побутовими твердими відходами. 

- Міністерство інфраструктури розробляє і забезпечує реалізацію державної політики у сферах 

повітряного транспорту, автомобільних, залізничних, морських, річкових перевезень, а також 

туризму і охорони здоров'я. 
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- Міністерство охорони здоров'я розробляє і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя. 

- Державна служба статистики - Відділ статистики природних ресурсів і охорони 

навколишнього середовища Департаменту статистики сільського господарства і навколишнього 

середовища відповідає за екологічну статистику. Державна служба статистики отримує дані про 

навколишнє середовище Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства регіонального 

розвитку, Міністерства охорони здоров'я та інших органів. 

Відповідно до Конституції України, відповідальність інституційних структур за промислові 

відходи реалізується на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами включають: 

- забезпечення розроблення і виконання  загальнодержавних  і міждержавних   програм  

поводження  з  відходами  і  запровадження маловідходних, енергозберігаючих та 

ресурсозберігаючих технологій;  

 -  забезпечення  організаційно-економічних  засад  у  сфері поводження з відходами,  

впровадження маловідходних,  безвідходних технологій,  стимулювання  роздільного  збирання   

та   утилізації відходів; 

 - координація  роботи  міністерств,  інших  центральних   та місцевих органів виконавчої 

влади у сфері поводження з відходами;  

 - затвердження  порядку  надання  дозволів  на  здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами; 

 - затвердження переліку небезпечних відходів;  

 - затвердження переліку відходів,  транскордонне перевезення і видалення яких підлягає 

державному регулюванню,  та  організація контролю за їх перевезенням і видаленням;  

 - затвердження  переліку операцій,  пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;  

 -  забезпечення  створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не 

підлягають знешкодженню та утилізації;  

 - визначення   порядку   обліку   утворення,  утилізації  та видалення відходів;  

   - організація  підготовки  фахівців  у  сфері  поводження  з відходами;  

 - забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з 

відходами;  

 -  встановлення  квот  на  ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної 

сировини; 

 -  визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами; 

 - встановлення    порядку    надання    письмової   згоди (повідомлення)  на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів;  

 - встановлення порядку ввезення,  вивезення і транзиту через територію України окремих 

видів відходів; 

    - затвердження вимог до систем поводження з відходами; 

    - затвердження  форми  декларації про відходи та порядку її подання. 

    

До повноважень Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 

належать: 

- проведення відповідно до встановленого порядку, державної екологічної експертизи 

науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на 

будівництво і реконструкцію підприємств, заводів, полігонів, комплексів, споруд та інших 

спеціально відведених місць чи об'єктів, на відповідність до вимог законодавства та норм в 

процесі виробництва, переробки, утилізації та видалення відходів. Це стосується об'єктів, щодо 

яких Кабінет Міністрів України видає дозвіл (рішення);  
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- розробка інформаційно-аналітичних систем і банків даних щодо обсягів виробництва і 

управління відходами; 

- видання письмової згоди (повідомлення) для транскордонного переміщення небезпечних 

відходів; 

- узгодження місця для розташування об'єктів поводження з небезпечними відходами;  

- участь у розробці та затвердженні законодавчих документів, що регулюють поводження з 

відходами; 

- розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами та їх 

перевезення на території України; 

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і міжнародними 

організаціями у сфері поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних характеристик відходів за погодженням з Державною 

санітарно-епідеміологічною службою України; 

- здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, що забезпечує виконання 

положень Базельської конвенції про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних 

відходів та їх видаленням; 

- формування та ведення державного банку даних технології утилізації відходів, що 

реалізуються в Україні; 

- розроблення   та   впровадження   систем   поводження  з відходами. 

- встановлення  відповідно  до  закону  порядку  здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами 

- участь в розробці та узгодженні нормативних документів, що регулюють поводження з 

відходами; 

- укладання міжурядових угод України щодо співпраці у сфері поводження з відходами та 

контролю транскордонного руху відходів у порядку, встановленому законом;  

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами інших країн і міжнародними 

організаціями у сфері поводження з відходами; 

- затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя. 

 

На регіональному рівні повноваження обласних і місцевих державних адміністрацій 

включають: 

- участь в розробці національних програм з ефективного використання відходів і вжиття 

необхідних заходів для реалізації маловідходних енергозберігаючих технологій; 

- організація розробки і реалізації регіональних та місцевих програм щодо поводження з 

відходами, а також забезпечення реалізації національних програм; 

- сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; 

- здійснення контролю за використанням відходів та обліку їх відновлення, а також вимог 

безпеки для здоров'я людини і навколишнього середовища; 

- контроль за діяльністю об'єктів поводження з відходами; 

- співпраця з місцевими органами влади 

- розробка і реалізація схем санітарно-гігієнічних заходів для населених пунктів;  

- організація і сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для 

збору відходів, обробки, утилізації та видалення, а також виробництва, будівництва і 

обслуговування відповідного обладнання; 

- залучення та приєднання на договірній основі ресурсів підприємств, установ, організацій і 

громадян, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів для фінансування нового будівництва, 

розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також вивчення 

можливості утилізації відходів, їхнього продажу тощо; 
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- складання та ведення реєстратору утворення відходів, місць обробки і утилізації та реєстру 

місць видалення відходів; 

- організація обліку утворення відходів, обробки, утилізації та видалення, їх паспортизації; 

- організацію збору та вивезення комунальних та інших відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників; створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного 

збирання корисних компонентів цих відходів; 

- видача  дозволів на операції у сфері поводження з відходами терміном на 3 роки; 

- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ своїми силами або 

відповідно до рішень уповноважених органів; 

- підтримка у роз’ясненні законодавства про відходи для населення, створення необхідних 

умов для заохочення участі населення у процесі збору та зберігання окремих видів відходів як 

вторинної сировини; 

- контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері промислових і побутових відходів 

відповідно до закону та розгляд адміністративних правопорушень. 

 

Повноваження місцевих органів влади у сфері поводження з відходами включають: 

- дотримання вимог законодавства про відходи 

- розробку і реалізацію схем санітарно-гігієнічних заходів для населених пунктів 

- організацію збору та вивезення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних 

виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання 

корисних компонентів цих відходів; 

- затвердження місцевих і регіональних програми поводження з відходами та контроль їх 

виконання; 

- застосування заходів для заохочення економічних операторів у сфері поводження з 

відходами; 

- вирішення питань розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами; 

- координацію суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на своїй території, у межах 

своєї компетенції; 

- контроль ефективного використання та управління відходами на своїй території; 

- ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ; 

- підтримку у роз’ясненні законодавства про відходи для населення, створення необхідних 

умов для заохочення участі населення у процесі збору та зберігання окремих видів відходів як 

вторинної сировини; 

- інші повноваження відповідно до законодавства України 

- видання дозволів на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для 

зберігання та захоронення відходів, якщо екологічний вплив діяльності таких об’єктів відповідно 

до чинних норм охоплює відповідну адміністративно-територіальну одиницю; 

- контроль дотримання юридичними та фізичними особами вимог у сфері виробництва і 

управління комунально-побутовими відходами, відповідно до закону, а також розгляд справ про 

адміністративні правопорушення або передача матеріалів щодо них в інші державні органи, у разі 

порушення законодавства про відходи. 

 

Крім того, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» виключна 

компетенція сільських, селищних, міських рад включає видання, відповідно до законодавства, 

договору по розміщенню на території села, селища, міста нових об'єктів , у тому числі місць чи 

об'єктів зберігання відходів, сфера екологічного впливу яких охоплює відповідну територію 

відповідно до чинних законодавчих норм, і вирішення питань у сфері поводження з небезпечними 

відходами, відповідно до законодавства 
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1.22 СКЛАДАННЯ КАРТИ ТА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  

Для промислових відходів процес нанесення на карту включає накладення на картах 

розташування різних промислових об’єктів або промислових центрів та подання інформації за 

видами промисловості, якщо це можливо. Для окремих областей у країні були підготовлені 

чотирнадцять карт, кожна з яких показує концентрацію різних видів промисловості. 

Малюнки 8 і 9 нижче показують приклади таких карт для Сумської та Івано-Франківської 

областей. 

 

 
Малюнок 43. Розподіл промислових об’єктів за типами у Сумській області 
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Малюнок 44. Розподіл промислових об’єктів за типами в Івано-Франківській області 

 

 

1.23 УТВОРЕННЯ І СКЛАД ВІДХОДІВ 

 

1.23.1 Утворення промислових відходів за категоріями та регіонами 

Основною метою даного розділу є огляд наявних статистичних даних, що стосуються відходів 

класу I - IV, наданих Державною статистичною службою як на національному, так і на 

регіональному рівнях. У зв'язку з цим, а також з метою полегшення цього аналізу, відповідні дані 

отримані з Державного екологічного звіту (2014) при потребі доповненого даними 2015 року, 

отриманими безпосередньо від МЕПР. 

 

3.4.1.1 Картина на національному рівні 

На малюнку 10 представлені тенденції в управлінні небезпечними відходами класу I - III з 

1994 по 2015 рік. 

 
Малюнок 45. Щорічні тенденції: небезпечні відходи класу I – III (тис. тонн) 

 

Простежується явна тенденція, а саме послідовне зниження покоління промислових відходів 

класу I - III з 1994 по 2015 рік, тобто, з 4.95 млн. тонн до 587 тис. тонн в 2015 році. Особливо 

різкий спад спостерігається у період з 1994 по 1995 рр., з 2008 по 2009 рр., та починаючи з 2012 

року. Це явно не відображає покращені методи уникнення/мінімізації у галузі, а скоріше є 

наслідком економічних криз у 2008-2009 роках і, починаючи з 2013 року, погіршення економічних 

відносин з Росією та конфлікту на Донбасі. Наприклад, утворення клас небезпечних відходів класу 

I - III демонструє помітне зниження на 33% у період між 2012 і 2013 роками, та після цього дуже 

помітний спад у 2015 році для відходів класу I – III, всього 44% від еквівалентного рівня у 2012 

році. Крім того, дані також можуть відображати зміну структури української промисловості з 

відходом від традиційної важкої промисловості і переорієнтацією на менш інтенсивні у плані 

відходів легкі сектори. Варто зазначити, що кількість використаних та утилізованих відходів 

також показує подібне, хоча і менш виражене, зниження у період з 1994 до 2015 року, яка 

підкріплює наведені вище висновки. 
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Тенденція по небезпечним відходам класу I - IV показує дещо іншу тенденцію порівняно з 

класом небезпеки I - III (Малюнок 11 і Таблиця 1), хоча ті ж самі тенденції є реакцією на 

глобальний економічний спад у 2008/2009 році, а також уповільнення економічного зростання 

України у зв’язку з конфліктом на Донбас і погіршенням торгових відносин з Росією. Наприклад, 

на Малюнку 11 показана тенденцію до зростання загального утворення відходів класу I -IV, далі 

рівний період у 2010 - 2013 роках з піком 448 млн. тонн у 2013 році. Переважаючим компонентом 

утворених відходів класу I -IV є добувний/кар'єрний сектор, відходи якого сягнули піку 341 млн. 

тонн в 2013 році і склали 76% від усіх небезпечних відходів класу I - IV.  

 

 
Малюнок 46. Склад і тенденції утворення небезпечних відходів класу I – IV  

  

Наступним найбільшим донором промислових відходів класу I - IV є виробництво (17% від 

загального обсягу відходів у 2013 році), на яке разом з гірничодобувною/кар’єрною 

промисловістю припадає близько 93% від усіх відходів класу I - IV, що утворюються в країні 

(Таблиця 1). 

Вплив економічного спаду/конфлікту на Донбасі на всі сектори є очевидним, оскільки усі 

сектор показують помітне скорочення кількості відходів класу I - IV у 2015 році у порівнянні з 

даними 2013 року, тобто загальне скорочення утворення відходів від 448 млн. тонн до 312 млн. 

тонн відображає, серед іншого, зниження на 32% відходів гірничодобувної промисловості, 

зниження на 24% виробничих відходів, а також зниження на 29% відходів, що утворюються при 

виробництві енергії та ін. 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

 

 

Таблиця 11. Щорічні тенденції в утворенні відходів в Україні (1995 – 2015 рр.) – відходи класу I - IV  
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Малюнок 47, Малюнок 48 і Таблиця 12 показують детальнішу розбивку даних по класу I – IV і 

класом III за період з 2010 до 2014 рр.  

 

 
Малюнок 47. Основні показники утворення небезпечних відходів класу I –IV (тис. тонн) 

 
Малюнок 48. Основні показники утворення небезпечних відходів класу I –III (тис. тонн) 
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Таблиця 12. Розбивка і поводження з небезпечними відходами класу I –IV (тис. тонн).  

 

Зі статистики відходів за цей період можна зробити ряд висновків. Їх можна підсумувати 

таким чином: - 

• Тенденції останніх чотирьох років підкріплюють вже отримані висновки, тобто утворення 

відходів класу I - IV показує різке зниження з 2013 по 2014 рік як в абсолютному вираженні з 

погляду генерованих обсягів (тобто 93 млн. тонн), так і з погляду виробництва на душу населення, 

тобто від 9851 кг/людину до 8251 кг/людину. Це зниження також відображено у кількостей 

утилізованих та захоронених відходів, тобто скорочення на 26% і 24% відповідно; 

• Це скорочення жодним чином не відображає загальні заходи із мінімізації відходів галузі, 

але, скоріше, відображає уповільнення економічного зростання в зв'язку з конфліктом на Донбасі , 

а також погіршення економічної співпраці з Росією; та 

• Більша частина відходів класу I – IV, як і раніше, утилізується на звалищах, хоча відносно 

невелика частина потрапляє на обладнані полігони, наприклад, в 2014 році з 355 млн. 204 

мільйонів тонн були поховані на звалищах, а тільки 35 млн. тонн, які були передані на обладнані 
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полігони. Загальна кількість утилізованих відходів класу I до IV складає приблизно 50% від 

похованих на звалищах. 

У таблиці 3, на Малюнку 14 і Малюнку 15 показана розбивка відходів класу I - IV за видами 

економічної діяльності.  

 
Малюнок 49. Утворення відходів класу I - IV (2010 – 2014 рр.)  

 
Малюнок 50. Склад відходів класу I – IV, утворених у 2014 році. 
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Таблиця 13. Розбивка утворення відходів класу I - IV (2010 – 2013 рр.)  

 

З наведеного вище видно, що гірничодобувний сектор переважає в утворенні небезпечних 

відходів класу I – IV. Так, на цей припадає за 328 млн. (73%) від загальної кількості відходів, 

утворених у 2013 році. Іншими секторами, що зробили найбільший внесок в утворення відходів у 

2013 році були рудні відходи (1,6%), відходи тваринництва (2,20%), побутові відходи (2,4%), 

днопоглиблювальні відходи (11,4%), а також спалювання (4,4%). Немає помітних тенденцій у 

детальній розбивці різних даних з 2010 по 2013 рік, але, як тільки включаються дані за 2014 рік, 
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чітко видно, що всі види відходів демонструють явне зниження в порівнянні з 2013 роком, 

імовірно, з вище викладених причин. 

У Таблиці 4 нижче показана детальна розбивка небезпечних відходів класу I - III класу за 

типами відходів.  

 
Таблиця 14. Загальна кількість небезпечних відходів класу I – III (тис. тонн) 

 

Подібно до статистики для відходів класу I - IV, немає помітної тенденції для даних за чотири 

роки, хоча у даному випадку спостерігається чітке скорочення у період між 2012 і 2013 роками (на 

33%), в основному, за рахунок зменшення утворення відходів кислот тощо, тобто від 437 тис. тонн 

у 2012 році до 111 тис. тонн у 2013 році. Іншими великими донорами небезпечних відходів класу I 

-III стали промислові відходи (17%), металеві відходи (35%) та відходи тваринництва (14%). 

У таблиці 5 представлена розбивка небезпечних відходів класу I - IV, які були утворені та 

накопичені у місцях поховання відходів у період з 2010 по 2014 р. Як і слід було очікувати, 

превалюють відходи класу IV, на який припадає переважна більшість промислових відходів , 

тобто більше 99%. Всі класи відходів небезпеки демонструють помітне зниження у період між 

2013 і 2014 роками. Зниження показали відходи IV класу, зокрема, на 93 млн. тонн, тобто 21%.  

 

Клас  2011 

(тис. тонн) 

2012 

(тис. тонн) 

2013 

(тис. тонн) 

2014 (тис. 

тонн) 

Клас 

небезпеки І  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

35.1 28.6 18.2 15.0 

Утворен

і 

4.4 3.2 3.0 2.6 

Клас 

небезпеки 

II  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

2258.6 2249.5 349.4 223.4 

Утворен

і 

412.7 357.5 59.3 36.7 
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Клас 

небезпеки 

III  

Накопич

ені у місцях 

Утворені 

17215.7 12046.7 12274.0 11712.6 

Утворен

і 

1017.4 1007.4 861.5 646.8 

Клас 

небезпеки 

IV  

Накопич

ені у місцях 

утилізації  

1440286

2.7 

1489577

9.9 

1515472

7.3 

12103290.4 

Утворен

і 

446206.

7 

449358.

7 

447193.

8 

354116.9 

Таблиця 15. Утворення та накопичення відходів на керованих звалищах з розбивкою за 

класами небезпеки  

 

3.4.1.2 Регіональна картина 

На Малюнках 16 і 17 представлена загальна розбивка (тобто класи I - IV) і утворення 

шкідливих відходів від I до III класу з розбивкою за регіонами. Щоб полегшити порівняння, 

Малюнок 16 не містить загальну статистику (тобто Клас I - IV) промислових відходів для 

Дніпропетровська, який із 260 млн. тонн (дані 2014 року) є найбільшим генератором відходів для 

будь-якого регіону, тобто в 2014 році цей регіон створив на 6.5 млн. тонн промислових відходів 

більше, ніж наступна найбільша область, тобто Кіровоградська (39 млн. тонн). Це не дивно, 

враховуючи, що Дніпропетровськ є крупним промисловим центром України з важкою та легкою 

промисловістю, до якої входить металургійний завод, залізорудні шахти, підприємства з 

видобутку іншої рудної сировини, а також підприємства аерокосмічної галузі. 

 

Основні висновки з Малюнка 16 і Малюнка 17: - 

• Регіонами з найвищим загальним утворенням промислових відходів класу I - IV у 2014 році 

були Дніпропетровська (260 млн.), Донецька (17,7 млн. тонн), Кіровоградська (38,9 млн. тонн) та 

Полтавська (5 млн. тонн) області. До кризи Донецьк був другим після Дніпропетровська 

генератором відходів класу I - IV. Це єдині області, у яких загальний обсяг відходів перевищував 5 

мільйонів тонн. П’ятою найбільшою областю була Луганська (3,6 млн. тонн). 

• Ці області не показують високої кореляції з областями, у яких виробляється найбільше 

відходів класу I - III, тобто Харківською (125 тис. тонн), Миколаївською (106 тис. тонн), 

Херсонською (87 тис. тонн), Сумською (87 тис. тонн) і Полтавською (79 тис.). Тільки Полтавська 

область належить до регіонів з найвищим промисловими відходами і відходами класу I - III. 

• У цих областях у цілому співпадають загальні обсяги відходів та відходів класу I -III в період 

між 2013 і 2014 роками, крім Дніпропетровської (різниця 14% і 23% між загальним обсягом 

відходів і утворенням відходів класу I - III), Донецької (67% і зниження на 40% відповідного 

генерування відходів), та Луганської (різниця в 80% за загальним обсягом та скорочення на 64% у 

класі I -III відходів, відповідно). Різниця відображає залежність від важкої промисловості, а також 

обвал у торгових відносинах з Росією та конфлікт на Донбасі. 

• Області з найменшою загальною кількістю відходів - Закарпатська (96 тис. тонн), 

Чернівецька (389 тис.), Херсонська (468 тис.), Волинська (583 тис.) і Житомирська (672 тис. тонн) 

• Області з найнижчим утворенням відходів класу I - III – Чернігівська (100 тонн), Львівська 

(400 тонн), Вінницька (400 тонн), Волинська (700 тонн) і Черкаська (700 тонн).  
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Малюнок 51. Розподіл утворення відходів класу I - IV за областями (2010 – 2014 рр.) 
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Малюнок 52. Розподіл утворення відходів класу I – III за областями (2010 – 2014 рр.)  
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1.24 ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 

Метою даного розділу є розгляд існуючої фінансової системи для поводження з 

промисловими відходами. У ньому викладені правові основи, інституційні рамки для стягнення 

зборів за забруднення, рівень податку на утилізацію відходів, а також розподіл податків між 

національними, регіональними та місцевими органами. 

Правова основа для використання економічних інструментів для досягнення цілей 

екологічного менеджменту надається Законом «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1992). Цей Закон, а також інші підзаконні акти та кодекси, пов'язані із захистом 

навколишнього середовища, встановлюють принцип забруднювач платить. Разом з тим, можна 

сказати, що принцип забруднювач платить не повністю реалізований в Україні і дійсно, досі існує 

суттєвий дисбаланс між витратами, спричиненими забрудненням, і вартістю усунення негативних 

наслідків забруднення. 

Закон визначає ряд основних джерел фінансування природоохоронної діяльності, таких як 

державні бюджети, фонди охорони навколишнього середовища, а також комерційні фонди тощо. 

Перші два є основним джерелом витрат з охорони навколишнього середовища, тоді як третій 

відноситься до витрат приватного сектора. Закон «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачає різні податкові пільги для юридичних осіб, які впроваджують технології 

для зниження відходів та економії енергії та ресурсів, хоча є певний конфлікт із Законом «Про 

оподаткування» (1991), згідно з яким податкові пільги можуть бути встановлені або змінені тільки 

законами про оподаткування. 

Цільове фінансування є визначальною рисою державної системи охорони довкілля в Україні, у 

результаті чого певні потоки доходів автоматично розподіляються для фінансування 

природоохоронних витрат відповідно до заздалегідь встановлених правил. Створені у 1992 році, 

фонди охорони навколишнього середовища утворюють систему трьох рівнів, тобто національну, 

регіональну та місцеву. Починаючи з 1998 року, фонди, які раніше були позабюджетними, 

консолідувалися у державний бюджет і бюджети відповідних територіальних рівнів. Переважна 

частина надходжень до фондів формується за рахунок зборів за забруднення навколишнього 

середовища. Передбачається ще одна зміна щодо цільового використання екологічних платежів. 

До 2014 року, екологічні збори спрямовувалися до спеціального фонду МЕПР і призначалися для 

заходів з охорони навколишнього середовища. Останні зміни в законодавстві України 

передбачають, що платежі будуть спрямовані до загального Державного фонду. 

Ключовою характеристикою системи платежів за забруднення є визначення порогу (MAC), 

вище якого ставки зростають у п’ять разів. Таким чином, збори тісно пов'язані з системою 

дозволів, що встановлює допустимі концентрації відходів для кожного промислового об'єкта. 

Збори на утилізацію промислових відходів залежать від обсягу і класу небезпеки, із застосуванням 

поправочного коефіцієнта залежно від розташування пункту утилізації і типу об'єктів. У більшості 

випадків кількість відходів розраховується за нормативами, а не вимірюється безпосередньо. 

З моменту введення цих інструментів ставки кілька разів переглядалися. Останній перегляд 

відбувся у березні 2015 року. Найсвіжіші податки на утилізацію відходів такі: 

Клас Рівень небезпеки 

відходів 

Податок за 1 

тонну (грн.) 

Податок за 1 

тонну (дол. США) 

1 Особливо небезпечні 890.79 $41.87 

II Висока небезпека 32.45 $1.53 

III Середня небезпека 8.14 $0.38 

IV Низька небезпека 3.17 $0.15 

Низький рівень небезпеки для 

нетоксичних видобувних відходів  

0.31 $0.01 
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Таблиця 16. Збори на утилізацію відходів залежно від класу  

 

З 1999 року Державна податкова адміністрація здійснює контроль за своєчасним стягненням 

платежів за забруднення - основного джерела доходу для екологічних фондів. Бюджетний кодекс 

(оновлений у березні 2015 року) встановлює таку схему розподілу зібраних екологічних податків: 

20% екологічних платежів спрямовуються до державного бюджету, 25% до обласного бюджету, 

55% до бюджетів місцевого самоврядування. Частка екологічних податків у складі загального 

податку становить 1,3%. Це набагато нижче у порівнянні із середнім показником у ЄС, близько 

6,3%, і може відображати той факт, що плата за забруднення вважається скоріше дохідним 

інструментом, а не інструментом для реалізації екологічної політики. Це підтверджується тим 

фактом, що рівень сплати зборів і штрафів був нижчим у районах з вищим забрудненням 

навколишнього середовища і де була менша вірогідність накладення штрафів.  

 

1.25 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ 

Найбільш відповідні висновки і виклики, що випливають з попередніх розділів, можна 

підсумувати таким чином: - 

• Примусове застосування. Погана реалізація і забезпечення дотримання вимог 

природоохоронного законодавства є одним із основних викликів, що стоять перед сектором. 

Законодавчі прогалини призводять до різного тлумачення положень закону а, отже, ускладнюють 

його виконання. Часто дублюються обов'язки державних органів і зустрічаються 

прогалини/відсутні елементи у нормативних положеннях необхідних для розвитку оперативного 

управління відходами. 

• Відповідальність виробника. Згідно з принципом «забруднювач платить», ті, хто 

утворюють відходи несуть відповідальність за оплату витрат на їх належну утилізацію, 

включаючи збір, перевезення, обробку та безпечне видалення.  

• Відсутність ресурсів/знань у регулятора. Інспектори МЕПР не можуть точно визначити, 

які типи та обсяги відходів можна очікувати від кожної галузі. Характеристика відходів і 

впровадження заходів для більш чистого виробництва не вимагається.  

• Відсутність галузевих знань. У багатьох випадках промисловість не знає або не бажає 

знати про можливості рециркуляції або повторного використання;  

• Відсутність знань з боку інвестора, тобто інвестори не знають про потенціал виробництва 

нових продуктів з промислових відходів. 

Ці виклики і труднощі має подолати стратегія у разі успішної реалізації.  
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ОЧІКУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВОГО 

СЕКТОРА  

У цьому розділі зроблена спроба зрозуміти розподіл промислового сектора в Україні, не 

тільки з на національному рівні, а також на регіональному рівні. У цьому розділі також будуть 

розглянуті характеристики основних секторів. При складанні статистики для цього розділу 

виходили з припущення, що існує суттєва співвідношення між економічною діяльністю та 

утворенням промислових відходів, зокрема, для України, де переважають енергоємні галузі 

промисловості і низька ефективність виробництва.  

 

1.26 ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ – ТЕНДЕНЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Промисловість України переживає складний етап. Промислове виробництво різко скоротилося 

у першій половині 2015 року через конфлікт на Сході України. Втрата доступу до російського 

експортного ринку, на частку якого припадало близько 25% експорту в останнє десятиліття, і 

втрата території у високорозвинених індустріальних районах Східної України є прямою загрозою 

майбутній економічній стабільності країни. Крім того, ці короткострокові події слід розглядати в 

контексті довгострокових структурних змін. Відносна вага промислового сектора постійно 

знижувалася з кінця епохи Радянського Союзу, наприклад від 50% валової доданої вартості (ВДВ) 

у 1991 році до близько 27%. Нові джерела зростання не можуть компенсувати зниження 

продуктивності старих промислових секторів. 

Проте, промисловий сектор хоча і знижується, а і досі відіграє ключову роль в економіці 

України, і його продуктивність є ключовим фактором соціально-економічного розвитку. У 2003 

році, наприклад, частка промисловості у ВВП становила 29,8%, хоча до 2013 року цей показник 

скоротився приблизно до 21% ВВП. Скорочення посилюється втратою найбільшого торгового 

партнера (Росії) після анексії Криму та війни в Донбасі. Отже, економіка України скоротилася на 

6,8% в 2014 році і, за станом на лютий 2016 року, економіка України скоротилася на 10,4% в 2015 

році. 

 

 

 
Малюнок 53. Історичні тенденції ВВП України  
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Малюнок 54 Історичні тенденції ВВП України (на душу населення) у порівнянні з 

іншими країнами ЄС 

 

У 2015 році країна зафіксувала скорочення експорту на 30,9% через різке падіння обсягів 

виробництва у Донецькій і Луганській областях – двох найбільш промислово розвинених регіонах 

України, на які припало 40,6% від загального темпу зниження експорту. До останнього часу Росія 

була найбільшим торговим партнером України з 25,7% експорту і 32,4% імпорту в 2012 році. До 

2015 року ЄС став найбільшим торговим партнером України, на якого припадає більше третини її 

торгівлі; експорт з України в Росію знизився до 12,7%. У 2015 році основну частину експорту 

України до 217 країн складали продукти харчування та інші сільськогосподарські продукти (на 

суму $ 13 млрд.), металургія (8,8 млрд. доларів) і обладнання (4,1 млрд. доларів). 

 

1.27 ПРОГНОЗИ ДЛЯ ПІД-СЕКТОРІВ  

В Україні близько 20 основних галузей промисловості, таких як енергетика, чорна і кольорова 

металургія, хімічна і нафтохімічна, газова галузі, машинобудування і металообробка, лісова, 

деревообробна промисловість, виробництво деревної целюлози і паперу, будівельних матеріалів, 

легка, харчова промисловість та ін. складається з «легких», трудомістких підгалузей, таких як 

текстильна провислість, і «важких» капіталоємних та технологічно складних підгалузей, таких як 

металообробка або авіабудування. Україна має давні і міцні традиції важкої промисловості, яка 

була важливою частиною промислового комплексу Радянського Союзу. Важкі підгалузі 

металургії, гірничодобувної промисловості і машинобудування залишаються сильною складовою 

промисловості України, і на них припадало майже 50% промислових продажів у 2013 році, до 

того, як на дані вплинув нинішній конфлікт. 

Проте промисловість України не обмежується важкими підгалузями. Харчова промисловість, 

порівняно трудомістка підгалузь легкої промисловості (на неї припадало 26% промислових 

продажів у 2013 році) є найбільшим сектором. Інші галузі «легкої» промисловості, такі як 

текстильна, деревообробна, гумова і пластикова, на даний час є набагато меншими у 

пропорційному вираженні, хоча у середньому росли швидше, ніж важкі сектори до 2013 року. 

Хоча більшість важких підгалузей - металургія, машинобудування і нафтопереробка – практично 

не демонстрували економічного зростання у 2010-2013 роках, багато легких секторів зростали 

вищими темпами.  
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Малюнок 55. Економічні показники за підгалузями у 2013 році 

Частково, такий малюнок даних пояснюється падінням світових цін на метали з 2011 року, але 

дані вказують на те, що в Україні відбувався структурний перехід від важкої до легкої 

промисловості іще до того, як на Сході України вибухнув конфлікт у 2014 році. Вищі темпи 

зростання легких підгалузей не змогли компенсувати стагнацію або спад в більшості важких 

підгалузей для стабілізації частки ВВП промисловості, але структура промисловості України 

почала відходити від традиційного акценту на важких, капіталомістких виробництвах, таких як 

металургія, обробка і машинобудування. Таким чином, триває процес структурних змін, в якому 

легкі промисловості підгалузі зростають сильніше, ніж великі важкі промислові сектори. 

Видобуток корисних копалин, харчова промисловість і машинобудування є домінуючими 

підгалузями промислового виробництва, які спільно дали майже 60% від загального обсягу 

валової доданої вартості промисловості. Основні орієнтовані на експорт підгалузі, такі як 

текстильна промисловість, металургія, машинобудування та хімічна промисловість, продали 

більше 50% своєї продукції на експорт. 

Промисловість України зазнає короткострокового спаду виробництва і довгострокового 

відносного занепаду через незавершеність структурних змін. У довгостроковій перспективі 

потрібно проводити поступові структурні зміни з переходом від важкої до легкої промисловості з 

більш рівномірним розподілом виробництва по всій країні. Проте важка промисловість 

залишається дуже важливою для України. Металургія, гірничодобувна промисловість і 

машинобудування забезпечили майже 50% промислових продажів у 2013 році. Тим не менше, 

легкі підгалузі, такі як харчова промисловість, виробництво меблів та хімічних 

речовин/фармакологія обігнали важку промисловість за зростанням продажів у 2010- 2013 роках, 

до початку нинішньої кризи. Харчова промисловість була найбільшим сектором легкої 

промисловості у 2013 році із 26% галузевих продажів. 
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Малюнок 56. Промислові “продажі” у 2013 році 

 

 

Як показано вище, ВВП від видобутку збільшилася до 11949 млн. грн. у другому кварталі 2016 

року з 11540 млн. грн.. у першому кварталі 2016 року. ВВП гірничодобувної промисловості 

становив в середньому 15339 млн. грн.. з 2010 до 2016 року, досягнувши максимуму у 17972 млн. 

грн. у четвертому кварталі 2011 року, і рекордно низького рівня 10974 млн. грн. у першому 

кварталі 2015 року.  

 
Малюнок 57. ВВП видобувного сектора (червень 2013 - липень 2016 рр.) 

Для виробництва, ВВП збільшився до 27110 млн. грн. у другому кварталі 2016 року (з 23832 

млн. грн. у першому кварталі 2016 року). Це в середньому 32145 млн. грн. з 2010 до 2016 року, 

досягнувши найвищого рівня 41074 млн. грн. у четвертому кварталі 2010 року і рекордно низького 

рівня 22301 млн. грн. у першому кварталі 2015 року.  
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Малюнок 58. ВВП виробничого сектора (2013 – 2016 рр.) 

 

1.28 РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГАЛУЗЕЙ 

Промислове виробництво нерівномірно розподіляється по всій Україні. Підприємства 

зосереджені в певних областях, особливо на сході країни. Наприклад, на Донецьку область 

припадає 21% (цифри 2013 року), на Дніпропетровську 19%; у сукупності, у цих областях 

зосереджено 40% промислового виробництва України. Луганська (8%), Запорізька (5%) і 

Харківська (5%) області збільшують частку Сходу до майже 60% (Малюнок 24).  

 
 

Малюнок 59. Розподіл української промисловості  

 

Проте у 2010-2013 роках промислові продажі на заході і в центрі України зростали значно 

швидше, ніж на півдні і сході. Диференціальне зростання було частково обумовлене секторальним 
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розходженням у регіонах, оскільки на заході і в центрі були зосереджені 

швидкозростаючі підгалузі харчової промисловості, а у південній і східній частині домінували 

видобувна/металургійна промисловості із низькими темпами зростання. Проте навіть важкі 

підгалузі на заході і в центрі України зросли сильніше, ніж на півдні і сході. Це пов'язано з 

переважанням нових, дрібніших, компаній і зосередженням на зростаючих ринках. 

Структурні зміни в промисловості України також впливають на регіональний розподіл 

промисловості. Традиційно, Південь і Схід, де зосереджена важка промисловість, вважаються 

головними промисловими регіонами країни, Захід більшою мірою пов'язаний із 

сільськогосподарською та торговельною діяльністю, а значення центральної частини України для 

промисловості практично ігнорується. Проте в останні роки традиційні промислові регіони на 

сході та півдні України показали значно слабше зростання, ніж захід і центр країни. 

Різні промислові структури можуть частково пояснити цю різницю зростання між регіонами. 

У промисловості Західної та Центральної України переважають харчової підприємства та інші, 

дрібніші галузей легкої промисловості, тоді як на Сході і Півдні домінує металургійна (і 

гірничодобувна) промисловість. 

 

 
 

Малюнок 60. Процент продажів за субсекторами в Україні  

Тоді як на харчову промисловість припадало 45% і 35% від обсягу продажів у Центральній та 

Західній Україні у 2013 році, вона складала всього близько 15% від обсягів продажів на Півдні і 

Сході. З другого боку, гірничодобувна та металургійна промисловість у сукупності забезпечили 

56% продажів на Півдні, 49% на Сході, але тільки 10% та 16% на Заході і в Центрі України. 

Відмінності в динаміці загального зростання цих основних підгалузей - швидке зростання 

харчової, повільне зростання металургійної промисловості - можуть пояснити значну частку 

регіонального диференціального зростання. 

Промисловість на заході України відносно нерозвинена і становила лише 9% промислових 

продажів у 2013 році, а загальна питома вага машинобудування на Заході як і раніше, є відносно 

невеликою, і велика частина підгалузі, як і раніше, розташована в інших регіонах Україна. Проте, 

впадає в очі, що «розумні» підгалузі (електричні, зокрема, комп'ютерна/електроніка) дають значно 

більшу частку продажів на Заході, порівняно з іншими регіонами України, і відносне значення 

загальної підгалузі «машини і обладнання» (яка є найменш продуктивним сектором 
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машинобудування в Україні з погляду валової доданої вартості на одного 

працівника) є найменшим на Заході. 

 

 
Малюнок 61. Зростання чотирьох найбільших підгалузей за регіонами, 2010-2013 рр. 

 

Дійсно, у чотирьох найбільших промислових підгалузях України продажі на Заході і в Центрі 

зросли швидше, ніж на Півдні і Сході у період з 2010 до 2013 року (зростання у харчовій 

промисловості на Сході є єдиним винятком). Це вказує на те, що частково різниця у регіональному 

зростанні пояснюється на глибшому рівні виробничої структури: на Заході та в Центрі 

промисловість переважно складається з дрібніших компаній з меншим впливом основних ділових 

груп і ширшою участю іноземних інвесторів, ніж на Півдні та Сході. Крім того, цю тенденцію 

підтримали кращий бізнес-клімат та інституційні рамки, особливо на Заході, що приведе до більш 

рівномірного розподілу промислових потужностей України між регіонами в довгостроковій 

перспективі. Промисловість на Заході і в Центрі України зростає швидше, ніж в традиційних 

промислових районах на Півдні і Сході до початку конфлікту. Це пояснюється концентрацією 

швидко зростаючих підгалузей, різних промислових структур на рівні фірми, і кращим 

середовищем для бізнесу. 
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ПРОГНОЗИ ЩОДО УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ  

Основною метою даного розділу є інвентаризація промислових/небезпечних відходів для 

промислового сектора. Мають використовуватися два основних методи, а саме: - 

• Швидка оцінка - використання статистичних даних і показників утворення відходів, 

насамперед для прогнозу утворення небезпечних відходів, а потім для оцінки промислових 

відходів. 

• Оцінка існуючих даних - за допомогою існуючих статистичних даних та іншої інформації, 

наявною у МЕПР/Державної служби статистики. 

 

Що стосується першого пункту, для оцінки генерування небезпечних промислових відходів 

широко використовуються показники утворення відходів. Екстраполяція в цілому проводиться на 

основі валового внутрішнього продукту (ВВП), населення і зайнятості. Кожен метод дає різний 

результат, і всі є неточними. Однак ці методи корисні для визначення ймовірних масштабів 

утворення відходів для цілей розробки політики та стратегії. 
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ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ 

«Технічна» стратегія була розроблена на основі основних висновків кабінетного аналізу, а 

саме: - 

• Відсутність систематичного і послідовного обліку промислових відходів для країни у цілому. 

Наявність чіткої картини управління промисловими відходами має основоположне значення для 

узгодженого планування, за відсутності точного обліку плану, представлений у цьому розділі, 

обмежується «високою ймовірністю» і однозначно потребуватиме перегляду після отримання 

деталізованого переліку; 

• Наявність даних, які свідчать, що значні кількості небезпечних промислових відходів 

придатні для централізованої обробки і утилізації; 

• Огляд існуючих методів показав наявність кількох хороших систем очищення промислових 

відходів у промисловості і практично повну відсутність комплексного підходу до вирішення 

проблем поводження з відходами; 

• Український уряд визнає необхідність поліпшення, особливо у плані запобігання утворенню 

відходів та їх мінімізації та забезпечення необхідних варіантів екологічно чистої переробки та 

утилізації відходів; 

• Огляд регуляторної системи показав відсутність деяких необхідних законодавчих 

інструментів, а також потребу удосконалення деяких чинних актів, особливо щодо визначень, а 

також потреб уникнути дублювання функцій і обов'язків і прийняття підходу, орієнтованого на 

краще дотримання;  

• Екологічне законодавство не завжди спрямовує зусилля у напрямку оптимального вибору 

методів управління відходами, таких як запобігання і мінімізація відходів. Дійсно, основна увага 

зазвичай зміщується на нижні рівні ієрархії поводження з відходами, тобто насамперед на 

захоронення і меншою мірою на утилізацію та переробку/відновлення. Крім того, фіксується 

значний рівень неналежного використання у промисловості. Часто процедура, яку називають 

«переробкою відходів», виявляється звичайним видаленням, передачею і зберіганням. 

 

Таким чином, розроблена стратегія приймає поводження з промисловими відходами як 

всеосяжний термін, що може застосовуватися для опису кількох різних процесів, а саме: - 

• Уникнення і мінімізації утворення відходів; 

• Повторного використання, переробки, відновлення або утилізації відходів; 

• Обробки або знищення відходів, тобто фізичного руйнування, хімічної детоксикації або 

іншого методу знешкодження відходів; і 

• Захоронення відходів або викиду матеріалу в повітря, воду або землю.  

 

1.29 ОГЛЯД ТА ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ 

У цьому розділі представлено огляд та висновки з аналізу якісних параметрів, на основі 

поєднання кабінетного дослідження та консультацій із зацікавленими сторонами. Сюди входить 

обговорення таких аспектів: - 

• Національний контекст, наприклад, політика поводження з промисловими відходами, 

критична роль інформації, необхідність конструктивної участі тощо; 

• Нормативно-правова стратегія, наприклад, створення вимог, що підлягають виконанню, 

з’ясування, хто є суб’єктом таких вимог та встановлення програмних пріоритетів, сприяння їх 

дотриманню тощо; 

• Елементи системи регуляторного контролю, тобто обов'язки генератора відходів, збирання і 

транспортування відходів, контроль за імпортом та експортом відходів, дозволи на роботу об’єктів 

поводження з відходами тощо; 

• Посилення регулювання та контролю, наприклад, перевірка дозвільних  документів, 

особлива увага до промислових секторів, акцент на відходах тощо; та 
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• Інфраструктура поводження з відходами, наприклад, поточна ситуація, 

розвиток об'єкта тощо. 

 

Найважливіші пункти аналізу кожного із зазначених варіантів представлені нижче.  

 

1.29.1 Національний контекст  

Процес вирішення основних причин, що впливають на погіршення стану навколишнього 

середовища, особливо відносно промислових відходів, був надзвичайно повільним в Україні через 

низку причин, найбільш важливими з яких є інерція (через брак інформації тощо), невизначеність 

(тобто щодо екологічних процесів та їхньої незворотності тощо), державні поступки (тобто коли 

дії уряду на захист навколишнього середовища мають конкурувати за обмежені адміністративні та 

фінансові ресурси з іншими соціальними і економічними цілями), а також витрати приватного 

сектора, коли оплата за субсидоване використання природних ресурсів та забруднення 

навколишнього середовища вважається невід’ємним «правом» тощо. 

Робота з питаннями промислових відходів у стратегії потребуватиме суттєвого збільшення 

інвестицій державного і приватного сектора. Це може бути складним у нинішніх економічних 

умовах. Для того, щоб переконати компанії приватного сектора інвестувати в поводження з 

промисловими/небезпечними відходами та людей поводитися більш екологічно відповідально, 

знадобиться ретельно збалансоване поєднання політики і інструментів та значно більший 

організаційний потенціал для контролю промислового забруднення. Вони мають бути 

фундаментально інтегровані в стратегію. 

На даний час у центрі уваги в Україні перебуває відновлення ресурсів (що відповідає середній 

частині ієрархії поводження з відходами), але потрібно також зосередитися на верхній 

(запобігання) і нижній (обробка та захоронення) етапах ієрархії. На жаль, зміщення акцентів у бік 

відновлення матеріалів і ресурсів призвело до відсутності хороших контрольованих звалищ і 

неконтрольованого зберігання або скидання твердих промислових відходах (часто в поганих 

умовах, що виключає утилізації або відновлення). Слід прийняти збалансований, а ключовим 

напрямком стратегії має стати перехід від захоронення до контрольованої утилізації промислових 

відходів.  

 

1.29.2 Регуляторна стратегія  

Міжнародний досвід показав, що переконання, підкріплене реальною загрозою примусового 

виконання є найбільш потужним інструментом стимулювання промисловості дотримуватися 

промислового законодавства щодо поводження з відходами. «Примусове виконання» це заходи, до 

яких вдаються регуляторні органи або відомства для примусу до дотримання закону, тоді як 

«дотримання» означає виконання закону. У зв'язку з цим стратегія повинна містити чіткі 

положення для забезпечення примусового виконання та підтримки дотримання закону. 

 

1.29.3 Елементи системи регуляторного контролю  

Правова база є абсолютною вимогою, але належна інфраструктура і ресурси для примусового 

виконання і контролю іще важливіші. Неможливо реалізувати і забезпечити дотримання 

законодавства, яке говоритиме генераторам відходів, наприклад, що деякі типи об'єктів слід 

використовувати для певних видів промислових відходів, якщо у них немає такої фізичної 

можливості. Таким чином, стратегія має включати заходи для планування та розгортання 

необхідної інфраструктури, а також її використання.  

У цьому контексті, наступною базовою вимогою будь-якої системи регуляторного контролю 

буде пряме визначання у стратегії, що об’єкти для обробки і захоронення відходів повинні мати 

ліцензію або дозвіл від компетентного органу. Деякі винятки зазвичай допускаються для 

тимчасового зберігання в приміщеннях генератора відходів в очікуванні збору. Однак потрібно 
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слідкувати, щоб такі винятки не призвели до зберігання у небезпечних 

умовах або накопичення великої кількості відходів в очікуванні відновлення у невизначеному 

майбутньому (що може і не настати).  

 

1.29.4 Інфраструктура для поводження з відходами 

Нерозумно вводити недосяжні правила і стандарти. Іншими словами, стратегія повинна 

гарантувати, що у промисловості буде доступ до або можливість розвивати системи та 

інфраструктуру для поводження з відходами, що вимагається за законом. Прийнято вважати, що 

недоречно усім галузям промисловості створювати інфраструктуру для поводження з усіма їхніми 

промисловими відходами. У більшості розвинених країн існують централізовані об’єкти для 

обробки небезпечних промислових відходів та поховання залишків від переробки небезпечних 

відходів та інших промислових відходів. Впровадження централізованих очисних споруд має бути 

однією з основних вимог стратегії. 

В Україні немає відомих централізованих об’єктів з переробки промислових відходів. Для 

централізованого захоронення твердих промислових відходів доступні тільки муніципальні 

звалища (з обмеженим контролем для пом’якшення екологічного збитку). Багато окремих 

підприємств мають свої системи фізичної/хімічної обробки неорганічних відходів. На жаль, ці 

процеси на виході дають оксид металу/гідроксид шламів, що потребують утилізації яка, зазвичай, 

недоступна. Крім того, досить імовірно, що багато підприємств просто скидають необроблені 

гальванічні відходи в комунальну систему, що призводить до проблем з очищенням 

муніципальних стічних вод і утворення шламів у стічних водах із високим вмістом важких 

металів, внаслідок чого така вода стає непридатною для використання в сільському господарстві і 

потребує дуже складної утилізації. 

Що стосується розвитку централізованих об'єктів, метою стратегії може бути базове техніко-

економічне обґрунтування їх розробки, включаючи: 

• Визначення інституційних рамок, приналежності та фінансових механізмів для такого 

об'єкта; 

• Розробка концептуальних конструкцій з попередніми узгодженням процесуальних потоків і 

маси;  

• Попередній вибір ділянки. 

Потрібно визнати, що практично неможливо повністю уникнути утворення промислових 

відходів. Так само, слід прийняти, що практично неможливо утилізувати, відновити або 

переробити всі промислові відходи. Тому одним з ключових завдань стратегії буде сприяння 

розвитку відповідних об'єктів для обробки та захоронення.  

 

1.30 ОПТИМАЛЬНА ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 

ЦІЛЕЙ 

У цьому розділі представлена оптимальна технічна стратегію з урахуванням таких критеріїв: - 

• Уникнення і мінімізація утворення відходів; 

• Повторне використання, переробка, відновлення або утилізація матеріалу відходів; 

• Обробка або знищення відходів, тобто фізичне руйнування, хімічна детоксикація або інший 

спосіб знешкодження відходів; та 

• Захоронення відходів або викиди матеріалу в повітря, воду або землю.  

 

1.30.1 Уникнення і мінімізація  

Впровадження мінімізації відходів може забезпечити значні короткострокові і довгострокові 

переваги для промисловості України, які можна умовно розділити на два основних напрямки: 

дотримання нормативних вимог і поліпшення прибутковості підприємства. У даний час загроза 

штрафів, пов'язаних з недотриманням, змушує деякі генератори відходів встановлювати кінцеві 
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очисні споруди. Однак брак знань і технічного досвіду для мінімізації 

промислових відходів не дозволяють підприємствам зосередитися на скороченні відходів. 

Мінімізація відходів може відкрити для підприємств України ряд можливостей для 

підвищення рентабельності за рахунок: - 

• реалізації конкретних економічних вигод; 

• скорочення зобов'язань; 

• створення позитивного суспільного іміджу; 

• покращення здоров'я та безпеки працівників; 

• підвищення операційної ефективності а отже, зниження собівартості продукції;  

• виконання нормативних вимог. 

Реалізація таких програм по мінімізації відходів потребуватиме технічної допомоги, а також 

керівних зусиль (часу) та/або капітальних вкладень. Ці витрати, проте, мають бути збалансовані 

потенційною економією коштів на рівні окремих підприємств (Таблиця 7).  

 

Переваги 

• Зниження витрат підприємства на 

моніторинг, контроль та обробку; 

• Зменшення місця для зберігання 

відходів, тим самим створюючи більше 

місця для виробничих операцій; 

• Зниження аналітичних витрат на 

ідентифікацію та визначення 

характеристик потоків відходів; 

• Зниження ризиків, пов'язаних із 

обробкою небезпечних матеріалів і, отже, 

покращення здоров'я і безпеки 

співробітників; 

• Підвищення ефективності 

експлуатації та надійність процесу. 

• Зниження витрат на переміщення, 

попередню обробку, транспортування та 

захоронення за межами підприємства; 

• Зниження адміністративних витрат, 

пов'язаних із захороненням відходів; 

• Зниження витрат виробництва, у тому 

числі зниження потреби у сировині, енергії та 

комунальних послугах; 

• Зниження ризиків для навколишнього 

середовища, що виявляється у скороченні або 

ліквідації штрафів; 

• Покращення іміджу компанії в очах 

акціонерів/зацікавлених сторін, співробітників 

і суспільства. 

Таблиця 17. Потенційні переваги від мінімізації/уникнення відходів для української 

промисловості  

 

Не всі з перерахованих вище переваг можна досягти в короткостроковій перспективі, в 

основному через те, що чинні нормативні вимоги, рівень виконання/штрафів, а також стан 

інфраструктури для поводження з відходами означає, що галузь більшою мірою готова платити 

штрафи, ніж зменшити кількість відходів на підприємстві. Однак у міру того, як загальні витрати 

на відповідність у плані моніторингу, обробки та захоронення зростатимуть, все більше компаній 

шукатимуть способи зменшити експлуатаційні витрати. 

Запропоновані для України стратегії мінімізації відходів включають: - 

• Новий процес (чистіше виробництво/чистіші технології): кінцевою метою в Україні є 

впровадження чистіших процесів і технологій/виробництва, оскільки це виключає або зводить до 

мінімуму утворення відходів;  

• Скорочення на підприємстві: ці методи направлені на зменшення обсягу відходів на 

підприємстві шляхом вивчення технології виготовлення продукту і/або використання продукту: 

o належні практики ведення господарства, прибирання, належне інженерно-технічне 

обслуговування; 

o технологічні зміни; 

o зміни вхідного матеріалу; 

o зміни продукту. 
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• Переробка: переробка відходів для повторного використання, 

використання і утилізація може у багатьох випадках забезпечити економічно вигідну альтернативу 

обробці і захороненню. 

Усунення/мінімізація відходів є переважним методом і варіант захоронення слід розглядати 

тільки після усіх інших варіантів. Кожна окремо або у сукупності, всі перераховані вище техніки 

відіграють певну роль в мінімізації промислових відходів, що утворюються підприємствами 

України. Вибір конкретної методики залежатиме від типу і кількості відходів, що утворюються на 

підприємстві, а також технічні/фінансові можливості підприємств по введенню змін у 

виробничому процесі тощо. Методи можуть варіюватися від високих технологій/дорогих рішень 

до дешевих, легко адаптованих практик і процедур, таких як управління запасами, навчання і 

програми технічного обслуговування. 

Першочергова потреба на сучасному етапі промислового розвитку України полягає у 

стимулюванні впровадження мінімізації відходів у практичному ключі, як у рамках існуючих 

підприємств, так і на майбутніх промислових об’єктах. Тому стратегія для розгляду має 

передбачати заходи з управління нагальною проблемою утворення відходів виробництва, а також 

давати можливість для впровадження чистих технологій у майбутньому. З огляду на поточний 

стан української промисловості, варіанти мінімізації/уникнення відходів мають відповідати ряду 

критеріїв: - 

• Простий, реалістичний і економічно вигідний у короткостроковій перспективі; 

• Можливість застосування до існуючих і нових підприємств, що є потенційними 

генераторами промислових відходів; 

• Досить гнучкий, щоб забезпечити основу для довгострокових програм з мінімізації відходів;  

• Ґрунтується на існуючій базі знань в Україні. 

На підставі вищевказаних критеріїв, рекомендуються такі технічні варіанти для сприяння 

мінімізації промислових відходів в Україні:- 

• ОВД та дозволи - це вимагатиме оцінки найкращої технології (наприклад, у відповідності з 

примітками BRFЕ, створеними в ЄС для різних процесів і потоків відходів) і практик мінімізації 

відходів в рамках ОВД та дозвільного процесу, при цьому дозвіл видається залежно від прийняття 

відповідного рівня технології; 

• Заохочення або встановлення обов'язкової вимоги щодо: 

o аудитів мінімізації відходів - завершення аудиту із зобов'язанням впровадити програму 

мінімізації відходів; 

o формальних систем екологічного менеджменту (ISO14001 та ін.) - впровадження систем 

управління для скорочення зобов'язань і ризиків; 

o формальних програм і планів поводження з відходами - впровадження наскрізної системи 

управління промисловими відходами;  

o щомісячного звіту про схему обміну відходами - прив'язана до створення системи обміну 

відходами. 

• Інші заходи: 

o обмін відходами - передбачає створення системи обміну відходами для зниження за 

рахунок повторного використання кількості промислових відходів, які захоронюються або 

відправляються на звалище. Це є одним із варіантів для областей з високою концентрацією 

промислових підприємств. Від учасників можна вимагати подання щомісячних звітів про кількість 

обміняних промислових відходів; 

o пілотні/демонстраційні проекти - включає реалізацію програм зі скороченням 

промислових відходів з використанням екологічно чистих методів виробництва та ін. 

У Таблиці 8 наведена якісна оцінка кожного з рекомендованих вище варіантів для уникнення 

та мінімізації. 
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Таблиця 18. Вибрані стратегічні заходи, рекомендовані для уникнення та мінімізації відходів в Україні  

Заходи Переваги Недоліки  

Legislative 

Оцінка екологічного 

впливу (ОВД) і дозволи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарти контролю 

викидів 

 

• В Україні проводяться ОВД для нових 

проектів/крупних розробок, і їх можна розширити 

для включення оцінки найкращих наявних 

технологій (ВАТ) для мінімізації промислових 

відходів і забруднення. 

• Можуть охопити великі компанії, які 

потенційно можуть бути значними генератори 

промислових відходів. 

• Можуть доповнити реєстраційні аспекти 

для генераторів відходів у рамках загальної 

стратегії поводження з промисловими відходами 

для надання точних нових даних про типи і 

кількість промислових відходів, що генеруються 

новими промисловими підприємствами. 

• Реєстрація генератора охоплюватиме 

невеликі компанії. 

  

• Може застосовуватися для певних галузей 

промисловості з високим ступенем ризику з 

погляду утворення промислових відходів. 

• В Україні є система стандартів контролю 

забруднення. 

 

• Заяви в ОВД не завжди підкріплені на 

практиці, і рівень перевірки/примусового 

виконання недостатній для забезпечення 

дотримання умов. 

• Застосовується тільки до нових компаній і 

розробок, що вимагають проведення ОВД для 

видачі дозволів. 

• Не застосовується до існуючих генератори 

відходів. 

• У компаній може не бути інформації про 

найкращі доступні технології. 

• У МЕПР може не бути навичок для 

належної оцінки, чи підходять заходи з контролю 

забруднення для даної галузі. 

 

• Сучасні галузеві стандарти складно 

виконувати, прийняття більш жорстких 

стандартів може бути ускладненим. 

• Промисловість має обмежений доступ до 

технологій управління для зниження рівня 

забруднення. 

• Можливо, за стосуватиметься лише до 

великих підприємств. 

• Вимагає оцінки та встановлення доцільної 

екологічної технології та особи, відповідальної за 

таке визначення. 
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Заохочення або 

вимога в обов’язковому 

порядку:  

Аудити мінімізації 

відходів  

 

 

 

 

 

 

• Можна спрямувати на основні джерела 

промислових відходів. 

• Застосовуються до існуючих і нових 

підприємств. 

• Зосереджені на скороченні промислових 

відходів. 

• Можна використовувати демонстраційні 

проекти для застосування методології аудиту. 

• Аудит дає основу для удосконалення 

програми мінімізації відходів. 

• Методологія аудиту незрозуміла і необхідна 

суттєва підготовка як для регуляторних органів, 

так і для генераторів відходів. 

• Малі підприємства можуть не мати досвіду 

або персоналу для проведення аудитів, тому 

аудит, ймовірно, обмежиться великими 

підприємствами. 

• У галузі немає очевидної рушійної сили для 

проведення аудитів. 

 

Система управління 

навколишнім середовищем 

(EMS)  

• Зменшує зобов'язання і ризики для 

виробників відходів. 

• Система управління навколишнім 

середовищем є перевіреним способом 

покращення вимірювання екологічної діяльності 

та управління 

• Управління ризиками та відповідальністю є 

новою концепцією в Україні для більшості 

великих підприємств. 

• Іноземні партнери вимагають «рівного 

ігрового поля» для інвестицій, і не вводитимуть 

систему управління навколишнім середовищем, 

якщо немає істотної ринкової/фінансові вигоди. 

• Не застосовується для SME в 

короткостроковій/середньостроковій перспективі 

і, ймовірно, є довгостроковим заходом для 

більшості компаній, якщо законодавство не 

робить їх обов'язковими. 
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Щомісячний звіт по 

схемі обміну відходами 

(дивіться пункт про обмін 

відходами нижче) 

• Збільшує потенціал для повторного 

використання і запобігає незаконному скиданню 

або похованню; 

• Економічний стимул для підприємств 

переробляти, з огляду на сильну культуру 

переробки в галузях промисловості. 

• Можливо, застосовуватиметься тільки до 

великих компаній. 

• Знадобиться центральна система управління 

для продажу та обміну відходами. 

• Збір становить логістичну проблему з 

огляду на існуючу інфраструктуру для 

перевезення відходів.  

Інші заходи 

Обмін відходами 

• Цей захід може опиратися на сильну 

традицію переробки в українській промисловості, 

і може забезпечити дохід або принаймні нульову 

вартість для бізнесу. 

• Це може бути єдиним способом для деяких 

генераторів промислових відходів зменшити 

кількість відходів, що направляються на 

захоронення. 

• Навіть якщо відходи не можна використати 

у якості сировини, їх все одно можна застосувати 

у процесах очищення, наприклад, на об'єктах з 

очищення стічних вод або для нейтралізації 

(кислот і лугів)  

• Потребує ідентифікація промислових 

відходів і, ймовірно, може застосовуватися тільки 

для великих компаній у короткостроковій 

перспективі. 

• Не може ефективно функціонувати, якщо 

центральний орган/організація не координуватиме 

збір і продаж відходів у якості сировини. 

• Можливо, застосовується тільки до 

невеликої кількості відносно чистих матеріалів. 

• Обмежене застосування для SME, де 

генеруються лише невеликі кількості змішаних 

відходів. 
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Пілотні та 

демонстраційні схеми 

• Можуть бути введені в короткостроковій 

перспективі для підвищення обізнаності щодо 

простих заходів з мінімізації відходів. 

• Можуть бути прив’язані до вартості 

забруднення та підвищення рентабельності. 

• Застосовуються для малих і середніх 

підприємств, а також великих компаній. 

• Могли б поширити потужний сигнал для 

підприємств України, що мінімізація 

промислових відходів може принести значні 

вигоди. 

• Вигоди можуть бути специфічними для 

сектора або до всіх секторів. 

• Схеми мінімізації промислових відходів 

могли б використовувати результати інших 

програм профілактики промислового 

забруднення, що діють в Україні.  

• Відносно нова концепція у промисловості 

для мінімізації небезпечних відходів. 

• Потрібно вирішити складні питання щодо 

участі, спонсорства, фінансування тощо. 

• Промисловість зараз потребує фінансування, 

щоб показати практику мінімізації відходів і не 

має уявлення про внутрішнє фінансування за 

рахунок скорочення витрат. 

• Поточний метод захоронення означає 

відсутність комерційної рушійною сили для змін. 

• На даний момент у промисловості 

вважається, що мінімізація відходів потребує 

більш чистих технологій, а отже, додаткових 

витрат. 
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1.30.2 Повторне використання, переробка і відновлення  

В Україні практикується повторне використання, переробка та відновлення відходів. Ця 

практика досить рудиментарна, і часто є неналежною з погляду впливу на навколишнє 

середовище. Повторне використання, переробка та відновлення можуть бути економічно 

ефективною альтернативою обробці та захороненню деяких видів відходів, і може допомогти 

зберегти ресурси. 

Багато промислових відходів придатні для повторного використання, переробки або 

відновлення, але існують серйозні фактичні і потенційні перешкоди, про які слід знати. До них 

належать:  

• відсутність розподілу небезпечних промислових відходів та безпечних промислових 

відходів; 

• відсутність розподілу одних небезпечних відходів від інших небезпечних промислових 

відходів; 

• можливість замінити сировину відходами часто сильно залежить від чистоти відходів; 

• неспроможність розділити відходи, придатні для повторного використання, переробки або 

відновлення часто призводить до неможливості відновлення/переробки цих відходів;  

• неконтрольовані погані практики поводження з відходами, які є дешевими або 

безкоштовними, перешкоджають переробці та відновленню. 

Остання з описаних вище перешкод є важливим питанням. Часто процеси відновлення або 

переробки є відносно дорогими і перероблений або відновлений матеріал може коштувати стільки 

ж, скільки і новий матеріал. Практично немає фінансового стимулу використовувати відновлений 

або перероблений матеріал, якщо не враховувати вартість належної утилізації відходів. 

В українському контексті такі відходи можна вважати «основними» кандидатами на повторне 

використання, переробку або відновлення (Таблиця 9).  

Відходи  Типи промисловості  Технологія 

Кислоти і луги • Основні метали 

• Устаткування для 

виробництва 

• 

Електрика/електроніка 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти 

Розчинники • Виготовлення фарб 

• Фармацевтичні 

препарати 

• Електроніка 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти  

• Відновлення 

розчинників (наприклад, 

відходи фарби з 

випаровуванням із 

поверхні скребка)  

• Дистиляція 

розчинників  

• Фракційна 

дистиляція сумішей 

розчинників 
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Масла • Устаткування для 

виробництва 

• Електричне 

обладнання 

• Верстати 

• Нафтохімічна 

продукція 

• Обслуговування 

транспортних засобів 

• Повторне 

використання шляхом 

«низхідного градієнта», 

тобто застосування, що 

вимагає меншої чистоти  

• Повторна переробка 

• Використання в 

якості низькосортного 

палива 

Важкі метали • Основні метали 

• Металообробка 

• Відновлення шляхом 

осадження з розчину і 

повторної переробки 

• Електролітичне 

відновлення металів з 

розчину, наприклад, 

гальванічних розчинів 

Цінні метали • Фотографія 

• 

Електрика/електроніка 

• Відновлення шляхом 

осадження з розчину і 

повторної переробки 

• Електролітичне 

відновлення металів з 

розчину, наприклад, 

гальванічних розчинів 

Реактиви для 

травлення  

• 

Електрика/електроніка 

• Відновлення вмісту 

важких металів, 

наприклад, Cu з мідних 

реактивів для травлення  

• Відновлення 

реактивів для травлення  

Таблиця 19. Відходи, придатні для повторного використання, переробки або відновлення  

 

Всі з наведених вище заходів можуть значно ширше застосовуватися в Україні за наявності 

належної мотивації. Це частково випливає з розвитку інфраструктури управління промисловими 

відходами, що призводить до вищих витрат на обробку та захоронення. Іншим варіантом було б 

стимулювання відновлення та переробки.  

Однією з основних причин низького поширення в Україні повторного використання, 

відновлення або переробки промислових відходів, за винятком відпрацьованих масел, є майже 

повна відмова від розділення цих відходів. Тому у короткостроковій перспективі потрібно 

зосередитися на ідентифікації та розділенні промислових відходів. Наступним кроком буде 

викорінення поганих практик, наприклад, коли розчинникам дозволяють випаруватися, 

забруднюючи атмосферу. 

Як було зазначено раніше, у багатьох країнах ЄС була встановлена система обміну відходами 

для підтримки повторного використання, відновлення та переробки. Мета полягає у тому, щоб 

звести генераторів відходів, які потенційно можуть повторно використовуватися, відновлюватися 

або перероблятися, із підприємствами, які зможуть їх утилізувати. Біржі відходів – це, зазвичай, 

електронні бази даних, що керуються регуляторними органами, торговельними асоціаціями, а в 

деяких випадках приватними організаціями. 
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1.30.3 Обробка на підприємстві  

Хоча важливість запобігання та мінімізації утворення відходів, повторного використання, 

переробка та відновлення завжди є першочерговим, завжди буде існувати потреба у належній 

обробці та утилізації відходів (Малюнок 27).  

 

 
Малюнок 62. Різні категорії обробки відходів 

 

 

Процеси обробки, що можуть використовуватися на підприємстві, можна поділити на такі 

основні групи: - 

• Механічна обробка; 

• Процеси фізичної/хімічної обробки; 

• Процеси термічної обробки;  

• Захоронення на звалищі. 

 

Механічна обробка  

Механічна обробка часто використовується для підготовки відходів від процесів первинної 

обробки, таких як фізична/хімічна обробки або термічна обробка. Наприклад, тверді ціанідові 

відходи іноді потрібно подрібнити на шматочки, перш ніж передати для хімічної обробки. Так 

само, потрібно роздробити та розм’якшити тверді органічні відходи для остаточного 

перемішування з іншими органічними відходами перед спалюванням (Малюнок 28).  
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Малюнок 63. Варіанти механічної обробки  

 

Останні процеси мають життєво важливе значення для ефективного спалювання промислових 

відходів, оскільки відходи, що подаються у печі для спалювання повинні відповідати конкретній 

специфікації для ефективного горіння. 

 

Фізична/хімічна обробка 

Процеси фізичної/хімічної обробки (Малюнок 29, Таблиця 10) є найбільш поширеним 

засобом, за допомогою якого обробляють неорганічні промислові відходи, наприклад, 

окислення/відновлення, нейтралізація/осадження і стабілізація тощо. 

 
Малюнок 64. Процеси фізичної/хімічної обробки 

 

Хімічна обробка передбачає використання реакцій для перетворення потоків промислових 

відходів на менш небезпечні речовини. Хімічна обробка може бути корисною для відновлення 

небезпечних речовин і, оскільки вона може використовуватися для отримання корисних побічних 

продуктів і екологічно прийнятних залишкових стічних вод, хімічна обробка є набагато кращим 

способом поводження з відходами, ніж поховання на звалищі. Типові процеси хімічної обробки 

включають окислення/відновлення, нейтралізацію та ін. Вони використовуються для зменшення 

об’єму відходів або перетворення їх на менш небезпечну форму. 

Фізична обробка включає широкий спектр методів розділення, наприклад, просіювання, 

відстоювання, фільтрацію і сорбцію тощо. Щоразу, коли потрібно обробити відходи, що містять 

рідини і тверді речовини, у першу чергу слід розглядати технології, що включають фізичне 

розділення, тому що вони зазвичай є економічно ефективним і найпростішим рішенням. Ці 

процеси включають виділення суспензії з рідкої фази і в основному залежить від якості і 

характеру суспендованих твердих частинок по відношенню до цієї рідкої фази. Як правило, 

фізична обробка застосовується у комбінації з іншими технологіями для оптимального видалення 

відходів. 
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Процес Оброблені відходи 

Окислення/Зменшення • Окислення ціанідних відходів з 

використанням хлориду або гіпохлориту 

натрію 

• Зменшення обсягу шестивалентних 

хромових відходів з використанням 

відходів чорних металів або сульфіту 

натрію 

Нейтралізація/осаджування  • Осадження важких металів у 

вигляді гідроокису або сульфідів із 

розчину 

• Нейтралізація кислотних і лужних 

відходів 

Гідроліз  • Лужний гідроліз фосфорорганічних 

пестицидів 

Флокуляція, коагуляція і фільтрація • Використовується для зневоднення 

частково оброблених шламів 

Електроліз, електро-відновлення 

тощо 

• Використовується для вилучення 

важких металів і дорогоцінних металів з 

розчину, наприклад, золота з 

гальванічних розчинів. 

Стабілізація/затвердіння • Переробка залишків твердої 

речовини/осаду для хімічної 

«стабілізації» залишкових потенційно 

токсичних компонентів у неорганічній 

матриці 

 Таблиця 20 Процеси обробки та оброблені відходи 

 

Процеси фізичної/хімічної обробки прості та відносно дешеві. Їх можна застосовувати як у 

джерелі утворення відходів, так і у кінцевій точці або у складі інтегрованого підприємства з 

переробки відходів. 

Стабілізація вважається ключовим процесом, особливо у країні зі слабким контролем за 

існуючими полігонами і звалищами. Залишки після процесів хімічної обробки часто мають 

високий вміст оксиду металу і гідроксиду та можуть містити сульфіди металів. Хоча вони 

нерозчинні у м'яких лужних умовах у навколишньому середовищі, вони можуть повторно 

розчинятися під дією нейтрального або слабокислого середовища. Якщо ці залишки стабілізовані, 

важкі метали не будуть вивільнятися навіть у слабокислому середовищі. 

 

Термічна обробка 

Органічні промислові відходи можуть оброблятися або у спеціальних установках для 

спалювання небезпечних відходів або шляхом руйнування в інших промислових 

високотемпературних процесах (Малюнок 30 і Малюнок 31). Найбільш поширеним прикладом 

останнього є використання обертових цементних печей.  
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Малюнок 65. Загальні варіанти термічної обробки 

 

Зазвичай, відходи спалюються, хоча для певних видів відходів використовувався піроліз. 

Піроліз не вважається встановленою технологією для багатоцільового поводження з небезпечними 

відходами, тому тут він не розглядається. Спалювання відходів – це, по суті, їх окислення під дією 

дуже високої температури.  

 

 
Малюнок 66. Компоненти спалювання відходів 

 

Процеси термічної обробки використовуються для широкого спектру органічних відходів. 

Установка і обладнання, необхідне для термічної обробки, є дорогим як у плані капітальних, так і 

експлуатаційних витрат. В Україні дуже мало підприємств, якщо такі взагалі є, достатньо великих, 

щоб виправдати розробку установок для спалювання виключно небезпечних відходів. Тому такі 

об'єкти зазвичай є частиною комплексних очисних споруд для небезпечних відходів. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

1 

 

Різні типи для спалювальних установок, зазвичай, відрізняються за типом камери первинного 

згоряння (найпоширеніший варіант - обертова піч), та за типом системи очищення газу. Поворотна 

камера згоряння є день найбільш гнучким варіантом; інші види камери первинного згоряння – 

стаціонарні котли (переважно використовується для спалювання твердих відходів), ін'єкційні печі 

та котли із псевдозрідженим шаром. 

Зазвичай використовують два типи системи газоочищення, так звана система «сухого 

скрабінгу» і система «вологого скрабінгу». У сухий системі вапняний розчин впорскують у потік 

гарячих топкових газів. Вода випаровується, залишаючи частинки вапна, які поглинають і 

нейтралізують кислі гази. Надлишок вапна накопичується на великих фільтрувальних мішках, 

через які проходять димові гази, забезпечуючи додаткову нейтралізацію кислого газу і видалення 

твердих частинок. Вологі системи включають введення лужних розчинів у кислі гази. 

Цементні печі досить ефективні для руйнування органічних промислових відходів, завдяки 

тому, що у них:  

• Використовується технологія обертової печі; 

• Висока температура до 2000 
оC

; 

• Тривалий час перебування, 4-6 секунд, при 1800+ за Цельсієм; 

• Конструкція зустрічного потоку, що забезпечує добре перемішування; та 

• Лужне середовище у печі. 

Як видно, поворотна цементна піч задовольняє всім вимогам ефективного спалювання. Іншою 

ключовою особливістю є наявність дуже запиленого, сильно лужного середовищі у печі, що 

гарантує поглинання і нейтралізацію кислих газів. 

Для країни, що розвивається, зі старими галузями, що переживають економічний тиск, 

розвиток спеціалізованих підприємств для спалювання промислових відходів потребуватиме 

значних витрат. Спалювання відходів у цементних печах може відіграти ключову роль у цих 

обставинах.  

 

1.30.4 Захоронення  

Захоронення промислових відходів залишиться невід'ємною частиною стратегії для України, 

але, на відміну від зберігання на звалищах і неналежного зберігання, яке на даний час переважає, 

місця для захоронення відходів будуть спроектовані і побудовані таким чином, щоб утримувати 

відходи з мінімальним виходом забруднюючих речовин у навколишнє середовище ( Малюнок 32). 
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Малюнок 67. Роль захоронення у системах поводження з промисловими відходами 

 

Хоча паралельне захоронення промислових відходів використовувалося в минулому у таких 

країнах, як США, в Україні тільки буде проходити моно-утилізація. Полігони необхідні, оскільки: 

і) інші технології управління промисловими відходами, такі як зменшення на рівні джерела, 

рециркуляція та мінімізація утворення відходів не можуть повністю ліквідувати відходи, що 

утворюються; та іі) технології промислових відходів не можна звести до нуля у найближчому 

майбутньому. Таким чином, хоча захоронення як основний метод поводження з промисловими 

відходами є пережитком минулого, оскільки роль звалищах зменшується, воно залишається 

необхідною частиною пропонованої системи управління відходами та привабливою 

альтернативою як компонент відновлення неконтрольованих полігонів промислових відходів. 

Хоча захоронення зазвичай вважається найдешевшим варіантом, спеціальні об’єкти можуть 

собі дозволити тільки найбільші підприємства - наприклад, хвостосховища для поховання відходів 

видобувних галузей. Скоріше за все, спеціалізовані регіональні звалища промислових відходів 

рекомендуються в якості складової частини централізованих очисних споруд. Якщо підприємства 

накопичили значні кількості відходів, придатних для стабілізації і захоронення, їх можна або 

перевезти на централізовані підприємства для захоронення або стабілізувалися на місці. Один із 

способів, яким цього можна досягти, - придбання централізованим оператором вантажної 

бетономішалки (у якості мобільної установки стабілізації), що зможе приїжджати на підприємства 

(завантаживши відповідну кількість цементу і вапна) і стабілізувати відходи для локального 

захоронення. Вантажна бетономішалка також може використовуватися на центральному 

підприємстві.  

  

1.30.5 Обробка за межами підприємства: централізований об’єкт для обробки та 

захоронення відходів  

Основна мета даного розділу – обговорити придатність централізованої обробки та 

захоронення промислових відходів на регіональному рівні. 

Як зазначалося вище у цьому документі, нерозумно вводити правила і стандарти, які 

неможливо виконати. Іншими словами, у галузі має бути доступ або можливість створення 

системи та інфраструктури для поводження з відходами, що вимагається за законом. Прийнято 

вважати, що всім галузям промисловості неможливо створити підприємства для обробки своїх 

промислових відходів. У більшості розвинених країн існують централізовані установки для 

поводження з промисловими відходами і утилізації залишків після обробки небезпечних відходів 

та інших промислових відходів. В Україні немає відомих централізованих установок для 

переробки промислових відходів. Існують лише муніципальні звалища (з обмеженим контролем 

для пом’якшення екологічного збитку) для централізованого захоронення твердих промислових 

відходів. 

Багато підприємств мають системи фізичної/хімічної обробки неорганічних відходів. На жаль, 

такі процеси призводять до утворення оксиду металу/гідроксидних шламів, що потребують 

утилізації, яка зазвичай недоступна. Крім того, висока імовірність того, що багато підприємств 

викидають абсолютно необроблені гальванічні відходи у муніципальну систему, що призводить до 

проблем із очищенням комунальних стічних вод і формування шламів з високим вмістом важких 

металів, які є непридатними для використання у сільському господарстві, що призводить до 

серйозних проблем з утилізацією. Що стосується розвитку централізованих об'єктів, метою 

стратегії може бути базове техніко-економічне обґрунтування їх розробки, включаючи: 

• Визначення інституційних рамок, приналежності та фінансових механізмів для такого 

об'єкта; 

• Розробка концептуальних конструкцій з попередніми узгодженням процесуальних потоків і 

маси; 
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• Попередній вибір ділянки. 

Така діяльність може визначити спосіб створення таких об'єктів у межах розумного періоду 

часу. Можливо, буде визначена відповідна організація у якості розробника і оператора 

централізованого підприємства з обробки/захоронення відходів (CWTF). 

Брак комплексного обліку промислових відходів як на регіональному рівні (тобто на рівні 

кожної області) так і на національному рівні ускладнює оцінку типу і величини об'єктів, 

необхідних для управління потоками промислових відходів у країні. Очевидно, кабінетний аналіз 

вказує на те, що рівень поводження з промисловими відходами є досить низьким. Процеси, на 

яких базуються ці технології, як правило, прийнятні, але об'єкти самі по собі часто перебувають у 

поганому стані, а багато з них уже непридатні для використання. Вміст із багатьох систем може 

потрапляти у навколишнє середовище і, хоча часто проводиться первинна обробка, немає 

реального вторинного очищення або остаточного захоронення, що призводить до накопичення на 

звалищах відвалів частково оброблених відходів.  

Вартість є критичною проблемою для української промисловості, оскільки промисловий 

сектор країни в цілому має дуже низьку платоспроможність для організації належного поводження 

з промисловими відходами. За таких обставин, очевидно, економічно невигідно намагатися 

модернізувати/замінити всі існуючі об’єкти на підприємствах; більш ефективним варіантом буде 

будівництво стратегічних централізованих об'єктів і ведення на підприємствах роботи із 

запобігання, мінімізації та сортування відходів. Рекомендується розвивати невеликі спеціалізовані 

багатоцільові об'єкти для поводження з промисловими відходами у кожній області - це потрібно 

також обґрунтувати обліком, який буде проведений у ході планування - розташованих там, де 

зосереджено більшість промислових підприємств для мінімізації транспортних витрат/впливу. Ці 

централізовані об’єкти мають намагатися приймати та обробляти широкий спектр основних 

неорганічних промислових відходів. 

Що стосується основних органічних відходів, рекомендується створити об’єкт для сепарації 

жиру/води і змішування органічних відходів, можливо, на тому ж підприємстві, де розташована 

централізована установка для фізичної/хімічної обробки відходів (щоб можна було користуватися 

спільною інфраструктурою), яка виготовлятиме паливо на основі небезпечних відходів згідно з 

узгодженою технічною специфікацією для використання у промислових теплових процесах. 

 

 

1.31 РОБОТА ІЗ ЗАКИНУТИМИ ПРОМИСЛОВИМИ 

МАЙДАНЧИКАМИ/ЗВАЛИЩАМИ  

Наявна інформація про місцезнаходження покинутих/історичних промислових 

об'єктів/звалищ, а також про види ризиків, які вони представляють, є недостатньою. Тому у цьому 

розділі вказується про потребу проведення інвентаризації таких майданчиків та оцінювання 

ризиків, з подальшою розробкою список пріоритетних об’єктів для відновлення. По суті, цей 

розділ присвячений питанню, чи потрібно враховувати забруднення на таких об’єктах, і якщо так, 

що з цим робити.  

 

1.31.1 Оцінювання ризику 

При вирішенні питання, чи слід зважати на забруднення, завжди потрібно враховувати фактор 

кількості чи концентрацію будь-яких забруднюючих речовин, присутніх у відходах. Необхідно 

розглянути питання, якою мірою присутні речовини можуть зашкодити здоров'ю людини або 

довкіллю. Коротше кажучи, який ризик, якщо такий є, несуть полігони промислових відходів і чи 

є такий ризик прийнятним? Основна мета даного розділу – представити основу для стратегічного 

підходу з урахуванням ризику, для проведення інвентаризації історичних/покинутих полігонів. 

Підхід буде розділений на чотири чітких етапи: - 
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• Протокол попереднього оцінювання ризику для відсіювання ділянок, що не спричиняють або 

не можуть спричинити серйозну загрозу для здоров'я людини і навколишнього середовища, 

базуючись на простих критеріях «так/ні»; 

• Попередня оцінка ризику для тих ділянок, які були визначені як об'єкти потенційного 

інтересу після попереднього відбору, тобто розробка первісної концептуальної моделі для 

встановлення, чи існують потенційно неприйнятні ризики на цих об'єктах; 

• Більш загальна кількісна оцінка ризику на основі попередньої оцінки ризику, щоб 

встановити, чи підходять загальні критерії ціни та припущення для оцінки ризику; і 

• На підставі результатів загальної оцінки ризику, проведення більш деталізованої кількісної 

оцінки ризику з встановленням та використанням більш детальної інформації та критеріїв по 

підприємству, що дозволяє встановити наявність неприйнятних ризиків. 

Основним результатом цього процесу буде визначення наявності неприйнятних ризиків, 

пов'язаних із утилізацією, та способів їх усунення. 

Ключовий момент для прийняття рішення: який об’єм фінансових ресурсів може щороку 

виділятися з державного бюджету для скорочення ризиків, пов'язаних із покинутими 

промисловими об'єктами. 

 

1.31.2 Попередній відбір на основі ризиків 

Цей рівень відбору має призвести до виключення об'єктів, що не несуть серйозну загрозу для 

здоров'я людини (або не мають потенціалу для спричинення серйозної загрози для здоров'я 

людини і навколишнього середовища) з переліку закритих об'єктів. Протокол попереднього 

відбору представлений у вигляді опитувального листа і блок-схеми. Анкета складається із 

чотирьох розділів:  

І) Чи є відомі серйозні впливи; 

II) Джерело; 

III) Шляхи; і 

IV) Рецептори. 

Перший розділ покликаний визначити, чи не були на ділянці інциденти, що завдали 

серйозного впливу на здоров'я людини або навколишнє середовище. Якщо відомих серйозних 

інцидентів не було, тоді переходять до наступного розділу. Другий розділі стосується вмісту і 

стабільності об'єкта, тобто джерела потенційного забруднення. У третьому розділі розглядається 

можливий шлях, яким джерело може вплинути рецептори. У четвертому розділі розглядаються 

типи рецепторів, які можуть зазнати впливу. Результатом протоколу відбору буде поділ об'єктів на 

два класи, а саме: - 

• ті, що не потребують подальшого вивчення;  

• ті, що потребують подальшого вивчення. 

У першому класі об'єкт виключається з подальшого розгляду. У другому класі звалище слід 

розглянути більш детально, щоб визначити, чи воно відповідає критеріям обліку.  

 

1.31.3 Попередня оцінка ризику 

Для ділянок, по яким була визначена потреба у «подальшому вивченні» відповідно до 

протоколу попереднього відбору, проводиться так звана попередня оцінка ризику як перший крок 

до встановлення наявності або відсутності будь-яких потенційно неприйнятних ризиків. 

На Малюнку 33 нижче показана схема заходів, що вживаються на цьому етапі:  
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START

STEP 1

Define the context and objectives of the risk 

assessment

STEP 2

Define the broad characteristics of the site & the 

scope of the conceptual model 

STEP 3

Identify & collect the information needed on 

potential contaminants, pathways, receptors & 

other relevant characteristics of the site & its 

setting

STEP 4

Outline conceptual model & identify possible 

pollutant linkages

Are there potentially 

unacceptable risks?

Is further assessment 

required?

Should the site be kept 

under review or further 

information collected?

GO TO FIGURE 6-4

RESPOND AS APPROPRIATE

NO FURTHER ACTION

GO TO OPTIONS APPRAISAL

YES

NO

YES

YES

NO

PRELIMINARY RISK ASSESSMENT

Note: This will be 

determined by the overall 

context for risk 

management.

Note: This will be largely 

desk-based research & site 

reconnaissance

Note: A typical response 

would be to return to STEP 3

Note: This decision will 

depend on the objectives of 

the risk assessment & 

priorities for the site in light 

of wider priorities

Note: This will depend both 

on the overall context & on 

the types of risk identified.

NO

 
Малюнок 68. Схема заходів в ході попередньої оцінки ризику 

 

Основне завдання на цьому етапі – зібрати та проаналізувати інформацію для підготовки 

початкової концептуальної моделі для виявлення можливих витоків шкідливих речовин, а потім 

оцінити можливі витоки з використанням критеріїв, що відповідають контексту оцінки ризику. 

Основними результатами попередньої оцінки майданчика буде резюме контексту і цілей, загальна 

концептуальна модель, потенційно неприйнятні ризики і пропоновані подальші кроки щодо 

майданчика. У деяких випадках це може бути більш детальна оцінка ризику, або висновок щодо 

відсутності потенційного ризику та/або потреби перевіряти у подальшому контролі ділянки. 

 

1.31.4 Загальна кількісна оцінка ризику 

На цьому етапі потрібно встановити наявність загальних критеріїв оцінки (тобто 

консервативних критеріїв, що стосуються характеристик і поведінки джерел, шляхів і рецепторів), 

а також зробити допущення щодо оцінки ризиків та по можливості застосовувати їх для виявлення 

фактичних або потенційних неприйнятних ризиків. Також визначається потреба у подальшій 

детальній оцінці. 

На Малюнок 69 показана схема діяльності на цьому етапі процесу оцінки ризику:  
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Малюнок 69. Схема заходів під час етапу загальної оцінки ризику  

 

На цьому етапі потрібно розглянути питання доступності і доцільності загальних критеріїв 

оцінки для спрощення. Також збирається додаткова інформація про майданчик та його околиці 

через дослідження на місці. Сюди входить інформація про фактичну наявність і ступінь 

забруднення, шляхи і рецептори для витоку шкідливих речовин, які призводять до неприйнятних 

ризиків та інформація про майданчик, що стосується оцінки ризику і процесу прийняття рішень. 

Після того, як вся інформація буде зібрана, проводиться скринінг ризику на основі даних, 

отриманих із різних опублікованих базах даних, шляхом зіставлення із загальними критеріями, які 

зазвичай не базуються на ризику, для визначення наявності фактичної проблеми. Перевищення 

граничних норм не обов'язково вказує на ризик для здоров'я, тому що ці загальні значення є 

запобіжними і розраховані для найбільш вразливої частини населення. 
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1.31.5 Детальний кількісний аналіз ризику 

Метою цього етапу є встановлення та використання більш детальної інформації по 

майданчику та вибір критеріїв для виявлення неприйнятних ризиків. Він може використовуватися 

як єдиний метод для кількісної оцінки ризику, або для уточнення раніше зроблених оцінок, 

отриманих із використанням загальних критеріїв. Основні кроки на цьому етапі наведені на 

Малюнку 35 нижче:- 

 

 
Малюнок 70. Схема заходів на етапі детальної оцінки ризику  

 

На цьому етапі виробляються детальні критерії оцінки для конкретної ділянки. Це значення 

концентрацій забруднюючих речовин, отримані з використанням детальної інформації про 

характеристики і поведінку забруднюючих речовин на ділянці, шляхи і рецептори, що 

відповідають критеріям оцінки шкоди/забруднення для прийняття рішення про наявність 

неприйнятного ризику. Детальна оцінка ризику проводиться тільки на ділянках, де були 
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перевищені загальні рівні відсіювання, встановлені на етапі 2. Слід виконати два основних 

завдання:  

• дати характеристику або оцінку ураження;  

• дати характеристику або оцінку токсичності. 

Ці два завдання слід завершити до визначення характеристики ризику. Характеристика 

ураження проводиться на основі концептуальної моделі, тоді як характеристика токсичності 

вимагає збору додаткових даних. Крок характеристики ризику важливий, оскільки він поєднує 

оцінку ризиків та управління ризиками. Результати, отримані з характеристики ризику, потім 

використовуються разом з іншим типом інформації для прийняття відповідних рішень щодо 

майданчика. Інформація з цього етапу також може використовуватися для оцінки забруднення та 

шляхів, що суттєво впливають на загальний ризик, і, отже, можна прийняти рішення щодо заходів 

по виправленню становища для зниження концентрації цих забруднюючих речовин і, отже, 

зменшення ризику. 

 

1.31.6 Заходи з виправлення та довгострокові критерії подальшого контролю та витрати  

Технічні перешкоди, а також потенційно великі витрати означають, очистити полігони 

промислових відходів на всій території України неможливо. Натомість потрібно визначити підхід 

для стабільного виявлення та вирішення ризиків через ідентифікацію найбільш проблемних 

ділянок. Після цього можна проводити більш детальну оцінку ризику на рівні майданчика, 

зокрема, з погляду структурованого прийняття рішень про будь-які забруднення з цього 

майданчика і, у кінцевому рахунку, щодо розподілу обмежених ресурсів для ліквідації 

забруднення. 

Основною метою даного розділу є представити стратегічний підхід для відновлення найбільш 

пріоритетних ділянок, тобто: 

• визначення можливих варіантів відновлення для кожного витоку шкідливих речовин; 

• проведення оцінки можливих варіантів відновлення для виявлення найбільш придатного 

варіанту для будь-якого конкретного витоку; і 

• підготовка стратегії виправлення, що вирішуватиме проблему усіх відповідних витоків, при 

потребі через комбінацію дій з відновлення.  

Після того, як буде визначена та узгоджена стратегія відновлення для полігону промислових 

відходів, процес управління ризиками переходить до детального планування та проектування 

робіт, необхідних для реалізації стратегії у практичному плані. На цьому етапі розглядається 

питання довгострокових заходів контролю та потенційної вартості таких робіт . 

• Визначення можливих варіантів відновлення - мета цього етапу полягає у складанні 

короткого списку можливих варіантів для виправлення кожного відповідного витоку 

забруднювачів з урахуванням усіх обставин на майданчику.  

• Детальна оцінка варіантів - мета цього етапу полягає у вирішенні, для кожного відповідного 

витоку забруднювачів, який із можливих варіантів є найбільш підходящим з урахуванням 

конкретних обставин майданчика, тобто той варіант найкраще вирішує цілі конкретного полігону. 

Цілком можливо, що тільки один варіант відновлення знадобиться для усіх витоків на 

майданчику. У цьому випадку стратегія відновлення визначається на основі характеристик 

варіанту з виправлення. У інших випадках може знадобитися поєднання варіантів для розробки 

стратегії, яка стосуватиметься усіх проблем полігону.  

• Стратегія відновлення - мета цього етапу полягає у розробці стратегії відновлення, що може 

бути впроваджена на майданчику, та підготовці загальних характеристик цієї стратегії. 

Підхід до обліку та відновлення, описаний вище, має реалізуватися для кожної окремої 

області.  
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1.32 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА КОЛИШНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИВАТИЗОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

У цьому розділі будуть визначені основні принципи, що стосуються державних зобов’язань, 

пов'язаних із приватизованими промисловими підприємствами. Вони зазвичай включають 

підготовку екологічного аудиту (комплексної оцінки) до початку процедур приватизації, 

визначення необхідних відновних заходів, оцінку вартості заходів з відновлення, а також 

встановлення відповідальності держави/нового власника з фінансування та реалізації програми 

рекультивації. Нова процедура не застосовуватиметься заднім числом, тобто не буде 

застосовуватися до вже приватизованих підприємств. 

Ключовий момент прийняття рішення: чи повинна українська держава брати на себе 

відповідальність за фінансування минулих екологічних збитків у разі приватизації або чи потрібно 

враховувати відповідні витрати при визначенні ціни приватизації. У деяких випадках можлива 

негативний оцінка підприємства, якщо береться до уваги дотримання екологічних норм. 

Для вирішення екологічних проблем у ході приватизації слід врахувати ряд умов, наприклад, 

наявність екологічної інформації, застосовні екологічні вимоги, договірні питання та стимули та 

наступні етапи приватизації. 

 

Наступна процедура (таблиця 11) рекомендується для усунення екологічних факторів на 

подальших етапах приватизації: 

Етап 

приватизації 

Екологічні 

інструменти  

Коментарі  

Підготовка до 

продажу  

Екологічні 

аудити, оцінка 

ризиків 

На даному етапі оцінюються існуючі 

екологічні показники, дотримання правил, 

минулі забруднення та екологічні ризики; 

рекомендуються заходи щодо поліпшення 

дотримання і усунення минулих збитків 

Оголошення 

тендеру  

Екологічні 

посилання в 

інформаційних 

меморандумах 

Надається основна інформація про 

довкілля; визначаються екологічні норми і 

вимоги, які слід виконати.  

Період 

комплексної 

оцінки 

Проект планів 

дотримання 

екологічних норм і 

планів 

відновлювальних 

робіт. 

Проекти планів слід враховувати 

екологічні оцінки, пропонований план 

інвестицій, а також результати 

консультацій з громадськістю.  

Переговори і 

продаж 

Екологічні 

угоди про 

дотримання та 

відновлення, 

інтегровані у 

договір купівлі-

продажу 

Якщо інвестора просять виконати 

заходи з виправлення, має бути досягнута 

згоди щодо обсягу та вартості цих робіт, а 

також щодо механізмів фінансування, 

наприклад, з умовно-депозитного рахунка. 

Засоби забезпечення виконання 

зобов’язань або інші страхові механізми 

можуть використовуватися для 

забезпечення реалізації екологічних планів 

інвестора. Слід розподілити залишкові 

ризики, наприклад, через державні гарантії 

або відшкодування збитків. 
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Контроль 

після приватизації 

Оцінка стану 

навколишнього 

середовища для 

нових інвестицій; 

моніторинг; 

забезпечення 

дотримання 

екологічних вимог. 

З урахуванням невизначеності щодо 

деяких екологічних зобов'язань 

(наприклад, непередбачених збитків, 

позовів третіх сторін тощо), слід 

передбачити механізм вирішення 

конфліктів у договорі купівлі-продажу. 

Таблиця 21 для розподілу відповідальності за забруднення протягом попередніх періодів та з 

метою належного управління потенційними ризиками можуть бути використані більш широкі 

договірні положення, а плани відповідності природоохоронним вимогам можуть передбачати 

графік приведення господарських операцій у відповідність з вимогами українського законодавства 

чи іншими узгодженими вимогами.   

В рамках договорів купівлі-продажу органи влади вирішували питання відповідальності за 

забруднення навколишнього середовища у минулі періоди за рахунок наступного:- 

 Цінові знижки: такі знижки використовувалися у випадках, коли очікувалося, що нові 

власники візьмуть на себе відповідальність за минулу шкоду, завдану забрудненням 

навколишнього середовища. Однак, зниження ціни позбавляє уряд прибутку і, зважаючи на те, що 

потенційний покупець у більшості випадків дає найбільш песимістичну оцінку ризиків, пов’язаних 

із відповідальністю за забруднення навколишнього середовища, сума попередніх державних 

прибутків імовірно буде більшою, ніж фактична вартість розв’язання питань щодо 

відповідальності; 

 Договори гарантії від збитків є інструментом звільнення нових власників від потенційної 

відповідальності за забруднення навколишнього середовища, пов’язаної із умовами, які існують на 

момент купівлі-продажу. 

 Урядові гарантії: такі гарантії дають впевненість новим власникам, однак вони не 

вирішують проблем шкоди, завданої навколишньому середовищу у минулому, в умовах слабкої 

законодавчої бази;  

 Цільові фонди: такі фонди можуть бути створені шляхом резервування частини прибутку 

від приватизації з подальшим її спрямуванням на усунення екологічної шкоди; та 

 Індивідуальні рахунки ескроу: такі рахунки можуть бути відкриті за рахунок прибутків від 

приватизації з метою відшкодування приватизованому підприємству витрат на усунення 

екологічної шкоди на підставі узгодженого плану екологічної реабілітації. Рахунки ескроу 

допомагають почуватися комфортно обом сторонам – інвестору, який бачить, що коштів на 

рахунку буде достатньо для покриття витрат на екологічну реабілітацію, та уряду, який матиме 

гарантії того, що ці кошти будуть використані для фінансування узгоджених заходів. 

Незалежно від того, який із вищенаведених підходів буде використаний, він має ґрунтуватися 

на ретельному порівняльному аналізі витрат і переваг від заходів, які слід вжити для вирішення 

питань відповідальності за вплив на навколишнє середовище у минулі періоди, та проблем 

забруднених ділянок. Слід порівняти очікувані ризики, особливо у контексті впливу на здоров’я 

людини та незворотної шкоди для екосистеми, та витрати, пов’язані із усуненням екологічної 

шкоди. Часто буває достатньо локалізувати забруднені ділянки та здійснювати моніторинг за ними 

без необхідності у проведенні розширених заходів з очищення. Об’єм заходів зі очищення має 

бути встановлений з урахуванням обґрунтованих очікувань стосовно майбутнього використання 

ділянок та пов’язаних з цим ризиків, а також після належних консультацій із зацікавленими 

особами. 
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У тих випадках, коли питання захисту навколишнього середовища мають суттєве значення, в 

рамках договору приватизації укладаються також природоохоронні угоди на умовах, які 

задовольняють як уряд, так і інвесторів. Якщо існує потреба у ліквідації шкоди, завданої 

навколишньому середовищу у минулий період, укладається договір екологічної реабілітації, в 

якому викладаються детальні умови, графік проведення робіт, окреслюється сфера 

відповідальності та зазначаються фінансові питання. Якщо підприємства не в змозі виконати 

поточні вимоги щодо захисту навколишнього середовища на момент приватизації, обов’язки 

інвесторів можуть бути окреслені в угодах про нормативно-правову відповідність. У належних 

угодах про нормативно-правову відповідність визнається, що внесення змін до господарської 

діяльності підприємства, спрямованих на покращення індексу екологічної безпеки, потребує 

певного часу. У них визначаються чіткі цілі та етапи проведення робіт для покращення показників 

впливу господарської діяльності на навколишнє середовище і забезпечення відповідності 

встановленим стандартам. 
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ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розрізняють кілька різних типів відходів, які утворюються при виконанні робіт з видобутку 

корисних копалин, а саме: 

 Відходи будівництва та знесення, які утворюються в ході будівництва об’єкта видобутку; 

 Зняття поверхневого шару ґрунту та порожньої породи/перекривальних порід, які 

необхідно зняти для отримання доступу до руди; 

 Тверді побутові відходи, що утворюються у ході повсякденної діяльності об’єкта 

видобутку; 

 Шахтні відходи, які утворюються в ході обробки рудного тіла з метою отримання металів; 

та 

 Небезпечні відходи, які утворюються внаслідок використання небезпечних хімічних 

речовин, зберігання нафтопродуктів тощо.  

З усього вищезазначеного найбільше зусиль з організації роботи з відходами потребують 

шахтні відходи, зокрема у зв’язку з їх великими об’ємами і, як правило, внаслідок їх 

небезпечності/токсичності. Такі відходи найчастіше зберігаються у наземних сховищах, які 

можуть займати до половини площі, задіяної у діяльності з видобутку корисних копалин. 

Основною вимогою до сховища зі зберігання таких відходів є гарантія безпечного, стабільного та 

економічно вигідного зберігання відходів з незначними ризиками для здоров’я і безпеки 

населення, а також прийнятно низьким соціальним і екологічним впливом у ході експлуатації та у 

період після закриття.  

Іншим фундаментальним принципом, що визначає відповідальну та ефективну роботу з 

управління шахтними відходами є облаштування та експлуатація таких сховищ для відходів, які 

забезпечать їх ефективне закриття у належний час. Це є дуже важливим завданням, оскільки 

дозволяє вирішити довгострокові аспекти відповідальності у зв’язку з об’єктами зі зберігання 

шахтних відходів. Якщо ці аспекти завчасно не вирішити належним чином, це може суттєво 

збільшити розмір поточних витрат на очищення та обслуговування в рамках проекту після 

припинення надходження прибутку від видобутку корисних копалин, тобто чим раніше 

розпочинаються роботи з планування відпрацювання родовища, тим менше виникає проблем у 

майбутньому. 

У цьому розділі представлені спеціальні законодавчі, інституційні, технічні та фінансові 

заходи, які стосуються відходів гірничого виробництва. Особлива увага приділяється 

імплементації Директиви 2006/21/EC про управління відходами видобувної промисловості: 

 Безпечне управління відходами, що утворюються в результаті видобутку, оброблення і 

зберігання мінеральних ресурсів та розробки кар’єрів; 

 Правила щодо надання дозволів операторам на функціонування об’єктів/місць розміщення 

відходів видобувної промисловості;  

 Заходи при будівництві нового об’єкта або модифікації існуючого, які стосуються 

розміщення, фізичної стабільності, забезпечення попередження забруднення ґрунту, повітря та 

води, моніторингу і проведення інспекційних перевірок; 

 Вимоги щодо закриття об’єкта, відновлення земель та процедур на стадії після закриття; 

 Політика із попередження аварій та система управління безпекою для об’єктів категорії A 

(з підвищеними ризиками для здоров’я та навколишнього середовища)  

 Критерії класифікації для об’єктів категорії A додатково визначені у Рішенні 2009/337/EC 

 Національні органи повинні скласти зовнішній план дій у разі настання аварій з переліком 

заходів поза межами об’єкта, які будуть вживатися у разі аварії 
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 Фінансові гарантії, що мають бути надані операторами для забезпечення виконання їхніх 

зобов’язань до початку функціонування об’єкта. Вони також повинні гарантувати наявність 

коштів для оздоровлення ділянки при закритті об’єкта. 

 Вимоги до оператора об’єкта скласти план управління відходами, який попереджатиме або 

зменшуватиме утворення відходів, а також заохочуватиме до регенерації відходів та безпечної 

утилізації відходів  

 Технічні вимоги до охарактеризовування відходів (тобто визначення їх хімічних, фізичних, 

геологічних особливостей).  

 Процедури контролю та моніторингу 

 Заходи із закриття об’єкта та моніторингу на етапі після його закриття 

 Заходи із попередження забруднення води та ґрунту  

 Регулярні інспекційні перевірки об’єктів розміщення відходів, у тому числі на етапі після їх 

закриття  

Ключове питання, що потребує вирішення: Сума фінансової гарантії для існуючих об’єктів. 

Рекомендується розробка програми імплементації цієї Директиви. 

Рішення стосовно потреби у відступі від імплементації певних вимог для конкретних ділянок 

приймається виключно після проведення детальної інвентаризації існуючих об’єктів видобутку.   

Ключове питання, що потребує вирішення: Імплементація директиви з управління відходами 

видобувної промисловості у її повному обсязі може призвести до закриття значної кількості 

існуючих шахт і мати негативний вплив на економіку України. 

Особливо важливим є природоохоронний дозвіл; для виконання більш жорсткої законодавчої 

бази оператору видається природоохоронний дозвіл, тобто це є інструментом, за допомогою якого 

відповідні нормативно-правові вимоги реалізуються на практиці. Таким чином, уповноважений 

орган виконує свою відповідну функцію, коли встановлює форму заявки на одержання дозволу, 

коли вносить ініційовану регулятором зміну до умов дозволу або коли реалізовує свої 

повноваження у сфері правозастосування по відношенню до дозволу, пов’язаного із поводженням 

з відходами, які утворюються при виконанні робіт з видобутку корисних копалин.  

Для забезпечення гармонізації з Директивою про управління відходами видобувної 

промисловості, рекомендується закріпити наступні вимоги/застереження, дотримання яких буде 

необхідним при видачі оператору дозволу на здійснення гірничих робіт не в останню чергу у 

зв’язку з тим, що у поточній системі захисту навколишнього середовища (у якій оператор копальні 

сплачує “збір” за використання природних ресурсів, таких як вода, який вважається занадто 

низьким, щоб вплинути на його поведінку) це буде основним законодавчим інструментом, який, 

як очікується, стане головною запорукою зміни поведінки і реалізації такої системи у процесі 

своєї діяльності (з роботою “на випередження”, якщо можна так сказати) за допомогою дозволу, 

що надається оператору природоохоронними органами.      

Таким чином, до усіх дозволів на здійснення гірничих робіт, які видаються в цьому секторі 

промисловості, повинні застосовуватися такі застереження/вимоги, з особливим наголосом на 

правила поводження з відходами:- 

 Ініціатор робіт з видобутку корисних копалин повинен користуватися передовими 

доступними технологіями (ПДТ) у сфері поводження з відходами на основі європейського 

нормативно-технічного документа (BREF) з найкращих доступних технологій поводження з 

шахтними відходами та порожньою породою у своїй діяльності з видобутку корисних копалин. 

Включення цієї вимоги до дозволу має сприяти руху у напрямку більш ефективного/оптимального 

управління відходами у цьому секторі промисловості і відходженню від практики надлишкового 
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використання води у “вологому шлюзуванні” шахтних відходів, яка більше не вважається 

найкращою міжнародною практикою; 

 

 Оператор копальні повинен буде надати плани поводження з відходами в рамках 

дозвільного процесу, стосовно усіх операцій з відходами видобувної промисловості. План повинен 

враховувати принцип сталого розвитку, а також повинен включати такі аспекти, пов’язані з 

відходами видобувної промисловості:- 

o Мінімізація утворення відходів; 

o Обробка;  

o Регенерація; 

o Утилізація 

 

 План поводження з відходами повинен бути спрямований на попередження або зменшення 

утворення відходів та їхньої шкідливості з урахуванням наступних факторів: 

o Поводження з відходами на етапі проектування та при виборі методики видобутку і 

обробки корисних копалин; 

o Зміни, які можуть відбутися у відходах у зв’язку зі збільшенням площі поверхні та впливом 

умов над поверхнею землі; 

o Повернення відходів видобувної промисловості до пустот у тих випадках, коли це технічно 

та економічно вигідно та раціонально з екологічної точки зору;  

o Заміщення поверхневого шару ґрунту після закриття об’єкта розміщення відходів 

видобувної промисловості у тих випадках, коли це практично можливо, і , якщо такої можливості 

немає, повторне використання поверхневого шару ґрунту; 

o У разі застосування хімічних речовин для обробки екстрагованих матеріалів, використання 

менш небезпечних речовин при обробці корисних копалин. 

 

 Безпечна утилізація відходів видобувної промисловості повинна бути забезпечена як у 

короткостроковій, так і віддаленій перспективі. Оператор повинен досягнути цієї мети, 

розробивши, зокрема, такий проект об’єкта розміщення відходів видобувної промисловості в 

рамках усього його життєвого циклу, який: 

o Вимагає якомога меншого моніторингу та контролю закритого об’єкта розміщення відходів 

видобувної промисловості; 

o Попереджає або мінімізує будь-який віддалений у часі вплив на навколишнє середовище з 

боку об’єкта; та 

o Забезпечує довгострокову геотехнічну стабільність будь-яких підпірних конструкцій (дамб) 

або наземних покладів (відвалів). 

 

 План поводження з відходами повинен включаючи такі елементи у відповідних випадках: 

o Характеристики відходів, а також оцінку загальної кількості відходів видобувної 

промисловості, які будуть утворені; 

o Опис діяльності, що генерує відходи; 

o Опис методів обробки утворених відходів; 

o Опис ризиків для навколишнього середовища та здоров’я людини, пов’язаних зі звалищем 

відходів; 

o Опис превентивних заходів, які будуть вжиті з метою мінімізації впливу на навколишнє 

середовище протягом життєвого циклу об’єкта розміщення відходів видобувної промисловості, 

включаючи локалізацію, конструкцію, закриття та подальші заходи з обробки;  
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o Процедури контролю та моніторингу, у тому числі відходів та пустот, з яких вони були 

вилучені, у разі повернення таких відходів до цих пустот; 

o Запропонований план закриття, подальших заходів з обробки та моніторингу; 

o Заходи з попередження погіршення стану води, а також з попередження та мінімізації 

забруднення ґрунту і повітря; та 

o Землемірні роботи на землі, на яку відбуватиметься вплив об’єкта розміщення відходів 

видобувної промисловості. 

 

 План поводження з відходами повинен містити достатню інформації, щоб надати 

уповноваженому органу можливість прийняти рішення про те, чи в змозі оператор виконувати 

зобов’язання, встановлені діючим законодавством, а також чи може він виконати завдання, 

встановлені планом поводження з відходами. 

 

 План поводження з відходами повинен пояснювати, чи відповідає вибір методів видобутку 

корисних копалин та обробки, зроблений оператором, завданню з попередження чи зменшення 

утворення відходів та шкідливості таких відходів. 

 

 Оператор повинен переглядати план поводження з відходами не рідше ніж раз на п’ять 

років і, за необхідністю, вносити до нього зміни у разі суттєвих змін у діяльності об’єкта чи у 

відходах, які знаходяться на зберіганні. 

 

 

 Заявник на отримання природоохоронного дозволу повинен продемонструвати 

уповноваженому органу, що оператор достатньо компетентний, щоб управляти об’єктом 

розміщення відходів видобувної промисловості, і що система управління оператора забезпечує 

достатній рівень підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

 

 Уповноважений орган  не видає природоохоронний дозвіл поки заявник не продемонструє, 

що об’єкт розміщення відходів видобувної промисловості має належну конструкцію, управляється 

та обслуговується для досягнення наступних цілей: 

o Гарантування фізичної стабільності; 

o Попередження короткострокового або довгострокового забруднення ґрунту, повітря чи 

води; та  

o Мінімізація потенційної шкоди місцевості настільки, наскільки це можливо.  

 

 Уповноважений орган не видає природоохоронний дозвіл поки заявник не продемонструє, 

що система управління оператора гарантує належний моніторинг об’єкта розміщення відходів 

видобувної промисловості, і у разі, коли система моніторингу буде вказувати на нестабільність або 

забруднення ґрунту чи води, будуть ініційовані всі необхідні дії. Уповноважений орган має 

забезпечити, щоб природоохоронний дозвіл встановлював для оператора вимогу вести систему 

обліку, пов’язану з моніторингом, упродовж усього терміну дії природоохоронного дозволу. 

 

 Уповноважений орган  не видає природоохоронний дозвіл поки заявник не продемонструє, 

що оператор зробив усі необхідні приготування для: 

o Закриття об’єкта розміщення відходів видобувної промисловості; 

o Відновлення землі; та 

o Подальшого обслуговування об’єкта розміщення відходів видобувної промисловості. 
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 Об’єкт розміщення відходів видобувної промисловості не може вважатися остаточно 

закритим, поки уповноважений орган  не проведе його інспекційну перевірку, не розгляне звіт про 

закриття (включаючи відновлення задовільного стану землі), та не проінформує оператора про 

затвердження такого звіту. Після закриття оператор зобов’язаний продовжувати виконувати 

вимоги, встановлені природоохоронним дозволом, поки уповноважений орган  не прийме заявки 

оператора на здачу дозволу. 

 

 Уповноважений орган  має вимагати від оператора наявності фінансової гарантії (або 

аналогічного інструменту) до початку будь-якої видобувної діяльності, пов’язаної зі зберіганням 

(або накопиченням) відходів видобувної промисловості на об’єкті розміщення відходів видобувної 

промисловості. Фінансова гарантія (або аналогічний інструмент) має: 

o Бути достатньою для забезпечення виконання умов дозволу, у тому числі тих, які діють на 

етапі після закриття об’єкта; та 

o Забезпечувати наявність коштів у будь-який момент часу для відновлення задовільного 

стану землі, як описано у плані поводження з відходами. 

 

 Оператор повинен розрахувати суму фінансової гарантії на основі таких факторів: 

o Імовірного впливу на навколишнє середовище із врахуванням, зокрема, характеристик 

відходів та майбутнього цільового призначення землі; і 

o Необхідності проведення оцінки та необхідних відновлювальних робіт відповідною 

третьою стороною 

Включення викладених вище положень, рекомендацій та заходів до природоохоронного 

дозволу (та програми його подальшої ефективної реалізації) повинно гарантувати ефективне 

впровадження останніх та поточних змін до законодавчої бази і, як наслідок, підштовхнути  галузь 

до кращого виконання своїх фактичних і потенційних зобов’язань, які випливають із існуючої 

практики поводження з відходами. 
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РЕГУЛЯТОРНА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 

У попередньому розділі окреслено “технічний компонент” стратегії. Основна мета цього 

розділу полягає у визначенні потенційних можливостей для забезпечення “більш м’якого” 

переходу до реалізації нормативно-правової бази; тобто, інституційних, регуляторних, 

економічних та інформаційних компонентів/інструментів, необхідних для забезпечення екологічно 

безпечного та розрахованого на довгострокову перспективу розвитку технічних компонентів. У 

цьому розділі розглядаються три складники, про які йдеться у Розділі 2 (тобто з точки зору 

компонентів системи, з точки зору політики та інструментів її реалізації і з точки зору 

нормативного регулювання) з метою полегшення розуміння/акцентування на інтегрованому 

підході до стратегії. 

1.33 З ТОЧКИ ЗОРУ КОМПОНЕНТІВ 

1.33.1 Законодавство 

Першим компонентом системи контролю промислових відходів України є нормативно-

правова база, яка забезпечує наявність принаймні наступного: 

 

 

 Визначень та системи класифікації відходів, які 

мають бути уніфікованими і наближеними до 

європейських стандартів та визначень 

 Вимог до усіх сторін, що є частиною ланцюга з 

управління відходами/визначення обов’язків та сфер 

відповідальності (з точки зору дозвільної системи, 

стандартів облаштування підприємств, відповідальності 

тощо); 

 Законодавчої основи для екологічних 

податків/економічних інструментів, надходження від яких 

можна використовувати для фінансування політики 

поводження з відходами: 

 Заходів, які сприяють реалізації нормативно-

правової бази, таких як визначення органів влади, які 

мають право перевіряти підприємства, умов, відповідно 

до яких такі перевірки можуть проводитися, потенційних 

відповідей, штрафів та механізму застосування штрафів у 

випадку порушень тощо 

 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії 
(1) Імплементація ключових положень українського законодавства у сфері 

поводження з промисловими відходами. Рекомендується імплементація положень, які 

стосуються реєстрації джерела відходів та реєстрації підприємства з обробки та 

утилізації відходів.  

(2) Сприяння розробці упущених елементів законодавства. Існуюче законодавство, 

що регулює утилізацію відходів, є більше декларативним за своїм характером, тобто 

воно визначає принципові регуляторні норми законодавства у цій сфері, але не містить 

детальних імплементуючих норм у формі декретів, процедур та положень тощо.  

 Визначення, тобто що саме підпадає під дію положень, які регулюють 
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поводження з небезпечними промисловими відходами, а що не підпадає під дію таких 

положень – рекомендується впровадження впорядкованої системи класифікації 

відходів, подібної до тієї, яка використовується у ЄС; 

 Реєстрація джерел промислових відходів, тобто вимагаючи від підприємства 

розкрити джерела відходів органам влади, можна відразу ж встановити механізм 

отримання достовірної інформації для цілей планування, а також механізм 

забезпечення виконання зобов’язань і контролю; 

 “Обов’язок виявляти добросовісність” для підприємств, що є джерелами 

відходів, тобто встановлення для підприємств-джерел відходів обов’язку, яким 

накладається сувора відповідальність за утилізацію відходів, а також за шкоду, 

заподіяну навколишньому середовищу в результаті невиконання ними належного 

“обов’язку виявляти добросовісність” навіть після того, як відходи будуть передані у 

розпорядження інших осіб; 

 Реєстрація перевізників відходів (включаючи підприємства зі збору відходів і 

транспортні компанії). Це вимога реєструвати в органах влади тих, хто займається 

перевезенням промислових відходів. 

 Операційний контроль транспортування відходів, тобто доставка відходів до 

належного ліцензованого місця зберігання, обробки, переробки або утилізації із 

забезпеченням належних заходів безпеки та захисту навколишнього середовища під 

час транспортування; 

 Реєстрація існуючих об’єктів, що є тимчасовим заходом, який може бути 

негайно імплементований з метою ідентифікації існуючих об’єктів для зберігання, 

перенесення, переробки, обробки чи утилізації відходів;  

 Ліцензування (або надання дозволів на здійснення діяльності) об’єктів з 

утилізації відходів, оскільки базовим компонентом усіх систем управління 

промисловими відходами є ліцензія, яку зобов’язані мати усі об’єкти, включаючи ті, 

операторами яких є підприємства-джерела відходів чи перевізники відходів;  

 Система обліку руху відходів – більшість систем контролю, що регулюють 

поводження з промисловими відходами, містять мультикопійний елемент 

документарного контролю, спрямований на забезпечення прибуття промислових 

відходів у належні місця призначення. Рекомендується імплементація цієї норми у 

першочерговому порядку для того, щоб сприяти попередженню скидання відходів у 

невстановлених місцях та контролювати зміну права власності на відходи; та 

 Стратегічне планування для поводження з промисловими відходами, тобто 

положення повинні встановлювати вимогу до підготовки стратегічних планів 

поводження з відходами на рівні підприємства, а також на місцевому та регіональному 

рівнях. 

(3) Сприяння / рекомендації стосовно покращення чинного законодавства, 

наприклад, шляхом застосування законодавства EIA, для заохочення підприємств, що 

є джерелами відходів, до зосередження на уникненні утворення, мінімізації, 

регенерації, переробці або повторному використанні відходів, в також очищенні 

старих чи занедбаних місць звалища промислових відходів. 
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1.33.2 Забезпечення виконання 

 

Українські регуляторні органи повинні заохочувати 

підприємства до саморегулювання. З цією метою 

українська промисловість повинна чітко розуміти норми 

та правила, що регулюють здійснення ними господарської 

діяльності (необхідність дотримання обмежень на викиди 

у повітря та скидання стічних вод і стандартів 

поводження з відходами). Такі норми та правила, що 

регулюють здійснення господарської діяльності, повинні 

бути обґрунтованими та справедливими. Другим 

завданням регуляторної діяльності має бути контроль за 

виконанням таких норм і правил, що регулюють 

здійснення господарської діяльності. 

Заходи примусового характеру повинні вживатися у 

випадках суттєвого невиконання. При визначенні того, чи 

є такий випадок суттєвим, регулятори повинні розглянути 

серйозність невиконання, частоту випадків невиконання, 

а також наявність будь-яких пом’якшувальних обставин. 

Загроза вживання заходів примусового характеру має бути переконливою. Розслідування на 

предмет невиконання вимог та заходи примусового характеру мають здійснюватися лише тоді, 

коли це обґрунтовано. Крім того, фактором стримування повинна бути можливість накладення 

штрафів або санкцій. Однак, це може бути дієвим лише у тих випадках, коли ціна невиконання 

вимог є суттєво вищою, ніж витрати, пов’язані з їхнім виконанням. 

Тим не менше, заходи примусового характеру повинні застосовуватися лише у тих випадках, 

коли це дійсно необхідно; після демонстрації того, що результатом невиконання вимог стануть 

заходи примусового характеру (тобто загроза вживання заходів примусового характеру є 

реальною) більш ефективним інструментом може стати усне переконування. 

Майбутня частота моніторингових або вибіркових перевірок може залежати від історії 

виконання вимог відповідного підприємства. Підприємства, помічені у порушеннях два рази 

поспіль, можуть бути внесені до списку потенційних порушників, які будуть піддаватися більш 

частим інспекційним перевіркам. Відповідні штрафи за порушення можуть сприяти більшому 

рівню відповідності вимогам, навіть незважаючи на досить скромні бюджети підприємств. При 

визначенні необхідності в інспектуванні, перевага має віддаватися секторам промисловості, які 

часто порушують нормативно-правові вимоги, або які завдають суттєвішої шкоди навколишньому 

середовищу. 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії 
(1) Встановлення чітких, обґрунтованих та справедливих норм і правил, що 

регулюють здійснення господарської діяльності, для підтримки руху у напрямку 

справедливого, орієнтованого на виконання вимог підходу. 

(2) Рух у напрямку орієнтованого на виконання регуляторних вимог підходу з 

наголосом на удосконаленні показників впливу промисловості на навколишнє 

середовище та зосередженням уваги на забезпеченні дотримання стандартів ведення 

господарської діяльності, а не на зборі платежів та штрафів. 

(3) Розгляд можливості більшого застосування судової системи для примусового 

забезпечення виконання для того, щоб загроза застосування заходів примусового 

характеру була інструментом стримування, а не розглядалася у контексті витрат 
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підприємства. 

(4) Використання НДО та широких мас громадськості для зосередження на 

обмежених ресурсах МЕПР у разі необхідності. Наприклад, розробка національної 

комп’ютеризованої, автоматизованої телефонної системи – з функцією цілодобового 

прийому скарг від населення стосовно забруднення навколишнього середовища 

промисловими підприємствами – буде важливим кроком вперед у цій справі.  

 

1.33.3 Технічна база 

 

Планування та розробка належної мережі об’єктів з 

управління відходами є абсолютною необхідністю в 

Україні, оскільки практично неможливо імплементувати 

та забезпечити виконання законодавства, яке каже 

підприємствам-джерелам відходів, наприклад, що 

окремими видами промислових відходів мають  

займатися певні підприємства, але станом наданий час 

такі підприємства не існують і не є доступними. 

Відтак, система контролю промислових відходів має 

включати заходи, спрямовані на забезпечення планування 

і проектування необхідних об’єктів та їхнє використання 

у подальшому. 

 

Поточна ситуація 

Відсутність впорядкованого кадастру промислових відходів як на регіональному (тобто на 

рівні кожної області), так і на загальнодержавному рівнях, перешкоджає оцінці видів та 

потужностей об’єктів, необхідних для управління потоками промислових відходів в країні. Тим не 

менше, інформація, отримана при документарному аналізі, дозволяє зробити певні висновки на 

основі досвіду схожих країн світу. 

Очевидно, і це підтверджує аналіз документації, що стандарт об’єктів з управління відходами 

є досить невисоким. Процеси, на яких ґрунтуються технології, загалом прийнятні, однак самі по 

собі об’єкти погано обслуговуються і багато з них знаходяться у стані, що потребує ремонту. 

Багато систем можуть допускати витік відходів у навколишнє середовище, і хоча первісна обробка 

відходів часто має місце, реальна вторинна обробка або остаточне видалення відходів відсутнє, що 

призводить до накопичення частково оброблених відходів. 

Поточна ситуація з органічними відходами, включаючи мастила, нафтовмісні відходи та 

розчинники, свідчить про те, що вони часто утилізуються у котлах-утилізаторах без контролю 

викидів в атмосферу або використовуються як антисептики для деревини, антиадгезивні мастила 

для виробів з цементу, інгібітори корозії тощо; в усіх цих випадках вони вивільняють 

забруднюючі речовини у навколишнє середовище. Схоже на те, що летким розчинникам просто 

дозволяють випаруватися зі скиданням незначної кількості органічних відходів зі стічними 

водами. Такі викиди в навколишнє середовище на даний час широко розповсюджені.  

Ціна має для української промисловості критичне значення, оскільки промисловий сектор 

країни у цілому має дуже низьку платоспроможність з точки зору належного поводження з 

промисловими відходами. Очевидно, що за таких обставин економічно недоцільно намагатися 

модернізувати/замінити усі існуючі внутрішні об’єкти підприємств; більш вигідно з економічної 
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точки зору буде побудувати стратегічні централізовані об’єкти та зосередити зусилля підприємств 

на уникненні та мінімізації, а також сортуванні відходів. 

Що стосується розвитку багатоцільового централізованого підприємства з обробки цілого 

ряду пріоритетних промислових відходів, неспроможність промисловості платити навіть скромні 

збори за управління промисловими відходами виключає навіть самі думки про розвиток 

високотехнологічного сучасного, притаманного “розвиненій країні” централізованого 

підприємства з обробки та утилізації промислових відходів. Тим не менше, централізоване 

підприємство певної форми абсолютно необхідне, тому вважаємо, що найкращим виходом з цієї 

ситуації є розвиток такого підприємства, який промисловість зможе собі дозволити. Стан справ, 

що склався на сьогоднішній день, також означає, що всі існуючі проблеми не можуть бути 

вирішені у короткостроковій перспективі. Потрібно чітко визначитися з пріоритетними 

напрямками діяльності і зосередитися на тих із них, які є досяжними та дозволяють забезпечити 

максимальну користь для навколишнього середовища з мінімальними витратами. 

Слід також наголосити на тому, що низька вартість не обов’язково означає низьку якість. 

Підприємства, створення яких потребує дуже низьких витрат, можуть у кінцевому підсумку 

досягти відповідності сучасним стандартам ефективності виробництва. 

 

Переважно неорганічні відходи 

Рекомендується розвиток спеціалізованого багатоцільового підприємства з управління 

промисловими відходами в межах кожної області – якщо це буде обґрунтовано 

інвентаризацією, проведеною в подальшому в рамках процесу планування – з розташуванням 

у місці, в якому сконцентровано більшість промислових підприємств. Діяльність централізованого 

підприємства має бути спрямована на отримання та обробку широкого спектру в основному 

неорганічних промислових відходів включно з такими етапами обробки:- 

 Оксидація та скорочення; 

 Нейтралізація та осаджування; 

 Осушування та обробка стічних вод; і 

 Стабілізація. 

Рекомендується включити етап утилізації остаточних залишків на такому об’єкті до загальної 

стратегії поводження із твердими відходами, в якій захоронення відходів має беззаперечно 

відігравати надзвичайно важливу роль. Стабілізація залишків призведе до утворення фактично 

індиферентних відходів, які підходять для утилізації навіть на погано контрольованих полігонах 

для побутових відходів чи промислових відходів. 

З метою мінімізації витрат процеси, які використовуються на об’єкті з обробки відходів, 

повинні бути дуже гнучкими, багатоцільовими та простими процесами з управлінням в ручному 

режимі. З метою утримання витрат на абсолютно мінімальному рівні рекомендується застосування 

у тих випадках, коли це практично можливо, установок та обладнання, що вже були у 

використанні. Резервуари та реактори, які вже раніше були в експлуатації, можуть бути  

відновленими та переобладнаними в разі необхідності за дуже низьку вартість. 

Переважно органічні відходи 

Що стосується переважно органічних відходів, то тут рекомендується розвиток підприємства 

для сепарації води від нафти та змішування органічних відходів, можливо розташованого у тому ж 

самому місці, що й централізоване підприємство з обробки фізичних/хімічних відходів (з метою 

забезпечення спільної інфраструктури), що готує вторинне паливо із небезпечних відходів 

(ВПНВ), відповідно до узгодженої технічної специфікації для застосування у промислових 
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термічних процесах. Розробка такої специфікації для ВПНВ може бути використана для 

класифікації ВПНВ як “паливного продукту” замість матеріалу “відходів”. Критерії вибору 

підприємства визначені нижче: 

Базові критерії для використання ВПНВ 

 Температура: Перевищує 1000C 

 Час перебування в умовах впливу: Понад 4 секунди при вищевказаній температурі 

 Вловлювання часток: Система ефективного вловлювання часток 

 Видалення кислих газів: Система ефективного очищення від кислих газів або умови, які 

захоплюють і утримують кислі гази у продукту 

 Умови охолодження: Швидке охолодження за межами температурного діапазону, при 

якому відбувається утворення діоксинів (400C -> 250C). 

Якщо придатного місця для захоронення відходів знайти не вдається, залишаються такі 

варіанти:- 

 Побудувати піч для спалювання відходів,  

 Максимізувати маловитратний процес регенерації/переробки відходів та визначити деякі 

тимчасові заходи по відношенню до залишків у короткостроковій та середньостроковій 

перспективах 

Можуть бути вжиті тимчасові заходи для проведення контрольованої спільної утилізації 

деяких органічних відходів, якщо для цього можна знайти підходящий полігон для твердих 

побутових відходів (ТПВ), або такий полігон можу бути облаштований в рамках національної 

стратегії утилізації ТПВ. Можливо буде краще продовжувати поточну практику диверсифікованої 

та широко розповсюдженої утилізації, результатом якої є широке розміщення відходів, аніж 

концентрувати відходи в одному місці та використовувати їх у неналежному термопроцесі, такому 

як піч для спалювання ТПВ. 

Утилізація залишків 

Підприємства накопичили значні кількості відходів, які підходять для стабілізації та 

розміщення на полігонах. Такі відходи можуть транспортуватися до централізованого 

підприємства для утилізації або стабілізуватися на місці. Одним зі способів реалізації останнього є 

придбання операторами централізованого підприємства вантажівки з бетонозмішувачем (в якості 

мобільної установки зі стабілізації), який можна відправляти на місця (із потрібною кількістю 

цементу та вапна) і стабілізувати відходи для утилізації на місці. Вантажівка із бетонозмішувачем 

також може використовуватися на централізованому об’єкті. 

 

Можливі місця утилізації вторинного палива із небезпечних відходів 

У багатьох розвинених країнах вторинне паливо із небезпечних відходів утилізується у 

цементновипалювальних печах – це ідеально, оскільки у таких печах температура тримається на 

рівні більше 1800C протягом 4-6 секунд або й більше, плюс середовище у таких печах є 

високолужним і запиленим, що забезпечує абсорбцію та нейтралізацію кислих газів, які 

утворюються. Було неодноразово доведено, що така альтернатива є безпечною для навколишнього 

середовища. 

Цементновипалювальні печі 

Цементновипалювальні печі широко застосовуються для знищення пестицидів, а також інших 

промислових органічних відходів. З точки зору перспективи цієї стратегії, основним питанням є не 

те, скільки таких печей можна використовувати для прийняття небезпечних 
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сільськогосподарських відходів (таких як пестициди, що вийшли із вжитку), а те, як їх можна 

використовувати для прийняття небезпечних органічних промислових відходів як низькоякісного 

палива. 

Часто виникає велика громадська протидія застосуванню таких печей для утилізації 

пестицидів – не лише через кількість пилу, що може генеруватися внаслідок цього процесу). Як 

правило, процес передбачає систему змішування твердих відходів пестицидів з цементним пилом 

(ЦП) для повернення їх в піч, а також водну систему змішування для проведення рідких 

пестицидів через систему згоряння. Такі пропозиція часто відкидаються через сильний супротив, 

пов'язаний із потенційним ризиком для здоров’я. 

Однак, з точки зору промислових відходів, рекомендується здійснювати роботи з утилізації 

органічних відходів на окремому централізованому об’єкті, який готує вторинне паливо із 

небезпечних відходів (ВПНВ) відповідно до узгоджених специфікацій, що може утилізуватися на 

об’єкті із підходящими характеристиками як паливо, а не як відходи. У цьому випадку громадське 

схвалення стає питанням обізнаності населення. Для прийняття ВПНВ від централізованого 

підприємства вимагається внести незначні зміни до звичайного способу утилізації пестицидів у 

цементновипалювальних печах, замінивши водну систему змішування на резервуари для 

зберігання органічних відходів, та забезпечивши печі циркулюючою системою подачі. 

 

Вапняновипалювальні печі 

Ротаційні випалювальні печі для обробки вапна є ще одним потенційним місцем утилізації 

вторинного палива із небезпечних промислових відходів. За своїми характеристиками вони схожі 

на цементновипалювальні печі, зокрема з точки зору абсорбції та нейтралізації кислих газів, але є 

меншими за розмірами і, як правило, характеризуються меншим, однак все одно прийнятним 

часом перебування речовин в умовах впливу. 

 

Сміттєспалювальні установки 

Сміттєспалювальні установки для твердих побутових відходів (ТПВ) зазвичай вважаються 

непридатними для обробки промислових органічних відходів через низькі температурні режими, 

за яких вони функціонують (часто відповідно до проектної документації вони мають працювати у 

діапазоні від 800C до 900C, однак фактично вони, як правило, функціонують при більш низьких  

температурах в діапазоні від 600C до 700C, а в деяких випадках навіть за нижчої температури). 

Навіть якби вони працювали за температури, яка відповідає проектній документації, все одно така 

температура є занадто низькою.  Крім цього, сміттєспалювальні установки для ТПВ не мають 

систем очищення від кислих газів, і кислі гази, які утворюються при спалюванні органічних 

хімічних відходів, можуть пошкодити золотникову решітку сміттєспалювальної установки, 

систему контролю запиленості, а також бойлерні труби у разі використання систем регенерації 

тепла. 

Тим не менше, сміттєспалювальні установки для ТПВ є підходящими для утилізації невеликих 

кількостей органічних відходів, під наглядом, в якості тимчасового заходу. Нагляд вважається 

необхідним для гарантування того, що небезпечні промислові відходи не будуть утилізуватися з 

більшою, ніж узгоджено, періодичністю завантаження відходів, а також для забезпечення 

підтримки належних операційних умов в рамках процесу.  

Інші термопроцеси  
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Для утилізації вторинного палива із небезпечних відходів частково використовуються й інші 

термопроцеси, однак така практика не є розповсюдженою. У разі розгляду можливості 

застосування інших термопроцесів, застосовуються описані вище критерії. 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії 
(1)Проведення повної інвентаризації – одночасне використання аналізу на основі 

документів та візитів на підприємства – для кожної області (особливо в тих областях, 

де сконцентровані промислові підприємства) з метою складення вичерпного та 

упорядкованого інвентарного переліку для розуміння відповідних потоків 

промислових відходів і їхнього складу; 

(2)Виявлення систем обробки низького рівня в межах підприємств та 

забезпечення покращення таких систем. 

(3)  Забезпечення розвитку належних, маловитратних, централізованих 

об’єктів з обробки та утилізації відходів. Передбачається, що до складу таких об’єктів 

входитимуть наступні об’єкти:  

o Єдиний централізований об’єкт для переробки неорганічних відходів із 

застосуванням фізичних/хімічних та біологічних процесів обробки з наступною 

стабілізацією залишків для розміщення на комунальних полігонах в якості безпечних 

відходів; 

o Об’єкт зі змішування органічних відходів з можливим розташуванням 

разом із вищевказаним об’єктом для неорганічних відходів, на якому 

продукуватиметься вторинне паливо із небезпечних відходів. Такий об’єкт може бути 

побудований лише після виявлення місця для утилізації вторинного палива із 

небезпечних відходів; 

o Внесення змін до обраних цементновипалювальних печей для утилізації 

вторинного палива із небезпечних відходів. Ідеально, якщо це будуть 

цементновипалювальні печі, оператори яких виявляють бажання до спалювання 

такого палива; та 

o Система збору і транспортування відходів 

 

1.33.4 Послуги із супроводу 

 

 

Четвертим компонентом є послуги із супроводу і 

технічна інфраструктура, що є необхідною в межах країни 

або регіону для підведення фундаменту під побудову 

системи поводження з промисловими відходами.  

Наприклад, передбачається наявність наступних 

складників: 

 Лабораторні потужності; 

 Технічна інформація; 

 Консультаційні послуги;  

 Консультаційні центри (наприклад, центри з 

питань екологічно чистого виробництві / центри технічної 

експертизи), та; 

 Плани підготовки. 
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Особливу увагу слід приділяти не тільки технічним аспектам, але й також аспектам 

управління та формування політики. Мають бути складені плани підготовки для забезпечення  

наявності висококваліфікованого персоналу в рамках усіх складових частин системи, не лише на 

рівні відповідних урядових органів влади, але й як представників державних та приватних 

секторів економіки. Також потрібні програми підвищення обізнаності громадськості для того, щоб 

вони могли приймати більш активну участь у формуванні та імплементації політики в сфері 

охорони навколишнього середовища. 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії 
1. Зосередження уваги на зростаючій ролі українських інституцій у наданні 

допоміжних послуг для підтримки системи поводження з промисловими відходами на 

рівні країни. Такі інституції повинні бути незалежними і надавати свою підтримку як 

промисловості, так і регуляторним органам; 

2. Покращення обізнаності інших інституцій, що надають свою підтримку, у сфері 

поводження з відходами та IPPC (комплекс заходів із контролю та попередження 

забруднень) з прив’язкою до застосування належних і справедливих стандартів 

діяльності; 

3. Використання НДО для створення “популярних” наукових фільмів, 

присвячених проблемам захисту навколишнього середовища, які можна 

демонструвати широкій громадськості. Створення освітніх програм, присвячених 

проблемам поводження з відходами, допоможе інформувати населення та представити 

найкращі з можливих рішень для розв’язання цієї проблеми; 

4. Аналіз веб-сайту МЕПР на предмет наявності “посилань” на інші спеціалізовані 

сайти з управління побутовими відходами. Сайт МЕПР повинен містити усі технічні 

публікації, детальну інформацію про семінари і конференції. Сайт повинен стати 

основним джерелом інформації стосовно проблем з накопиченням відходів, найбільш 

чистих промислових технологій та ефективних методів обробки відходів; а також 

5. В рамках МЕПР слід відкрити інформаційний центр та відповідним чином 

популяризувати його як ключовий інструмент розповсюдження інформації про 

екологічно збалансоване управління відходами. Його метою має стати залучення 

широкого кола людей до діяльності, спрямованої на покращення екологічної ситуації, 

обізнаності у сфері захисту навколишнього середовища та заходів із його захисту 

практичного характеру. 

 

 

1.34 З ТОЧКИ ЗОРУ ПОЛІТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

Чотири різних підходи до політики поводження з промисловими відходами, три з яких не 

пов’язані з питаннями регуляторної діяльності, детально описані у розділі 2 і немає потреби у 

їхньому повторному викладенні тут.  
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1.34.1 Адміністративно-управлінський регуляторний підхід 

 

Традиційним підходом до контролю діяльності з 

управління відходами є адміністративно-управлінський 

підхід, який повинен бути передбачений у законодавстві. 

Законодавство має бути забезпечене механізмами, що 

гарантують його застосування, а отже створювати прямі 

зобов’язання, які мають дотримуватися, і встановлювати 

санкції за їх недотримання. Рівень нормативно-правової 

відповідності може бути різним, залежно від кола 

повноважень у сфері забезпечення дотримання норм того 

чи іншого контролюючого органу. Якщо таке коло 

повноважень є досить вузьким, а мотивації до 

добровільного дотримання норм є слабкими, 

адміністративно-управлінський регуляторний підхід може 

мати незначний вплив на вирішення екологічних питань. 

Система контролю повинна бути посилена інспекційними 

перевірками, а за недотримання норм можуть накладатися 

санкції і штрафи. 

Ці аспекти були розглянуті у розділах 8.1.1 та 8.1.2, 

де було рекомендовано рухатися у напрямку 

покращеного, орієнтованого на дотримання норм 

регулювання і контролю на основі справедливих 

стандартів здійснення діяльності. 

Крім того, адміністративно-управлінський підхід  ефективно працює лише у тих 

випадках, коли існує ефективна система заходів примусового характеру. Потрібно 

виявляти суттєві порушення, вживати належних заходів у відповідь, а санкції мають 

бути фактором стримування. 

 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії 

Див. 8.1.1. та 8.1.2 

 

1.34.2 Економічні інструменти 

 

Країни ОЕСР з 1990 років все більше користуються так 

званими економічними і фінансовими інструментами або 

ринковими інструментами для забезпечення кращого 

рішення екологічних проблем. Між іншим, більшість 

європейських країн розвивали інфраструктури управління 

промисловими відходами за допомогою державної 

підтримки – як економічної, так і організаційної. 

Основною перевагою такого підходу є те, що 

підприємства мають змогу діяти гнучко та незалежно, і їх 

мотивують власні інтереси, підштовхуючи до зміни 

поведінки відповідно до змін ринкових цін. Рекомендації 

стосовно економічних та фінансових інструментів, які 
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можуть бути використані в українських умовах, 

представлені нижче. 

Вважається, що економічні інструменти відіграватимуть ключову роль у покращенні системи 

управління промисловими відходами в Україні. 

Рекомендована структура планування передбачає розвиток централізованих об’єктів з обробки 

та утилізації відходів для використання у промисловості, при чому кожна область повинна мати 

принаймні один такий об’єкт відповідно до упорядкованого інвентарного переліку, складеного у 

встановленому порядку. 

Поточний промислово-економічний клімат в Україні не є здоровим, тому платоспроможність 

промисловості має суттєвий вплив на визначення досяжних цілей. Це додаткового ускладнюється 

очевидною неспроможністю уряду фінансувати зусилля із покращення інфраструктури, тому не 

слід очікувати на будь-які покращення у цій сфері в самому найближчому майбутньому. Таким 

чином, з огляду на відсутність коштів на модернізацію/заміну усіх внутрішніх підприємств з 

утилізації відходів, з економічної точки зору більш правильним рішенням буде побудувати єдине 

централізоване підприємство у кожній області, де таке будівництво є виправданим, і вжити 

заходів для запобігання надмірним кількостям відходів, для мінімізації кількості відходів та для 

сортування відходів на внутрішньому рівні. 

Нездатність промисловості оплачувати послуги з управління промисловими відходами навіть 

за низькими тарифами виключає будь-які думки про створення високотехнологічного, сучасного 

централізованого підприємства з переробки та утилізації промислових відходів за зразком 

«розвинутих країн». Проте, загальну підтримку здобула ідея створення централізованого 

підприємства з переробки відходів (ЦППВ), оскільки при створенні нових об’єктів вирішальним 

фактором є фінансові можливості промисловості. Слід зазначити, що низька вартість не 

обов'язково означає низьку продуктивність – маючи обмежену кількість грошей, можна створити 

підприємство, яке буде працювати за базовою технологією, однак відповідатиме сучасним 

критеріям ефективності. 

Поточна економічна ситуація також означає, що буде дуже важко продемонструвати 

життєздатність централізованого підприємства з точки зору інвестицій. Тому створення базового, 

однак екологічно безпечного підприємства з переробки відходів має асоціюватися з 

використанням дуже обмеженої кількості грошей і, наскільки це можливо, з використанням 

інфраструктури, устаткування і обладнання, які вже були у вжитку. Якщо б двосторонній або 

багатосторонній донор сприяв створенню фонду для будівництва централізованого підприємства з 

переробки відходів на не інвестиційній основі, можна було б говорити про більші здобутки. 

Однак, за відсутності такого донору, таке підприємство має фінансуватися/субсидуватися з 

використанням власних внутрішніх ресурсів країни, тому що жодна зацікавлена особа не хотіла би 

керувати/володіти таким підприємством  зважаючи на відсутність будь-якої фінансової допомоги 

від українського уряду (і від кожної обласної адміністрації залежно від місця розташування такого 

підприємства) і на той факт, що таке підприємство є неприбутковим для того, хто ним керує. У 

зв’язку з цим важливо зазначити, що навіть у країнах з міцною, здоровою економікою політики у 

свій час прийшли до висновку про необхідність використання економічних інструментів для 

забезпечення розвитку централізованих підприємств. 

При вирішенні питання щодо того, який тип інструменту необхідно використовувати в 

українському контексті, були розглянуті наступні критерії: 

 Система має працювати у напрямку запобігання надмірним кількостям відходів і мінімізації 

кількості відходів (чинна система не справляється з цим завданням, і навіть промислові об’єкти 

намагаються забезпечити найвищі рівні утилізації та переробки відходів, наскільки це можливо); 
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 Система має генерувати фонди, які в повному обсязі будуть спрямовуватися на 

модернізацію управління промисловими відходами на місцевому рівні, тобто, фонди будуть 

використовуватися для надання централізованих послуг з управління відходами, допомоги 

промисловості у розробці внутрішніх рішень і фінансування інших видів допомоги, необхідних 

промисловості; 

 Система має бути справедливою і забезпечувати рівні права; 

 Вона має характеризуватися простотою створення і управління, передбачати використання 

існуючих механізмів, де це можливо; 

 Вона має бути захищена від використання у власних цілях або неналежного використання, 

наскільки це можливо; 

 Вона має бути доступною;  

 Система має відображати принцип «забруднювач платить»; 

 Вона не повинна працювати проти утилізації, відновлення чи переробки відходів; і 

 У ній має бути закріплений принцип «Управління за місцем» (перевага віддається 

управлінню відходами за джерелом їх виникнення, або, якщо це неможливо, на місцевому рівні). 

Рекомендується випробувати систему Плати за накопичення відходів в обраних областях, яка 

дозволить збирати гроші для поповнення Фонду управління промисловими відходами (ФУПВ). 

Цей фонд буде мати виключно регіональне значення (тобто, по одному такому фонду буде 

створено на кожну відповідну обласну адміністрацію), і ним буде завідувати комітет з питань 

контролю ФУПВ, створений у кожній відповідній області, який буде затверджувати витрати з 

фонду. Замість створення державного фонду, рекомендується створення «регіональних» фондів на 

базі кожної окремої області для відображення будь-яких регіональних особливостей в об’ємах 

промислових відходів у відповідних областях. Однак, незважаючи на цю рекомендацію і залежно 

від оцінки об’ємів промислових відходів, такий фонд може бути створений на державному рівні. 

Це питання в належний час має бути обговорене у ході консультацій з основними зацікавленими 

особами. 

Система оплати і пов’язані з нею фонди будуть створені відповідно до нормативно-правового 

акту, у якому буде чітко вказано, на що можуть використовуватися зібрані кошти, включаючи: 

 У повному обсязі або частково фонд буде використовуватися для створення 

централізованого підприємства з переробки і утилізації промислових відходів (ЦППУВ); 

 У повному обсязі або частково фонд буде використовуватися для роботи вищезгаданого 

підприємства; 

 Позики для промислових об'єктів для цілей створення внутрішніх цехів з утилізації 

відходів або для цілей утилізації, відновлення і переробки промислових відходів; 

 Гранти для промислових об'єктів за успіхи у питаннях управління відходами у випадку, 

коли модернізація вважається критичною, однак промисловий об'єкт не може її собі дозволити; і 

 Фінансування допомоги промисловості зі сторони обраних і відповідних установ, коли це 

виправдано. 

Нормативно - правовий акт, яким буде створена система, повинна містити інформацію про 

порушення умов використання фонду а також штрафи за неналежне використання.  

Створення такого фонду буде найбільш ефективним способом забезпечення розвитку 

покращеної інфраструктури для управління промисловими відходами. Рекомендується, щоб цей 

фонд використовувався таким чином, який дозволив би повністю покрити капітальні витрати на 

створення централізованої системи і початкові експлуатаційні витрати (тобто, спочатку 

промисловість буде користуватися послугами централізованого підприємства безкоштовно), однак 

рівень фінансування експлуатаційних витрат повинен бути зменшений до нуля через десять років 
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через використання принципу «прямої оплати» (для покриття операційних витрат), який 

поступово вводився протягом десяти років. 

Для того, щоб система була справедливою і забезпечувала рівні права, і для того, щоб не 

перешкоджати утилізації, відновленню, переробці відходів та ін., буде застосовуватися система 

знижок. Промислові об’єкти будуть виплачувати щорічну плату за загальний обсяг накопичених 

відходів авансом. В кінці року буде розраховуватися знижка для всіх відходів, які були утилізовані 

або відновлені, використані або захоронені (за умови, що ці практики відповідали необхідним 

стандартам – управління і утилізація відходів на внутрішньому рівні мають здійснюватися з 

використанням принаймні таких же стандартів, які застосовуються на централізованому 

підприємстві), і відповідна сума буде відніматися від плати за наступний рік. 

Пропонується, щоб плата розраховувалася з використанням критеріїв 

небезпечності/токсичності відходів на основі щорічної звітності про промислові відходи, 

накопичені кожним промисловим об’єктом. Співробітники, відповідальні за регулювання і 

контроль процесу управління відходами,  перевірятимуть щорічну форму звітності кожного 

промислового об’єкта, і після присвоєння статусу «затверджено» дані будуть використовуватися 

для розрахунку знижки і відповідної плати за наступний рік. Таким чином, у системі оплати знову 

використані існуючі механізми для спрощення її застосування а, отже, і для мінімізації витрат на її 

введення при максимізації фонду підтримки заходів щодо вдосконалення управління 

промисловими відходами. 

Сума до сплати (у розрахунку на одиницю відходів залежно від небезпечності/токсичності) 

буде щорічно встановлюватися комітетом з питань контролю ФУПВ (можливо, з урахуванням 

встановлених обмежень). Передбачається, що через декілька років плата дійсно зменшиться, так 

як рівень фінансування експлуатаційних витрат ЦППВ зменшиться, а рівень прибутку від позик 

збільшиться. З теоретичної точки зору, рівень оплати повинен бути встановлений на рівні 

граничної шкоди для навколишнього середовища або на рівні вартості боротьби з викидами з 

метою інтерналізації соціальних витрат, пов’язаних з неякісним управлінням промисловими 

відходами і, таким чином, він змінить поведінку промислового сектора відповідним чином. Тим не 

менш, реалії реалізації накладають суттєві обмеження і, таким чином, плата повинна бути 

встановлена на підставі ймовірних витрат по кожній області для покриття витрат на управління і 

використання запропонованого ФУПВ. 

Однією з головних переваг цієї системи є те, що промисловість платить за накопичення 

відходів в авансовому порядку і, отже, практично не має причин, щоб не використовувати 

систему, що знижує тиск на органи виконавчої влади. Тягар доказів для отримання знижки лежить 

на накопиченні відходів, що зобов’язує промисловий об’єкт нести належну відповідальність за 

свою діяльність у сфері управління відходами, демонструючи дотримання належних стандартів. 

Система є справедливою, адже вона дозволяє промисловості використовувати свої власні методи 

управління відходами та отримувати знижки, за умови, що промислові об’єкти використовують 

принаймні такі ж стандарти, що використовуються при централізованому використанню та 

утилізації відходів. 

Передбачається, що при кожній обласній адміністрації буде створено окремий фонд. Це, 

ймовірно, є юридичною вимогою, оскільки платежі є обов’язковими. Ми припускаємо, що цей 

фонд буде перебувати у віданні комітету з питань контролю ФУПВ, який буде включати 

представників адміністрації області (в тому числі, представників органів регулювання і контролю 

відходів), промисловості та НДО. Мета полягає у тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо з 

практичної точки зору, аби кошти фонду використовувалися в порядку, передбаченому в 

нормативному акті. 
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Як і передбачалося, система ФУПВ пов’язана з впровадженням системи реєстрації об’єктів, 

які забруднюють навколишнє середовище, – це означає, що ця система реєстрації повинна бути 

ефективно реалізована за допомогою регуляторних органів. Дійсно, передбачається, що 

співробітники, які несуть відповідальність за щоденне управління системою, повинні мати дуже 

тісні контакти з регуляторними органами і співпрацювати з ними. Регуляторні органи повинні 

збирати інформацію про накопичення відходів і передавати інформацію, пов’язану з розрахунком 

суми до сплати, керівникам ФУПВ. Це важливо для управління даними (питання обговорюється в 

Розділі 8.7), і на Схемі 36 нижче проілюстровано модель такої взаємодії. 

Ми припускаємо, що фонд може поповнюватися за рахунок добровільної системи внесків, які 

поповнюватимуть ФУПВ, знижуючи необхідні обов’язкові платежі за накопичення відходів. Перш 

за все, ця система дозволить збір коштів за сприяння двосторонніх і багатосторонніх донорських 

фондів і промисловості виключно на добровільній основі. 

 

Малюнок 71 Функціонування фонду 

 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії щодо стратегії  

(1)  Створити систему Плати за накопичення відходів, у рамках якої буде 

відбуватися збір коштів для «Фонду управління промисловими відходами» (ФУПВ), 

який належить кожній окремій обласній адміністрації залежно від території 

розташування промислової зони; 

(2)  Створити комітет з питань контролю ФУПВ, який буде включати 

представників адміністрації області (в тому числі, представників органів регулювання 

і контролю відходів), промисловості та НДО тощо; 

(3)  Використовувати фонд для фінансування капітальних і експлуатаційних 

витрат, пов’язаних з централізованим управлінням промисловими відходами, 

поступово збільшуючи об’єм компенсації експлуатаційних витрат (рекомендований 

період – десять років); і 

 (4)  Створити фонд добровільних внесків для поповнення ФУПВ. 

 

1.34.3 Добровільний підхід 

У різних країнах ОЕСР, уряд і промисловість використовують кооперативне підхід до 

регулювання в якості доповнення регулювання управління і контролю у зв’язку з визнанням 

відносин співпраці, а не відносин змагання; тобто, з’являється все більше доказів того, що 

кооперативний підхід до екологічного контролю може знизити витрати для обох сторін і 

допомогти досягти такої ж або більшої ефективності щодо цілей політики. Основна мета цього 

розділу полягає у визначенні добровільних механізмів, інструментів та підходів, які можуть бути 

введені в рамках стратегії. 
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Що стосується України, то можна також стверджувати, що суттєве і тривале поліпшення стану 

навколишнього середовища у межах тієї чи іншої області є неможливим без досягнення цілей і 

виконання вимог до охорони навколишнього середовища, встановлених на міжнародному рівні, 

промисловими об’єктами, які забруднюють навколишнє середовище. Необхідною умовою є 

покращення якості навчання принципам охорони навколишнього середовища для менеджерів в 

галузі і вироблення необхідних «навичок з управління відходами» з метою заохочення необхідної 

зміни у культурі/поведінці. Одним з ключових мотиваційних «стимулів» для промисловості є ідея 

відходу від традиційної моделі «боротьби із забрудненням» з використанням технологій очистки 

«наприкінці виробничого циклу» (промислові об’єкти з фінансовими труднощами стверджують, 

що поліпшення екологічних показників є дорогою розкішшю, яка не дає використовувати ресурси 

у більш ефективний спосіб) і рух за новою парадигмою, у якій закладено наступний принцип: 

нехтування безпекою навколишнього середовища може бути пов’язаним з високими 

економічними і навіть фінансовими витратами, в той час як користування великою кількістю 

екологічних переваг можливе при низьких витратах. 

За визначенням, з метою підвищення довіри до добровільних угод, промисловий сектор країни 

повинен бути мотивований на зміни, мати можливість впроваджувати зміни і підвищувати свій 

рівень усвідомлення щодо поточних об’ємів відходів (зокрема, плата за відходи), а також 

зменшувати об’єм відходів за рахунок використання методів мінімізації об’ємів відходів. У цьому 

контексті, інститути при МЕПР можуть відігравати важливу роль у 

рамках таких заходів: 

 Інформування об’єктів про їхні відходи; 

 Розробка і введення систем управління навколишнім 

середовищем (інспектори ДЕІ повинні бути залучені до процесу); 

 Аудити для перевірки рівня відходів і стану навколишнього 

середовища; 

 Послуги з підтримки заходів, спрямованих на дотримання 

регуляторних вимог; 

 Створення нормативних і процедурних документів та розробка 

стандартів; 

 Аналіз складу відходів, класифікація та аналіз впливу; і 

 Вибір і оцінка технології утилізації відходів.   

Вище викладені базові вимоги до обслуговування, яке є необхідним для конкурентоздатних 

промислових операцій, і які є не менш важливими для промислових об’єктів, які обрали шлях 

модернізації чи реструктуризації для ефективних операцій в умовах ринкової економіки.  

 

Рекомендації щодо стратегії 

(1)  Інспектори ДЕІ працюватимуть спільно з промисловістю для того, щоб 

узгодити питання про те, як покращити добровільні програми, можливо, шляхом 

звільнення від зобов’язання сплати нарахованих штрафів за умови введення 

узгодженої програми. 

(2)  Підтримати введення ISO 14000: Системи управління навколишнім 

середовищем на промислових об’єктах за активної співпраці інститутів МЕПР та 

інспекторів ДЕІ. 
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1.34.4 Поширення і використання інформації  

 

Державні органи влади та інші організації можуть стимулювати управління навколишнім 

середовищем шляхом надання рекомендацій та інформації про об’єкти, які накопичують 

небезпечні промислові відходи. Ця інформація має: 

 Допомогти об’єктам, які накопичують відходи, зрозуміти законні вимоги до управління 

промисловими відходами;  

 Допомогти їм зрозуміти переваги запобігання накопиченню надмірної кількості відходів та 

мінімізації відходів, інформацію про які будуть поширювати, наприклад, центри екологічно 

чистого виробництва; і 

  Підвищити рівень їхньої обізнаності щодо належних практик управління промисловими 

відходами. 

Поширюючи інформацію екологічного характеру серед громадськості, МЕПР може 

підвищити обізнаність і тиск громадськості, яка є потужною силою для поліпшення стану 

навколишнього середовища. Наприклад, громадськість, яка отримала таку інформацію, може 

сприяти правозастосовній діяльності шляхом виявлення випадків погіршення стану 

навколишнього середовища внаслідок  неякісного управління промисловими відходами. Відкрите 

і ефективне спілкування між місцевими громадами та промисловістю може служити важливим 

стимулом, і громадські контактні групи, як такі, можуть бути залучені в 

розробку планів поліпшення екології, які можуть включати в себе 

цільові показники скорочення відходів. Що стосується випадків 

неналежного управління відходами будь-якими великими державними 

компаніями, тиск громадськості може бути доповнений заявами 

зацікавлених осіб, які виступають за підвищення уваги до питань 

охорони навколишнього середовища. 

Інститути МЕПР можуть зіграти вирішальну роль у підвищенні 

інформованості зацікавлених осіб про підвищення ефективності 

управління промисловими відходами шляхом фокусування на такій діяльності: 

 Навчання і сертифікація спеціалістів у сфері управління відходами; 

 Організація семінарів та конференцій; 

 Забезпечення роботи ресурсного центру зі збору та надання технічної інформації; і 

 Реалізація програм інформування громадськості і консультаційних програм.  

 

Важлива функція таких інститутів полягатиме у використанні їхньої інформаційної бази, а 

також інформації від пов’язаних організацій та фізичних осіб, яку вона може оцінити, з метою 

поширення інформації і збільшення розуміння принципів управління відходами. У перспективі, ця 

функція може охопити управління навколишнім середовищем загалом. 

Рекомендації щодо стратегії 
(1)Інспектори визначають об’єм поліпшення і дають рекомендації стосовно 

поліпшення діяльності у сфері управління відходами у ході планових інспекцій; 

(2)На підтримку вищезгаданої діяльності, розробка Керівних принципів з 

управління відходами як для регуляторних органів, так і для промисловості; 

(3)Розробка механізмів співпраці і координації між регуляторними органами, 

зокрема, між ДЕІ і ДСЕС, у питаннях управління промисловими відходами; 
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(4)Сприяння екологічно чистій продукції шляхом запуску пілотних проектів із 

запобігання накопиченню надмірної кількості відходів і мінімізації відходів за 

сприяння інститутів МЕПР і розробки Керівних принципів з даними кейс-досліджень 

для поширення результатів; 

(5)Сприяння розвитку промислових асоціацій і НДО, що надають рекомендації 

та консультаційні послуги. Внесення змін і доповнень до законодавства для 

забезпечення громадського контролю в сфері управління промисловими відходами 

(тобто, шляхом створення громадських рад з екологічної безпеки) буде корисним 

першим кроком у цьому напрямку; 

(6)НДО з захисту навколишнього середовища також повинні брати активну 

участь в розробці і складанні проектів місцевих нормативно-правових актів у сфері 

управління промисловими відходами на регіональному рівні; і 

(7)На основі бази даних підприємств і відходів, які вони накопичують, створення 

системи Обміну відходів при інститутах МЕПР з метою повторного використання, 

утилізації та відновлення відходів. 

 

 

1.35 МАЙБУТНЄ СИСТЕМИ РЕГУЛЯТОРНОГО КОНТРОЛЮ  

Третій спосіб поглянути на управління промисловими відходами – це концентрація на 

аспектах, які необхідно контролювати. На Схемі 37 зображено ланцюг управління відходами, який 

складається з накопичення відходів, транспортування відходів і заходів з управління відходами. 

Загально прийнятим є той факт, що найбільш ефективним є контроль, при якому регуляторна 

система фокусується на усіх аспектах управління відходами «від колиски до могили», тобто 

починаючи з накопичення і закінчуючи остаточною утилізацією відходів. 

 

Малюнок 72 Система регуляторного контролю 

Кожен вищевказаний елемент є предметом відповідного регулювання і контролю. Кожен 

елемент обговорено нижче. 

Для ефективного регулювання і контролю управління промисловими 

відходами необхідно знати, які відходи накопичує промисловість, який 

об’єкт накопичує ці відходи і де. З цієї причини реєстрація об’єктів, які 

накопичують відходи, є важливою регуляторною вимогою для України. Об’єкти, які накопичують 

відходи, мають бути зареєстровані, якщо вони накопичують відходи у кількості, яка перевищує 

тригерну кількість відходів, визначену за формулою на основі індексу накопичення токсичних 

відходів (ІНТВ). Це положення буде безпосередньо сприяти запобіганню накопиченню відходів і 

мінімізації відходів, оскільки платежі пов’язані швидше з платою за накопичення відходів, ніж з 

утилізацією чи знищенням відходів. 

 

Станом на сьогодні, питання зберігання промислових відходів регулюється в недостатньому 

об'ємі. «Зберігання» на відміну від утилізації на звалищі передбачає, що відходи зберігаються для 

майбутніх цілей. Повідомлялося про велику кількість випадків, коли промислові об’єкти 

стверджували, що вони «зберігають» відходи, насправді хоронячи їх на звалищі. У цих об’єктів не 

було жодного наміру використання або відновлення чи переробки відходів в майбутньому, або, 
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якщо у них і був такий намір, умови зберігання зробили подальше використання 

відходів неможливим. Інспектори МЕПР повинні ретельно вивчити ситуації, щоб 

визначити, чи дійсно зберігання  є зберіганням. 

 

Збір і транспортування відходів контролюються в Україні недостатнім 

чином, існує необхідність затвердження нових нормативно-правових актів для 

приведення вимог до збору і транспортування небезпечних промислових 

відходів у відповідність зі звичайною практикою ЄС і Базельською 

конвенцією. 

Цей контроль за переміщенням небезпечних промислових відходів є 

важливим елементом системи контролю промисловими відходами «від 

колиски до могили». Він також є ключовим для перевірки заяв промислового 

об’єкта про те, що управління відходами було належним чином здійснене зовнішньою 

організацією, і, отже, ці заяви можуть бути використані при перевірці запиту промислового 

об’єкта на знижку в рамках пропонованої системи платежів за накопичення відходів. 

Очевидно, що регуляторні органи повинні мати достатні ресурси для виконання додаткових 

інспекційних обов’язків. Проте, розробка відкритої системи необхідна для того, щоб мінімізувати 

додаткову роботу інспекторів шляхом передачі первинних обов’язків звітування про відходи 

промислових об’єктів, які накопичують відходи, за межі таких промислових об’єктів, і ведення 

записів. 

 

При введенні запропонованої системи, для промислового об’єкта 

дуже важливо точно і ретельно звітувати про управління своїми 

відходами, оскільки знижки в рамках системи платежів за накопичення 

відходів будуть залежати від підприємств, які можуть підтвердити факт використання свої 

відходів (якщо таке використовуються відповідає державним стандартам і нормам). Незважаючи 

на відсутність чинних нормативних положень щодо засобів утилізації, слід звернути увагу на 

розробку керівних принципів з утилізації відходів, наприклад, визначивши умови, за яких 

відпрацьовані масла можуть використовуватися в якості палива для запобігання неналежної 

утилізації. Розробкою таких керівних принципів для України можуть займатися інститути МЕПР.  

 

Подібним чином, не існує жодних узагальнених стандартів щодо 

використання і утилізації відходів. Не було встановлено жодних 

принципів, таких як, наприклад, затвердження Передових практичних 

способів (ППС) або використання Передових доступних технологій 

(ПДТ) чи Передових доступних технологій, не пов’язаних з надмірними 

витратами (ПДТНПНВ). Швидше за все, промисловість буде прагнути 

прийняти політику використання Найдешевших доступних технологій, які дозволяють уникнути 

законної відповідальності (ПДТДУЗВ). Рекомендується розробити загальні стандарти 

використання і утилізації відходів, які будуть відповідати стандартам використання і утилізації 

відходів, що застосовуються на централізованому підприємстві і в якості мінімальних стандартів, 

яких повинні дотримуватися промислові об’єкти, які бажають самостійно використовувати або 

утилізувати свої відходи. Знову ж таки, цей чинник є важливим при розгляді питання про надання 

знижки у платі за управління відходами, яку промисловий об’єкт вимагає на тій підставі, що він 
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переробив та утилізував свої власні відходи. Знову ж, інститути МЕПР могли б відігравати 

активну роль у розробці стандартів і керівних принципів щодо переробки і утилізації відходів.  

 

Щорічні звіти 

Ключем до належного управління відходами як всередині промислового об’єкта, так і на 

зовнішньому рівні, є правильне розуміння процесів накопичення відходів та управління 

відходами. Усі підприємства повинні ввести належну систему звітування про відходи, їх рух та 

засоби утилізації, відновлення, використання та переробки. 

Така система повинна полегшити ідентифікацію накопичених відходів при підтримці 

належного визначення і класифікації відходів, промислових відходів та ін. Система звітності 

повинна підтримувати політику і стратегії розвитку, моніторинг реалізації стратегій, а також 

сприяти застосуванню справедливої системи оплати, в якій закладені принципи рівноправності.  

 

Компоненти стратегії та рекомендації щодо стратегії щодо стратегії  
(1) Реєстрація промислових об’єктів, які накопичують відходи, у зв’язку з 

введенням системи оплати за накопичення відходів. 

(2) Введення систем звітування про поліпшення утилізації у межах 

промислового об’єкта у зв’язку з введенням системи збору даних про поліпшення 

утилізації, внесення даних в які контролюється інспекторами МЕПР. 

(3) У якості частини заходів, пов’язаних з введенням реєстраційної системи, 

МЕПР продовжує розробку бази даних з інформацією про промислові об'єкти, які 

накопичують відходи, створюючи тим самим базовий реєстр в рамках цього 

проекту, який стане основою всеосяжної інформаційної системи управління 

відходами (ІСУВ). 

(4) МЕПР має забезпечити, щоб його співробітники на місцевому і 

регіональному рівнях мали достатньо ресурсів для імплементації та застосування 

нормативних вимог. 

 

 

 

1.36 ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ У ВИПАДКУ ЗАКРИТТЯ ПОЛІГОНІВ ІЗ ЗАХОРОНЕННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ  

Успішне закриття багатьох полігонів із захоронення промислових відходів в країнах ОЕСР 

(наприклад, ЄС), є можливим, як правило, завдяки застосуванню регуляторних (тобто, шляхом 

отримання дозволу) і фінансових інструментів у комбінації. Що стосується останнього, один з 

таких важливих фінансових інструментів полягає у використанні фінансових 

поручительств/гарантій, відповідно до яких оператор полігону розміщує певну суму коштів на 

банківському рахунку, і ці кошти стають доступними лише після того, як полігон із захоронення 

промислових відходів закрито і відновлено відповідно до вимог регуляторних органів. Якщо цього 

не станеться, то кошти будуть списані і використані для оплати послуг з очистки/закриття 

полігону тощо. Цей підхід широко використовується, наприклад, в гірничодобувній галузі в ЄС, і 

у зв'язку з цим, основною метою цього розділу буде окреслити стратегічний підхід до введення 

аналогічної системи в Україні з метою полегшення процедур очистки/відновлення полігонів. 
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Стратегія передбачає концепцію фінансового поручительства для закриття полігонів із 

захоронення промислових відходів, яка практично повністю відповідає вимогам гірничодобувної 

галузі на основі директиви ЄС про гірничодобувну галузь, а також на основі наступних 

рекомендацій: 

 Оператор полігону несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну 

навколишньому середовищу, і повинен виділяти кошти для відновлення земель, які постраждали 

від відходів, у будь-який момент часу; 

 Поручитель повинен використовувати комбінацію «строгих інструментів», які є простими в 

управлінні, а саме: банківська гарантія, акредитив та/або депозит у готівці. Використання власних 

боргових зобов’язань/власних корпоративних гарантій накладає занадто великий ризик на уряд в 

разі дефолту і не є прийнятним; 

 Усі зобов’язання, закріплені у дозволі, включаючи вимоги, які пред’являються відповідно 

до плану управління відходами, повинні покриватися за рахунок фінансової гарантії або 

еквівалентного інструменту; 

 Чітке визначення цілей закриття полігону має бути частиною плану закриття полігону, який 

повинен бути представлений разом з планом управління відходами. Інтеграція плану закриття, 

включаючи відновлення, процедури, які проводяться після закриття, і моніторинг плану 

управління відходами, гарантуватиме те, що заходи і витрати, спрямовані на поліпшення ситуації, 

враховані з початку гірничодобувних операцій; 

 В ідеалі, сума гарантії має базуватися на ступені впливу полігону із захоронення відходів на 

навколишнє середовище і майбутньому використанню відновлених земель (тобто, прямий і 

непрямий вплив на організм людини, тваринний і рослинний світ, а також ландшафт тощо), а не 

бути «фіксованою» для ділянки, на якій проводяться гірничодобувні операції; 

 Фінансові гарантії повинні бути представлені до початку будь-яких операцій, і вони мають 

періодично коригуватися з метою забезпечення того, щоб екологічні зобов’язання покривалися у 

фінансовому еквіваленті до їх виникнення; 

 Фінансові гарантії повинні часто переглядатися для того, щоб створювати стимул для 

операторів полігонів завершувати відновлювальні роботи і отримувати часткове звільнення від 

представленої гарантії; і 

 Повна вартість закриття і відновлення не має гарантуватися в попередньому порядку; 

гарантії мають бути розподілені на увесь період проведення операцій на полігоні – в ідеалі,  

відповідно до плану управління закриттям/відходами. Це дозволить невеликим компаніям, які 

мали б труднощі при отриманні банківської гарантії на максимальну суму, генерувати грошовий 

потік з операцій до того, як зробити більші внески за наступні роки, залежно від необхідності/у 

випадку необхідності. 

 

Ключовий момент у процесі прийняття рішення: Вимога щодо надання фінансових гарантій 

або страховки може зустріти сильний опір з боку зацікавлених галузей. Вона не повинна 

викликати серйозних труднощів для нових заводів, однак сума може виявитися непідйомною для 

існуючих підприємств. 

 

1.37 КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

Імплементація запропонованої стратегії управління промисловими відходами буде повністю 

залежати від ставлення і зобов’язань ключових зацікавлених осіб країни – навіть найкращий і 

найточніший план не спрацює у випадку відсутності політичної волі, спрямованої на його 

імплементацію. 
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З точки зору цієї стратегії, головна ціль цього розділу – ідентифікувати ключових 

зацікавлених осіб та окреслити їхні функції та обов’язки у контексті імплементації компоненту 

стратегії, що стосується промислових відходів. 

 МЕПР та інші державні органи влади 

 Обласні адміністрації 

 Інститути МЕПР  

 НДО 

Імплементація запропонованої стратегії управління промисловими відходами буде повністю 

залежати від ставлення і зобов’язань ключових зацікавлених осіб країни – навіть найкращий і 

найточніший план не спрацює у випадку відсутності політичної волі, спрямованої на його 

імплементацію. 

На жаль, для значних покращень в галузі управління промисловими відходами країни, а також 

для пом’якшення екологічних проблем, викликаних неякісним управлінням, необхідно вкладати 

кошти в більш досконалі технології і практики. Це вимагає значних витрат. Однак, такі витрати 

працюють на користь промисловості. Поліпшення екологічних показників призведе до зменшення 

числа екологічних зобов’язань, зробить галузь більш життєздатною з точки зору зовнішніх 

інвесторів. Багато проектів, розпочатих в Україні, зупиняють через відсутність доступного, 

обґрунтованого фінансування у вигляді капітальних вкладень – однією з основних переваг 

регіональних ФУПВ, запропонованих в рамках цієї стратегії, є те, що вони вирішують цю 

проблему, оскільки вони частково функціонують як спільний інвестиційний банк. 

Ти не менш, ситуація вказує на те, що, з огляду на сучасний економічний клімат, характерний 

для всієї території країни, втілення стратегії асоціюватиметься з низькими витратами, однак 

принесе суттєві поліпшення. Ми вважаємо, що запропонована стратегія відповідає цим 

критеріям, проте вона повинна спиратися на волю до імплементації реалістичних економічних 

інструментів, спрямовану виключно на фінансування необхідних поліпшень. Таким чином, в той 

час як промислові об’єкти фінансують програму поліпшень в рамках цієї стратегії (можливо, за 

сприяння кредитів іноземних донорів та/або державних коштів, виділених для запуску програми), 

вони є бенефіціарами у створенні централізованих підприємств для обслуговування промисловості 

та створенні оборотного фонду, з якого вони можуть позичати недорогий капітал для проектів з 

управління промисловими відходами. 

Основні зацікавлені особи та їхні функції у цій стратегії є такими:  

Обласні 

адміністрації 

Необхідність підтримки процесу створення системи 

платежів за накопичення відходів пов’язана зі створенням Фонду 

управління промисловими відходами, який буде 

використовуватися виключно для поліпшення інфраструктури і 

практики управління промисловими відходами. 

Підтримка імплементації системи платежів за накопичення 

відходів і активна участь в роботі комітету з питань контролю 

фонду, який несе відповідальність за щоденне управління 

фондом. 

Підтримка імплементації основних елементів чинного 

законодавства щодо управління промисловими відходами з 

залученням необхідних ресурсів, в тому числі імплементація 

вдосконаленої системи обліку та звітності про відходи (збір 

даних). 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

 
+38(044)392-01-43                           www.eco.kiev.ua 

 

 

1 

 

 Забезпечення застосування системи платежів і скидок у 

справедливий, і прозорий спосіб з гарантією рівних прав. 

Промисловіст

ь 

Очевидно, що одна з ключових функцій промисловості 

полягає у здійсненні платежів, щоб створити фонд для сприяння 

забезпеченню загальної інфраструктури. Готовність 

промисловості платити і її здатність платити є ключовими 

питаннями, які вимагають уважного ставлення, зокрема, при 

встановленні тарифів на одиницю. 

Однак, для досягнення оптимальних результатів 

промисловості необхідно впровадити вдосконалені системи 

обліку відходів та вдосконалені системи управління відходами 

для того, щоб мати можливість скористатися перевагами 

системи платежів/скидок за рахунок оптимізованого 

використання централізованих підприємств і розробки 

покращених «внутрішніх» цехів. 

Висувати пропозиції, які є безпечними з технічної і 

екологічної точки зору та економічно реалістичними, щодо 

проектів із захисту навколишнього середовища, щоб 

скористатися низьковідсотковими позиками з фонду. 

Обирати представника(ів) комітету з питань контролю 

Фонду управління промисловими відходами.  

Інститути 

МЕПР 

Допомога у встановленні контролю над ФУПВ шляхом 

призначення свого представника членом комітету з питань 

контролю ФУПВ. 

Допомога у накладенні вето на проекти, пов’язані з 

навколишнім середовищем, включаючи заявки на капітальні 

позики з фонду. 

Надання промисловим об’єктам технічної допомоги шляхом 

використання частини фондів. Кожен вид допомоги, який 

вимагає коштів фонду, потребує схвалення комітетом з питань 

контролю ФУПВ. 

 

НДО Пропонується, щоб представник від НДО був активним 

членом комітету з питань контролю ФУПВ, який управляє 

фондами кожної з областей. Член, поряд з усіма іншими членами 

комітету, буде нести відповідальність за щорічне встановлення 

тарифів на одиницю, розробку щорічного бюджет фонду, а 

також затвердження видатків з фонду. Це також повинно 

допомогти НДО та широкій громадськості брати активнішу 

участь у процесі прийняття рішень на різних етапах управління 

промисловими відходами. 

Також пропонується, щоб НДО з захисту навколишнього 

середовища брали активну участь в розробці і складанні проектів 

місцевих нормативно-правових актів у сфері управління 
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промисловими відходами на території областей, у межах яких 

знаходяться виробничі потужності промислових об’єктів, які 

накопичують відходи. 

 

Донори Передбачається, що ФУПВ і пов’язаний з ним комітет 

можуть стимулювати донорську діяльність у відповідних 

областях. Комітет міг би звертатися за допомогою донорів від 

імені промислових об’єктів для збільшення коштів у фонді щодо 

фінансування капітальних вкладень. 

Залучення приватного капіталу для фінансування системи 

управління промисловими відходами, безсумнівно, буде 

непростим завданням в умовах нинішнього соціально-

економічного клімату. Дійсно, саме лише введення інструменту 

фінансування, такого як, наприклад, ФУПВ, ймовірно, не 

створить довіри до потенційних кредиторів щодо того, що 

капітал буде повернутий. Проте, розглядаючи більш 

реалістичний сценарій, кожна обласна адміністрація повинна 

знайти кошти для реалізації стратегії. Така необхідність, за 

визначенням, обмежить розмір інвестицій, які можуть бути 

отримані. 

МЕПР Запропонована стратегія спирається на створення 

спеціалізованого регіонального фонду, що фінансується за 

рахунок обов'язкових платежів за накопичення промислових 

відходів. Таким чином, уряду необхідно буде надати підтримку у 

формі нормативно – правового акта, що дозволяє створення 

системи платежів і пов'язаного з ними фонду для кожної окремої 

області. 

 

Ключовий момент у процесі прийняття рішення: розподіл функцій розробки політики, 

надання дозволів та контролю (див. додаток про  небезпечні відходи). Імплементація Директиви 

«Про промислові викиди». 

1.38 ЗВІТУВАННЯ ПРО ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ДАНИМИ  

Реалізація стратегії управління промисловими відходами потребує моніторингу для прийняття 

рішень щодо необхідності будь-яких «дрібних налаштувань» у стратегії в ході її реалізації. 

Основна мета моніторингу та створення системи управління даними – це звітувати про 

імплементацію і ефективність усіх компонентів, введених в рамках стратегії, і здійснювати 

моніторинг таких даних. Основна мета цього розділу полягає у визначенні цілей і потреб для 

моніторингу процесу імплементації з точки зору визначення показників ефективності, які будуть 

включені у систему управління відходами та систему управління даними. 

Ключовий момент у процесі прийняття рішення: Яка установа буде нести відповідальність за 

організацію системи звітності за промислові відходи (цією установою не може бути МЕПР і 

Державна служба статистики)? 
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Стратегія має своєю метою покриття витрат на період з 2017 до 2031 року. Мета полягає у 

забезпеченні умов для розвитку централізованих підприємств. Важливим кроком раннього етапу, 

який допоможе полегшити діяльність у цій сфері, буде створення фонду управління 

промисловими відходами. 

Рекомендується, щоб уряд підготував проект нормативно – правового акта і направити його на 

розгляд до середини 2018 року. Мета повинна полягати у встановленні адміністративних 

механізмів для збору та управління обласними фондами,  які будуть створені наприкінці 2020 

року/на початку 2021 року, і для збору плати, який буде розпочато в середині-наприкінці 2021 

року. 

Крім того, у другій половині 2018 року мета повинна полягати у створенні організації, яка 

буде створювати умови для розвитку централізованого підприємства. Протягом 2019 року буде 

підготовлено попередній проект дизайну централізованого підприємства. 

1.39 МОНІТОРИНГ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

За імплементацією стратегії управління промисловими відходами слід вести моніторинг для 

прийняття рішень щодо можливих «налаштувань» стратегії, зокрема, після реєстрації 

промислових об’єктів, які накопичують відходи. Однак, незважаючи на те, що розробка таких 

індикаторів безпеки навколишнього середовища є хорошою ідеєю, процес не обов’язково буде 

таким передбачуваним для деяких регіонів України, які володіють лише обмеженими ресурсами. 

Таким чином, необхідно розробити певні «ключові індикатори», які дозволять оцінку результатів 

у найбільш критичних регіонах і їх відповідний моніторинг. 

1.39.1 Цілі та потреби 

Основна мета моніторингу та створення системи управління даними має полягати у тому, щоб 

звітувати про імплементацію та ефективність усіх компонентів,  введених в рамках стратегії, і 

здійснювати моніторинг таких даних. З цією метою важливо визначити прозорі процеси для 

контролю імплементації цієї стратегії і часові рамки для подачі звітності щодо результатів. 

Необхідною умовою для функціонування такої системи буде збір більш повної і більш якісної 

інформації (порівняно з інформацією, доступною станом на сьогодні) про накопичення відходів і 

потоки відходів, тобто: 

 Кількість накопичених відходів (в тому числі кількість відходів на одиницю вартості 

продукції і працівника в ключових галузях промисловості); 

 Види накопичуваних відходів; 

 Джерела накопичуваних відходів; 

 Кількість відходів кожної категорії, які утилізуються з використанням різних методів і 

опцій управління відходами; 

 Адекватність кожної опції, тобто, належність (прийнятність) поточних практик з точки зору 

безпеки навколишнього середовища з метою визначення рівня поліпшення. 

Режим моніторингу в рамках стратегії буде також вимагати даних про транспортування 

промислових відходів за межі промислових об’єктів з метою використання чи утилізації, а також 

про злив відходів у каналізацію. У той час як більша частина цих даних вже зібрана, також 

необхідними є поліпшення якості, узгодженості, доступності і зрозумілості. Крім того, для того, 

щоб популяризувати режим, необхідно спробувати зробити інформацію про накопичення відходів 

більш доступною для громадськості, що стосується, зокрема, інформації про джерела, кількість 

відходів, тенденції визначеного пріоритету і нормативних вимог до кількості відходів.  

Ключові цілі стратегії є такими:  
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 Запобігання накопиченню надмірної кількості відходів і мінімізація відходів; 

 Розвиток пріоритетної централізованої інфраструктури для використання і утилізації 

відходів; 

 Зменшення кількості звалищ промислових відходів; 

 Зменшення кількості відходів, які йдуть на зберігання без надії на утилізацію в 

майбутньому; 

 Зменшення забруднення міських каналізаційних мереж і водотоків; 

 Зменшення кількості випадків неналежної утилізації, використання чи переробки. 

 

Система моніторингу повинна включати ідентифікацію цих тенденцій, які будуть вказувати на 

рівень імплементації стратегії. Усі ці цілі є середньостроковими і довгостроковими. Важливою 

короткостроковою ціллю є створення централізованого підприємства, і моніторинг повинен 

включати моніторинг прогресу в створенні централізованого підприємства. 

Стратегія у значній мірі залежить від створення централізованих підприємств для управління 

промисловими відходами, яке відбудеться значною мірою завдяки затвердженню Системи плати 

за накопичення відходів та створенню Фонду управління промисловими відходами. Моніторинг 

прогресу у процесі реєстрації промислових об’єктів і руху грошових коштів в і з фонду, який 

фінансує стратегію,  має вирішальне значення для його успіху. У цьому відношенні, позики, які 

беруть промислові об’єкти, є важливим індикатором, як і моніторинг реалій імплементації та 

ефективності (з екологічної і економічної точки зору) проектів, на які направляються позики. 

Реалізація цих покращень має бути підкріплена надійною базою даних і результатами 

тестування продуктивності, і моніторинг цих даних передбачається на етапі імплементації 

стратегії. Припускається, що спеціальні цілі для різних секторів промисловості будуть розроблені 

в якості частини процесу імплементації стратегії і, у цьому контексті, вони будуть центральними 

для моніторингу прогресу у рамках реалізації стратегії. 

1.39.2 Управління даними і інформаційна система  

ФУПВ буде грати ключову роль в реалізації стратегії управління промисловими відходами в 

кожній області, у якій розташовані ключові промислові зони. Організації, яка керуватиме ФУПВ, 

потрібно буде провести оновлення бази даних/реєстру промислових об’єктів, що зберігають 

відходи, і очисних споруд у регіоні. Крім того, регуляторним органам, які несуть відповідальність 

за імплементацію необхідних регуляторних елементів для підтримки стратегії, необхідно буде 

використовувати поліпшену версію інформаційної системи управління відходами. 

Створення інформаційної системи управління відходами (ІСУВ) рекомендується для 

підтримки діяльності організації, яка повинна керувати ФУПВ, і підтримки регуляторних функцій  

обласного та національного уряду. Передбачається, що ця система буде включати інформацію як 

про кількість відходів, так і про сторони, діяльність з утилізації відходів яких є предметом 

регулювання, таких як, наприклад, оператори зі збору, транспортування і використання відходів. 

База даних буде служити в якості важливого інструменту для цілей реалізації стратегії 

моніторингу та, враховуючи той факт, що області будуть отримувати великі обсяги інформації з 

реєстраційних систем, які можуть бути запропоновані, ця інформація також буде корисною для 

реалізації стратегії моніторингу та для планування підприємств. 

Рекомендується затвердити поетапний підхід до розробки інформаційної системи управління 

відходами (ІСУВ) відповідно до очікувань щодо поетапного впровадження системи регулювання. 

Спочатку, на першому етапі розробки, ядро  
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інформаційної системи має включати таке: 

 Реєстр об’єктів, які накопичують промислові відходи; 

 Реєстр перевізників промислових відходів; 

 Реєстр підприємств з управління промисловими відходами; 

 База статистичних даних промислових об'єктів; 

 Системні класифікаційні таблиці. 

На першому етапі розробки буде створене ядро системи, яке включатиме наступні дискретні 

«модулі»:  

 Модуль управління даними компанії/промислового об’єкта (об’єкти, які накопичують 

промислові відходи, перевізники промислових відходів і підприємства з управління 

промисловими відходами); 

 Модуль управління даними щодо потоків відходів; 

 Модуль управління даними щодо статистики промислових об'єктів; 

 Модуль управління даними щодо кваліфікаційних систем; 

 Модуль звітування. 

Кожен модуль управління даними дозволить введення, зміну, пошук даних і виведення 

окремих записів або повних списків на екрані, у файлі або на роздруківці. Модуль звітування 

дозволить створення звітів про управління, основна увага в яких буде зосереджена на питаннях 

планування управління відходами. Цей модуль також включатиме звіти про проекційні відходи, 

складені на основі реальної статистики щодо відходів та статистики промислових об’єктів. Крім 

того, додатковий інструмент для створення звітів має бути представлений для генерування звітів 

ad hoc залежно від необхідності. 

Регуляторний модуль, який включає: 

 Реєстр документів промислових об’єктів, які накопичують відходи, та відповідні дати; 

 Реєстр ліцензій, виданих на послуги з управління відходами; 

 Базу даних записів інспекторів;   

 Звітування про допустимість статистики. 

Регуляторна система вже затвердила систему видачі дозволів/реєстраційну систему і, таким 

чином, у багатьох відношеннях модуль «видачі дозволів» має бути введений у найкоротші строки. 

Цей обов’язок візьме на себе МЕПР. 

І останній модуль, який також необхідно ввести на початковому етапі, це модуль управління 

ФУПВ, у якому розраховуються платежі і зберігається інформація про запити щодо виплати 

встановленої суми, отримані платежі, і який включає бюджет доходів і видатків ФУПВ. Цей 

модуль необхідний підрозділу, який займається адміністративними питаннями, пов’язаними з 

ФУПВ. 

Ядро системи може бути розширене в майбутньому або залежно від необхідності шляхом 

внесення додаткових модулів, таких як, наприклад, система відслідковування промислових 

відходів, якщо така система функціонує в Україні. 

1.39.3 Імплементація стратегії: індикатори ефективності  

Як описано вище, важливо здійснювати моніторинг процесу імплементації стратегії для того, 

щоб визначити його ефективність і гарантувати, що імплементація відбувається у належні строки. 

Моніторинг дозволить виявляти будь-яке запізнення в імплементації стратегії і тим самим 

допомагатиме уряду визначати будь-які необхідні пом’якшувальні заходи. Запропоновані строки 

імплементації стратегії мають бути гнучкими і, таким чином, у цьому відношенні, моніторинг 
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дозволить акцентувати увагу на необхідності перегляду причин будь-якої затримки. Режим 

моніторингу передбачає концентрацію на наступних питаннях.  

8.7.3.1 Введення Постанови у дію 

Режим моніторингу передбачає встановлення цільових дат для таких заходів: 

 Введення в дію нормативно-правових актів щодо системи платежів і фонду; 

 Публікація тексту нормативно-правових актів та інформації про строки, передбачені 

регуляторними органами для застосування цих нормативно-правових актів;  

 Видання керівних принципів, оформлених у виді приміток, зацікавленим особам. 

Уряд має здійснювати моніторинг прогресу для того, щоб переконатися у тому, що відповідні 

заходи були вжиті у цільові строки.  

 

8.7.3.2 Створення підприємств  

Створення покращених підприємств з управління відходами займає центральне місце в 

поліпшенні процесів управління промисловими відходами в Україні. Моніторинг індикаторів 

ефективності, вказаних нижче в таблиці нижче, може бути використаний для контролю етапів 

створення (і згортання) тимчасових об'єктів, тобто, промислові відходи повинні допускатися лише 

на такі підприємства з утилізації відходів. Пізніше у таких підприємств буде шанс модернізації 

для приведення у відповідність зі стандартами, що необхідно для того, щоб вони могли бути 

належним чином дозволені. Крім представленої нижче статистики моніторингу, за статусом 

кожного окремого підприємства слід вести моніторинг. За підприємствами, що діють за 

тимчасовими угодами (тобто, зареєстровані підприємства) слід вести моніторинг на предмет 

відповідності операційним керівним принципам. Крім введення тимчасових заходів, стратегія 

рекомендує створення регіональних стратегічних підприємств з управління промисловими 

відходами. За фактичним прогресом слід вести моніторинг на предмет відповідності 

запропонованим часовим рамкам та на предмет необхідності введення пом’якшувальних заходів 

чи перегляду відповідних часових рамок. 

8.7.3.3 Введення системи платежів  

Стратегія пропонує, що підприємства повинні повністю субсидуватися на початковому етапі, 

але експлуатаційні витрати поступово будуть покриті за рахунок прямих платежів, скажімо, 

протягом десяти років. Моніторинг імплементації означає контроль за об’ємом використання 

централізованих підприємств і здійснюється з метою виявлення будь-яких недоліків вихідних 

параметрів у результаті збільшення платежів. Моніторинг імплементації може супроводжуватися 

більш частими інспекційними перевірками, збільшенням масштабів правозастосовної діяльності і 

більш інтенсивною рекламною діяльністю. 

8.7.3.4 Імплементація регуляторної системи 

Ця стратегія імплементації включає визначення термінів для кожного етапу процесу 

імплементації. МЕПР спільно з державним урядом і власне областями мають переглядати 

інформацію про дотримання цих термінів і визначати необхідність перегляду термінів для 

реалізації наступних етапів. Ключові цільові дати, за якими слід вести моніторинг, включають: 

 Попередня видача реєстраційних форм; 

 Попередня видача переглянутих форм для діяльності з використання/утилізації відходів; і  

 Введення заходів для більш ефективної правозастосовної діяльності (промислові об’єкти, 

які накопичують відходи).  
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Індикатор Частота 

моніторингу 

Промислові об’єкти, які накопичують відходи: 

 Кількість висланих реєстраційних форм для промислових 

об’єктів, які накопичують відходи; 

 Кількість повернутих заповнених форм; 

 Кількість реєстраційних документів, виданих промисловим 

об’єктам, які накопичують відходи; 

 Загальна кількість зареєстрованих промислових об’єктів, 

які накопичують відходи; 

 Середня кількість часу, необхідна для видачі реєстраційних 

документів промисловим об’єктам, які накопичують відходи; 

 Кількість інспекційних перевірок на зареєстрованих 

промислових об’єктах, які накопичують відходи; 

 Кількість інспекційних перевірок на інших промислових 

об’єктах, які накопичують відходи; і 

 Кількість заходів, вжитих з міркувань правозастосування у 

відношенні промислових об’єктів, які накопичують відходи. 

 

 Щомісячно 

“ 

“ 

 Щомісячно 

 Щоквартал

ьно 

Перевізники/транспортери: 

 Кількість інспекційних перевірок 

перевізників/транспортерів; і 

 Кількість заходів, вжитих з міркувань правозастосування. 

 

 Щомісячно 

 Щоквартал

ьно 

Підприємства з використання та утилізації відходів: 

 Кількість висланих реєстраційних форм; 

 Кількість повернутих заповнених форм; 

 Кількість виданих реєстраційних документів; 

 Кількість відмов у реєстрації; 

 Загальна кількість зареєстрованих підприємств; 

 Кількість часу, необхідна для видачі/повторного 

використання реєстраційних документів підприємствами з 

використання/утилізації відходів; 

 Кількість виданих форм заявок на отримання ліцензії; 

 Кількість повернутих форм заявок на отримання ліцензії; 

 Кількість виданих ліцензій; 

 Кількість відмов у видачі ліцензії; 

 Кількість призупинених ліцензій; 

 Кількість відкликаних ліцензій; 

 Загальна кількість підприємств, які отримали ліцензії; 

 Середня кількість часу, необхідна для видачі 

ліцензії/прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії; 

 Кількість інспекційних перевірок; 

 Кількість заходів, вжитих з міркувань правозастосування. 

 

 Щомісячно 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

 Щоквартал

ьно 
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Таблиця 22 Моніторинг індикаторів для полегшення процесу імплементації системи 

управління промисловими відходами. 

 

Передбачається, що всі ці дані у кінцевому підсумку будуть розміщуватися в ІСУВ. 

 

8.7.3.5 Система управління відходами 

Система збору даних і комп’ютерна система визначили потребу у щорічному визначенні 

наступних параметрів таким чином, який дозволив би ідентифікацію початкової ситуації і 

визначення тенденцій: 

 Рівень накопичених відходів розраховується за одиницею вартості продукції та/або 

одиницею працівника для того, щоб використовуватися в якості індикатора об’єму запобігання 

накопиченню і мінімізації відходів;  

 Кількість промислових відходів, які зберігаються на звалищі; 

 Кількість відходів, які йдуть на зберігання без надії на утилізацію в майбутньому; 

 Рівень забруднення міських каналізаційних мереж і водотоків; і 

 Кількість випадків неналежної утилізації, використання чи переробки відходів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ  

Головна мета цього розділу полягає у представленні детального плану дій, у якому визначені 

заходи, функції та обов’язки, необхідні для імплементації цієї стратегії. Зокрема, у ньому розкрито 

питання імплементації заходів, які мають бути введені на обласному/регіональному рівні. План дій 

має включати сім пріоритетних цілей: 

 

 Рух в напрямку поліпшення регулювання і контролю правозастосовної діяльності на основі 

справедливих стандартів ефективності; 

 Планування та розвиток належної мережі підприємств з управління відходами; 

 Введення необхідних допоміжних послуг і створення технічної інфраструктури для 

підтримки розвитку системи управління промисловими відходами; 

 Розробка необхідних економічних і фінансових інструментів для підтримки стратегії 

управління промисловими відходами; 

 Заохочення кооперативного підходу до регулювання, який полягає у співпраці уряду і 

промисловості; 

 Створення та заохочення системи покращеного управління навколишнім середовищем 

шляхом надання консультацій та інформації для промислових об’єктів, які накопичують 

промислові відходи; і 

 Зміцнення регуляторної системи контролю для управління промисловими відходами на 

обласному рівні. 

 

В будь-якому випадку, план дій має включати ряд заходів, спрямованих на досягнення кожної 

з цілей, передбачати залучення зацікавлених осіб і визначати часові рамки імплементації. В 

рамках імплементації пропонуються заходи для досягнення короткострокових (тобто, 2017-2022 

роки) і середньострокових (тобто, 2022-2032 роки) цілей.  
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Таблиця ? План імплементації  

Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

1. Рух в 

напрямку поліпшення регулювання і 

контролю правозастосовної діяльності 

на основі справедливих стандартів 

ефективності. 

 

1.1 Імплементувати ключові 

положення українського законодавства у сфері 

промислових відходів. Рекомендується, щоб 

кожна область імплементувала положення, 

пов’язані з реєстрацією промислових об’єктів, 

які накопичують відходи, використанням 

відходів і реєстрацією підприємств з утилізації 

відходів  

 Розробити і затвердити правила ведення 

реєстру на обласному рівні; 

 Підготовка реєстру промислових об’єктів 

на 2017 рік (кожні шість місяців), і 

 Підготувати і подати в обласну 

адміністрацію і Міністерство екології та 

природних ресурсів (МЕПР) звіт з 

узагальненими результатами дослідження. 

МЕПР, 

обласні органи 

влади з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова ціль 

1.2 Сприяти розробці відсутніх 

елементів законодавства.  

 Кабінет Міністрів (КМ) має скласти 

проект Постанови, що стосується введення 

системи оплати за накопичення промислових 

відходів; 

 Розробити пропозицію щодо підрахунку 

розміру платежів за накопичення промислових 

відходів і визначити порядок їх стягнення; 

 Запропонувати принцип визначення 

МЕПР Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

нормативної ставки плати за накопичення 

промислових відходів; і 

 Скласти проект інструкції та наказу для 

полегшення процесу імплементації системи 

оплати. 

1.3 Затвердити чіткі, належні вимоги 

до ефективності для підтримки справедливого 

підходу, орієнтованого на правозастосовну 

діяльність  

 Сформулювати вимоги щодо сприяння 

використанню і використання найкращих 

доступних конструкцій/технологій модернізації, 

які включають інтегровані екологічні рішення. 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 

1.4 Рухатися в напрямку затвердження 

регуляторних підходів, орієнтованих на 

правозастосовну діяльність, фокусуючись на 

питаннях збільшення продуктивності 

промисловості, звертаючи більшу увагу на 

стандарти ефективності, а не на платежі і збір 

штрафів 

 Розробити критерії ефективності роботи 

чинної системи екологічного 

контролю/регулювання, беручи до уваги дані 

про вплив різних галузей промисловості на 

навколишнє середовище; і 

 Оцінити зміни в окремих індикаторах 

впливу на навколишнє середовище для групи 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

органи влади з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

обраних галузей промисловості і функції 

області. 

 

1.5 Переглянути форми реєстрів і 

розробити пропозиції щодо вдосконалення 

формату паспортів, які видаються промисловим 

об’єктам, які накопичують відходи, і 

підприємствам з 

використання/переробки/утилізації відходів, для 

відображення інформації про джерело і напрям 

вивезення відходів у рамках заходів з обміну 

відходами 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

органи влади з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова ціль 

1.6 Подати пропозиції щодо 

вдосконалення формату паспортів, які видаються 

промисловим об’єктам, які накопичують 

відходи, і підприємствам з 

використання/переробки/утилізації відходів, в 

МЕПР 

 

Інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 

1.7 Створити обласні реєстри 

промислових об’єктів, які накопичують відходи, 

і підприємств з використання/переробки відходів 

Обласні 

відділи з 

питань охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

1.8 Створити обласні реєстри 

полігонів для захоронення промислових відходів  

Обласні 

відділи з 

питань охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 

1.9 Затвердити і ввести принцип 

співвідношення «маса-баланс» для контролю 

накопичення відходів і рівня утилізації на основі 

чинних вимог законодавства для полегшення 

попередження незаконного захоронення і 

зливання промислових відходів  

МЕПР, 

інститути 

МЕПР 

 

1.10  Надання необхідних підстав для 

встановлення лімітів, що стосуються 

накопичення і утилізації відходів  

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР 

 

2. Планування 

та розвиток належної мережі 

підприємств з управління відходами. 

2.1 Виявлення на промислових 

об’єктах систем використання відходів, які не 

відповідають стандартам, і оновлення таких 

систем.  

МЕПР, 

обласні відділи 

з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР  

Короткострокова ціль 

2.2 Виявлення промислових об’єктів, 

які потенційно можуть використовуватися для 

МЕПР, 

обласні відділи 

Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

розробки схем переробки/використання відходів  з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

2.3 Розробка і введення заходів, 

спрямованих на модернізацію доступних 

внутрішніх цехів, які характеризуються 

хорошим співвідношенням «ціна-якість», для 

використання, переробки і утилізації відходів, 

що дозволить підвищити ефективність, 

підтримати і доповнити роботу централізованого 

підприємства з використання відходів.   

 

МЕПР, 

обласні відділи 

з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

Середньострокова ціль 

2.4 Розробка і впровадження 

організаційних заходів, спрямованих на 

створення централізованого підприємства з 

використання/переробки відходів, в першу 

чергу, для переробки, використання, стабілізації 

і безпечної утилізації неорганічних відходів 

широкого спектру. Виявлення можливостей 

термічної утилізації органічних відходів і, після 

цього, створення цеха зі змішування органічних 

відходів (для виробництва альтернативного 

палива) у межах централізованого підприємства.  

 

МЕПР, 

обласні відділи 

з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

Короткострокова/середньостр

окова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

2.5 Підготовка технічного дизайну і 

фінансової документації для створення 

централізованого підприємства з використання 

відходів і представлення будь-яких допоміжних, 

додаткових і прибуткових інвестиційних 

пропозицій (наприклад, переробка бувших у 

вжитку форм і виготовлення піску) на рівні 

промислового об’єкта. 

 

Інститути 

МЕПР, 

інститут 

дизайну і 

дослідження, 

промисловість 

Короткострокова/середньостр

окова ціль 

2.6 Створення і перевірка 

спроектованих технічних об’єктів, які були 

розроблені відповідно до пункту 2.5  

Відповідні 

промислові 

об’єкти 

Середньострокова ціль 

2.7 Перевірка технічних об’єктів, які 

були розроблені відповідно до пункту 2.6 

Відповідні 

промислові 

об’єкти 

Середньострокова ціль 

3. Введення необхідних 

допоміжних послуг і створення 

технічної інфраструктури для 

підтримки розвитку системи 

управління промисловими відходами. 

3.1 Створення інформаційної системи для 

підтримки регіональних реєстрів об’єктів, які 

накопичують відходи, підприємств з 

використання та утилізації відходів, а також 

підприємств, які здійснюють управління 

відходами. МЕПР має підтримувати окрему, 

нормативну базу даних, відмінну від будь-яких 

інших баз даних, для використання в якості 

допоміжного засобу у процесі реєстрації. 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 

3.2 Підтримка реєстру промислових 

об’єктів, які накопичують відходи/підприємств з 

МЕПР, 

інститути 

Короткострокова/середньостр

окова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

використання відходів/підприємств з утилізації 

відходів, а також реєстру підприємств, які 

здійснюють управління відходами, для бази 

даних МЕПР. 

 

МЕПР, обласні 

органи влади з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

3.3 Створення інформаційної системи для 

підтримки процедури паспортизації 

(сертифікації) для промислових об’єктів, які 

накопичують відходи/підприємств з 

використання відходів/підприємств з утилізації 

відходів/підприємств з управління відходами, 

яка для бази даних МЕПР буде 

використовуватися як інструмент практичного 

регулювання і управління відходами. 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

органи влади з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова ціль 

3.4 Проведення опитування щодо реєстру 

відходів (для заповнення будь-яких «прогалин», 

виявлених в оновленій системі звітування у ході 

інспекцій ДЕІ) для розробки формату паспорта 

для промислових об’єктів, які накопичують 

відходи/підприємств з використання 

відходів/підприємств з утилізації 

відходів/підприємств з управління відходами. 

Інститути 

МЕПР 

Короткострокова ціль 

4. Розробка необхідних 

економічних і фінансових інструментів 

для підтримки стратегії управління 

промисловими відходами. 

4.1 Розробка системи оплати за накопичення 

відходів для збору коштів для регіональних 

ФУПВ, які перебувають у віданні обласних 

адміністрацій 

Забезпечення інституційної та економічної 

МЕПР, 

обласні 

адміністрації, 

обласні відділи 

з питань 

Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

основи для розвитку екологічних маловідходних 

технологій шляхом розробки регіональної 

пілотної схеми для випробування і коригування 

низки економічних інструментів екологічного 

менеджменту на основі введення плати за 

накопичення відходів у кожній обласні після 

затвердження КМ; 

 Складання проекту і ухвалення 

Постанови, у якій детально описується 

створення ФУПВ і принципи його використання; 

і 

 Ухвалити постанову щодо імплементації 

регіональної пілотної схеми. 

 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР 

 

4.2 Створення комітету з питань контролю 

ФУПВ, серед членів якого будуть представники 

обласних адміністрацій, регуляторних органів 

влади, місцевих органів влади, промислових 

об’єктів, НДО і відповідних наукових інститутів. 

 Консультації з організаціями, які можуть 

призначити свого представника в комітеті з 

питань контролю ФУПВ; і 

 Підготовка і подача переліку членів 

керівництва комітету з питань контролю ФУПВ 

в обласну адміністрацію 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР  

Короткострокова ціль 

4.3 Використання ФУПВ для покриття 
 

МЕПР, 

Середньострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

капітальних та експлуатаційних витрат на 

створення і функціонування централізованої 

інфраструктури з управління відходами з 

поетапним позбавленням субсидій 

(рекомендований період надання субсидій – 10 

років): 

 Розробити схему збору і використання 

доходів фонду та подати її в МЕПР для 

схвалення 

 Розрахувати нормативні платежі за 

накопичення відходів та подати ці дані в МЕПР 

для схвалення 

 Розробити правила, які будуть 

регулювати фінансову ефективність фонду, і 

подати їх в МЕПР для затвердження 

 

інститути 

МЕПР 

4.4 ФУПВ може бути створений, як мінімум, 

наприкінці 2021 року. Однак, для зміцнення  

status quo і забезпечення достатньої фінансової 

підтримки з «внутрішніх» джерел для розробки 

ФУПВ, необхідними є певні тимчасові заходи, 

що передбачають зміцнення нинішньої 

інституційної бази. Розробка можливих 

поліпшень для економічних інструментів 

управління промисловими відходами включає в 

себе таке: 

 Розробка та реалізація заходів, 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

відділи з 

питань охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова ціль 
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Ціль Заходи Хто бере 

участь 

Часові рамки 

спрямованих на підвищення ефективності 

системи платежів за послуги з утилізації 

відходів; 

 Внесення регіонального реєстру 

підприємств з 

накопичення/використання/переробки/утилізації 

відходів у систему плати за шкоду для 

навколишнього середовища; 

 Залучення коштів з бюджетів базового 

рівня (зокрема, з міських бюджетів) в рамках 

заходів щодо впровадження принципу «спільної 

відповідальності» у системі управління 

відходами;  

 Перегляд і розширення переліку 

промислових об’єктів, які накопичують відходи і 

несуть відповідальність за плату за забруднення 

навколишнього середовища у зв’язку з 

утилізацією промислових відходів; 

 Надання фінансової підтримки для 

поліпшення стану навколишнього середовища 

шляхом дотримання основних принципів 

екологічного фінансування, викладених у чинній 

Постанові; і 

 Створення фондів управління 

промисловими відходами на рівні промислових 

об’єктів на основі чинних правил щодо 

капіталізації і використання цих коштів, а також 
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надання рекомендацій з урахуванням оцінки 

життєздатності окремого фонду 

 

5. Заохочення 

кооперативного підходу до 

регулювання, який полягає у співпраці 

уряду і промисловості. 

5.1 Розробка заходів, спрямованих на 

імплементацію ISO 14001/14004 на пілотних 

підприємствах. В ідеалі, виконання цього 

завдання має відбуватися після того, як 

регуляторна система встановить реалістичні 

стандарти ефективності, і після розробки 

належної інфраструктури і системи. Це завдання 

має включати сприяння аудитам, які проводяться 

на промислових об’єктах з метою визначення 

небезпеки для навколишнього середовища, і 

розробку комплексних програм з мінімізації 

відходів промислових об’єктів за активної участі 

МЕПР. 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР 

 

Короткострокова ціль 

5.2 Розробка нормативно-правових актів і 

відповідна правозастосовна діяльність з метою 

заохочення промислових об’єктів затвердити 

системи, які відповідають вимогам ISO (Див. 

пункт 5.1), і полегшення співпраці 

промисловості і відповідних органів влади. 

МЕПР Короткострокова ціль 

5.3 Поширення результатів пілотного 

проекту між промисловими об’єктами області. 

 

Інститути 

МЕПР 

Короткострокова/ 

середньострокова ціль 

5.4 Співпраця інспекторів МЕПР з 
 Короткострокова і 
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промисловими об’єктами для розробки 

добровільного плану дій щодо управління 

промисловими відходами і введення механізмів 

звільнення від сплати штрафу, які будуть 

застосовуватися для промислових об’єктів, які 

досягнуть цілей, визначених у плані дій: 

 Розробка загальної бази даних щодо 

підприємств з утилізації і використання відходів, 

доступ до якої, в ідеалі, можна отримати через 

Інтернет; 

 Перегляд обмежень щодо накопичення і 

утилізації відходів, встановлених для власників 

відходів, з метою розміщення відходів, які 

підлягають переробці; 

 Перегляд паспортів відходів, вивчення 

промислових процесів, розрахунок 

співвідношення «маса-баланс» для окремих 

галузей промисловості з метою визначення 

можливостей мінімізації відходів; і 

 Розробити та впровадити економічну 

програму стимулювання для підтримки 

екологічно чистих технологій виробництва і 

створення додаткових можливостей переробки. 

Співвідношення «ціна-якість» має бути 

ключовим питанням в процесі оцінки, що 

особливо стосується використання і утилізації 

відходів  

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

відділи з 

питань охорони 

навколишнього 

середовища 

середньострокова ціль 
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6. Створення та заохочення 

системи покращеного управління 

навколишнім середовищем шляхом 

надання консультацій та інформації для 

промислових об’єктів, які накопичують 

промислові відходи. 

6.1 Покращення методологічної, 

інформаційної, аналітичної та консультаційної 

підтримки регуляторних органів, промислових 

об’єктів, НДО та засобів масової інформації, 

залучених до управління промисловими 

відходами 

 Розробка та імплементація постанови, 

відповідно до якої академічна установа 

призначається відповідальною організацією, що 

забезпечує підтримку і обслуговування 

промислових об’єктів і відповідних органів 

влади; 

 Навчання та атестація спеціалістів у сфері 

управління відходами; 

 Організація і проведення соціологічних 

досліджень, спрямованих на підвищення 

громадської інформованості щодо законодавчих 

аспектів управління відходами; 

 Підтримка поширення передових 

(вітчизняних і зарубіжних) технологій утилізації, 

які є безпечними для навколишнього середовища 

і дозволяють мінімізацію і переробку відходів; 

 Створення маркетингової інформаційної 

системи для підтримки комерційно життєздатної 

діяльності з обміну і утилізації відходів на 

промислових об’єктах за умови, що така 

діяльність не призведе до надмірного 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР, обласні 

відділи з 

питань охорони 

навколишнього 

середовища 

Короткострокова і 

середньострокова ціль 
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зосередження на «внутрішніх» системах за 

рахунок необхідної централізованої системи 

управління відходами; і 

 Зміцнення потенціалу установи шляхом 

створення на його основі «техно-парку» з метою 

охоплення більш широкого кола технічних і 

наукових консультаційних послуг щодо 

управління відходами  

 

7. Зміцнення регуляторної 

системи контролю для управління 

промисловими відходами на обласному 

рівні. 

7.1 Початок реєстрації промислових 

об’єктів, які накопичують відходи, відповідно до 

Постанови КМ №1360 у зв’язку із застосуванням 

системи платежів за накопичення відходів  

 Уточнити критерії ідентифікації 

промислових об’єктів, які накопичують відходи 

(у Постанові КМ №1360), які будуть включені в 

реєстр промислових об’єктів, які накопичують 

відходи; 

 Розробка програмного забезпечення для 

реєстрації промислових об’єктів, які 

накопичують відходи; 

 Створення регіональної бази даних щодо 

підприємств з використання/утилізації відходів 

на основі доступних реєстраційних карток; 

 Створення бази даних про власників 

відходів, які є учасниками системи платежів за 

накопичення відходів; 

 

МЕПР, 

інститути 

МЕПР  

 

Короткострокова ціль 
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 Оновити і уточнити систему класифікації 

відходів на регіональному рівні; і 

 Використання Інтернету для пошуку 

можливих технологічних рішень, пов'язаних з 

утилізацією і використанням відходів. Єдиним 

прийнятним варіантом будуть прості, надійні, 

базові системи, прийнятні з екологічної точки 

зору. 

 

7.2 Імплементація покращеної системи 

обліку відходів промислового об’єкта, пов’язана 

з імплементацією покращеної системи збору 

даних, дані для якої валідуються інспекторами 

МЕПР  

 Створення автоматизованих робочих 

станцій для підтримки системи обліку відходів 

та збору даних на промислових об’єктах; 

 Розробити систему збору та обміну 

комп'ютерними даними для спільного 

користування промисловими об’єктами і 

EPNSD. Тим не менш, EPNSD має свою власну 

базу даних і незважаючи на те, що він може 

надати певні дані представникам призначеної 

академічної установи, певні дані призначені 

винятково для нього; 

 Розробка і встановлення робочих станцій 

для створення і підтримки бази даних щодо 

 

Промислов

ість, МЕПР, 

обласні відділи 

з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР  

 

Короткострокова ціль 
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діяльності, пов’язаної з накопиченням, 

використанням, утилізацією чи управлінням 

відходами в окремих містах і областях; 

 Розробка та впровадження нормативних 

ставок для накопичуваних відходів на обласних 

промислових об’єктах; 

 Розробка та впровадження керівних 

принципів з організації та ведення базових 

реєстрів, пов’язаних з накопиченням і 

управлінням відходами; 

 Методична підтримка у встановленні 

нормативних ставок за накопичення 

промислових відходів і визначенні вартості 

відходів на промисловому об’єкті; 

 Розробка та впровадження керівних 

принципів з вдосконалення системи управління 

відходами шляхом її інтеграції в систему 

управління промисловим об’єктом і створення 

робочих груп з питань мінімізації відходів; 

 Випробування та впровадження системи 

класифікації відходів, розробленої в рамках 

проекту ЄС «Управління відходами – ЄІСП 

Схід»; 

 Розробка форм даних реєстру для 

промислових об’єктів, які накопичують відходи, 

і для підприємств з використання/переробки 

відходів, а також для паспортів підприємств з 
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утилізації відходів; і 

 Створення регіональної системи 

реєстрації промислових відходів для 

промислових об’єктів, які накопичують відходи, 

підприємств з 

використання/переробки/утилізації відходів, і 

затвердження порядку видачі дозволів на 

діяльність, пов’язану з управлінням відходами 

 

7.3 У рамках частини імплементації 

реєстраційної системи, МЕПР продовжить 

розробку бази даних промислових об’єктів, які 

накопичують відходи, тим самим створюючи 

базовий реєстр, передбачений для цього проекту, 

який стане основою всеосяжної інформаційної 

системи управління відходами (ІСУВ)  

 Розробити програмне забезпечення для 

швидкої оцінки, яке буде використовуватися для 

виявлення промислових об’єктів, які 

накопичують відходи і, таким чином, є 

суб’єктом реєстрації; 

 Створити базу даних власників відходів, 

які беруть участь в діяльності з утилізації 

відходів; і 

 Розробити Програму оцінки впливу на 

навколишнє середовище (EIA) для підтримки 

кількісної і якісної оцінки впливу підприємств з 

 

МЕПР, 

обласні відділи 

з питань 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

інститути 

МЕПР  

 

Короткострокова ціль 
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утилізації відходів на навколишнє середовище  

 

 

 

 


