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1. ВСТУП 

Ключовий момент прийняття рішення: Об'єднання додатків для промислових і 

небезпечних відходів в один додаток для уникнення повторень 

Сектор управління відходами в Україні фактично знаходиться під значним стресом 

через цілий ряд взаємопов’язаних аспектів, що перешкоджають його ефективності і 

призводять до підриву здоров’я населення і навколишнього середовища. Існує цілий 

ряд причин, починаючи від слабкої і некогерентної нормативної та організаційної 

бази, браку фінансових ресурсів, а також недостатнього контролю і оцінки. 

Уряд усвідомив, що зміна парадигми необхідна для того, щоб поставити солідний 

сектор управління відходами на стійку основу і, у зв’язку з цим, запустив ряд 

важливих ініціатив, що охоплюють, серед іншого, розробку нового основного 

закону про управління відходами, національних стратегічних директив щодо 

управління відходами, а також стратегії національного управління відходами 

(CНУВ).  

У контексті цієї стратегії CНУВ будуть розроблені основні напрямки країни з 

управління основними потоками відходів. Один з таких потоків - небезпечні 

відходи, які продукує країна. Таким чином, основна мета даної роботи полягає у 

розробці структури стратегії для потоку небезпечних відходів України. Основні цілі 

даної роботи: - 

 Представити основу стратегії, її цілі і перспективи, що лежать в основі її 

розвитку; 

 Підсумувати існуючу ситуацію в країні, що має відношення до утилізації 

небезпечних відходів, а також основні проблеми, з якими вона стикається; 

 Представити оптимальні технічні, нормативно-правові та організаційні 

стратегії для досягнення заданих цілей для країни; 

 Представити програму виконання, яка 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 утилізації небезпечних відходів, а в третьому розділі представлена оцінка 
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існуючої ситуації з точки зору існуючої правової/політичної структури, 

організаційної структури, утворення і складу відходів, а також ключових проблем, з 

якими стикається сектор. 

Четвертий розділ дає орієнтовний прогноз майбутнього утворення небезпечних 

відходів у країні. П’ятий розділ представляє оптимальну технічну стратегію для 

досягнення конкретних цілей стратегії, а шостий розділ представляє оптимальні 

організаційні/регуляторні компоненти для досягнення конкретних директив 

стратегії. 

 

Розділи сьомий і восьмий представляють програму реалізації та національного 

плану дій з реалізації стратегії з утилізації небезпечних відходів. 

2. ЦІЛІ, ПІДХІД ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

2.1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ 

Стратегія визначає такі основні цілі управління небезпечними відходами в Україні: 

 Звести до мінімуму влив утворення небезпечних відходів та управління ними  

на навколишнє середовище, здоров’я та суспільство  

  Попередити і зменшити утворення небезпечних відходів у промисловості і 

суспільстві в цілому 

 Прагнути до збільшення автономності в управлінні небезпечними відходами 

шляхом утворення відповідної інфраструктури переробки, відновлення та 

утилізації 

2.2 ПІДХІД 

 

Підхід, обраний для забезпечення того, щоб стратегія могла реально досягти цілей 

за вказаний термін, буде ґрунтуватися на наступному: 
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 Чітка політика і нормативно-правова база у відповідності до вимог 

розробленого законодавства ЄС для сектора 

 Суворі екологічні стандарти, необхідні для виробничих об’єктів для 

переробки та знищення небезпечних відходів 

 Розширені схеми відповідальності виробників, що використовуються як 

інструмент для управління конкретними потоками відходів, наприклад, 

відпрацьованих масел, відпрацьованих батарей і акумуляторів, та Директива 

ЄС про відходи електричного та електронного обладнання 

 Відповідальність утворювачів небезпечних відходів за весь цикл управління 

такими відходами до місця їхнього остаточного знищення або рекуперації  

 Надання достовірної інформації для цілей прийняття рішень 

 Визначення оптимального балансу між внутрішньою автономністю у 

рекуперації/знищенні та експорті НВ в інші країни 

 Чітко визначені обов’язки для установ, що займаються плануванням, 

наданням дозволів, інспекцією, контролем і моніторингом зберігання, збору, 

переробки і знищення НВ 

 Адміністрація, відповідальна за планування управління небезпечними 

відходами, надання дозволів і управління, має необхідну і достатню кількість 

персоналу і технічних ресурсів 

2.3 КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 

Основні принципи, описані нижче: 

Стабільний розвиток 

Стабільний розвиток - принцип, який широко впроваджується в усьому світі. Він 

зосереджується на розвитку, який задовольняє потреби нинішнього покоління без 

шкоди для потреб майбутніх поколінь. З огляду на це, збалансоване управління 

небезпечними відходами повинно забезпечувати, щоб відходи, які ми утворюємо, 

утилізувались і контролювались таким чином, щоб обмежити вплив їхнього 
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знищення на навколишнє середовище у короткостроковій, середньостроковій і 

довгостроковій перспективі. 

У цьому контексті системи управління небезпечними відходами, розроблені для 

України, повинні бути: 

 Відповідними: системи та технології, що використовуються, підходять для 

конкретних потреб України; 

 Здійсненними: бажані системи повинні бути легко здійсненними;  

 Доступними: вартість систем і технологій, що використовуються,  відповідає 

можливостям промисловості і громадян України. 

Ієрархія управління відходами 

Ієрархія управління відходами - спрощена концептуальна структура, що виступає як 

орієнтир для найбажаніших варіантів управління відходами. Основа концепції 

полягає у тому, щоб розставити пріоритети варіантів управління відходами, щоб 

максимізувати їхню стійкість, таким чином: 

 Запобігання: Можна повністю уникнути деякі небезпечні відходи, в той час 

як в інших випадках їхній об’єм може бути зведений до мінімуму. Особливу 

увагу слід приділяти мінімізації небезпечних компонентів відходів, при цьому 

деякі небезпечні матеріали, можливо, доведеться повністю виключити з 

потоку відходів; 

 Повторне використання: Повернення об’єктів у використання, так щоб вони 

не потрапляли у потік відходів; 

 Переробка: Поділ матеріалів для переробки до їхнього повторного 

використання; 

 Відновлення: Отримання користі від відходів шляхом їхнього перетворення 

на щось інше;  
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 Знищення є найменш привабливим варіантом управління відходами. 

Пріоритет знищення відходів - забезпечення того, що воно здійснюється на 

високому рівні для обмеження впливу на навколишнє середовище. 

Автономність 

Принцип автономності відноситься до всіх відходів, що утворюються у країні, які 

ефективно утилізуються в рамках своїх «кордонів». Для забезпечення цього по всій 

території України буде розроблена інтегрована мережа регіональних об’єктів 

управління  відходами – зосереджених, головним чином, у великих промислових 

регіонах. 

Принцип близькості 

Принцип близькості виступає за знищення промислових відходів як можна ближче 

до місця їх утворення, наскільки це можливо. 

Ефект масштабу, як правило, віддає перевагу великим, централізованим об’єктам 

переробки або знищення, в той час як принцип близькості сприяє більш широко 

розосередженим, стратегічно розташованим регіональним об’єктам. Це, ймовірно, 

буде забезпечуватись мережею об’єктів, що підтримують баланс або «компроміс» 

між впливом на навколишнє середовище і фінансовими витратами. 

 

Принцип «Забруднювач платить»  

Екологічні ресурси в цілому обмежені і їхнє використання у виробництві і 

споживанні може привести до погіршення їхнього стану. Якщо вартість 

забруднення враховується не належним чином у системі цін, ринок не відображає 

дефіцит таких ресурсів. Принцип, що повинен використовуватися для розподілу 

витрат на здійснення заходів щодо профілактики і боротьби із забрудненням для 

заохочення раціональне використання обмежених природних ресурсів, а також 

уникнення спотворень у міжнародній торгівлі та інвестиціях, є так званим 

принципом «Забруднювач платить». Цей принцип означає, що забруднювач 

повинен нести витрати за проведення вищевказаних заходів, прийнятих державними 

органами з метою забезпечення того, щоб навколишнє середовище перебувало у 
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прийнятному стані. Іншими словами, вартість послуг з утилізації небезпечних 

відходів повинна бути відображена у ціні цих послуг. 

 

3. СУЧАСНИЙ СТАН УТИЛІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ 

 

3.1 НОРМАТИВНА БАЗА 

 

Україна має відносно добре обґрунтовану нормативну базу для утилізації 

небезпечних відходів. 

Управління небезпечними відходами здійснюється згідно з наступними законами, 

положеннями та стандартами: 

 Закон про відходи 

 Закон про охорону навколишнього середовища 

 Класифікатор відходів ДК-005-96 

 Перелік робіт і об’єктів, що становлять екологічну небезпеку, Постанова КМУ 

№ 554 

 Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів, 

Постанова № 1016 

 Ведення переліку місць знищення відходів, Постанова № 1216 

 Визначення та реєстрація безхазяйних відходів, Постанова № 1217 

 Огляд обмежень щодо утворення та знищення відходів, Постанова № 1218 

 Ведення переліку місць утворення, переробки і утилізації відходів, Постанова 

№ 1360 

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

2012 2014 і 2015 років) регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням, а 

також збором, сортуванням, транспортуванням, переробкою (повторним 
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використанням), вивезенням, знищенням та захороненням відходів, що 

утворюються в України, і транзитом через її територію, а також з перевезенням, 

переробкою та знищенням відходів, що імпортуються в Україну в якості вторинної 

сировини. 

Закон України «Про відходи» визначає основні принципи управління відходами в 

Україні та майбутні цілі управління відходами, зокрема: 

 забезпечення повного збору та своєчасної переробки та видалення відходів, а 

також дотримання екологічних норм безпеки у процесі управління відходами; 

 мінімізація утворення відходів і зниження рівня їхньої шкідливості; 

 забезпечення комплексної утилізації бази необроблених ресурсів; 

 сприяння максимально можливому розміщенню відходів шляхом прямого 

повторного використання або альтернативного використання відходів цінного 

ресурсу; 

 Забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають знищенню, 

завдяки розвитку відповідних технологій, екологічно безпечних методів та 

засобів управління відходами; 

 організація контролю місць або об’єктів знищення для попередження їхнього 

шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини; 

 проведення комплексу науково-технічних і маркетингових досліджень для 

визначення вартості ресурсів відходів з метою їх ефективного використання; 

 гаряча лінія (підтримка) у створенні об’єктів управління відходами; 

 забезпечення соціального захисту працівників сфери управління відходами; 

 обов’язковий контроль утворення відходів і потоків на основі їх класифікації 

та паспортизації; 

 утворення умов для реалізації роздільного збору відходів шляхом 

впровадження соціально-економічних механізмів, направлених на 

стимулювання джерел утворення відходів для роздільного збору відходів; 
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 сприяння залученню недержавних інвестицій та позабюджетних джерел 

фінансування в сфері управління відходами. 

Закон встановлює відносини володіння відходами і визначає відходи як об’єкт 

власності. 

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

останніми змінами 2012 року) визначає, що охорона навколишнього середовища, 

раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

діяльності людини є необхідною умовою для стійкого економічного та соціального 

розвитку України. Він передбачає правові, економічні та соціальні основи для 

організації охорони навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь. 

Закон визначає: 

 Компетенцію виконавчої та місцевої влади в сфері управління промисловими 

відходами, яка більш детально передбачена Законом «Про відходи» 

 Орган для розробки і прийняття національних, міждержавних, місцевих 

екологічних програм, націлених на ефективну та цілеспрямовану діяльність 

України в сфері організації та координації заходів захисту навколишнього 

середовища, екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів 

 Заходи екологічної безпеки проти забруднення від відходів: наприклад, 

екологічні вимоги до проектування, будівництва, реконструкції, введення в 

експлуатацію та експлуатації підприємств, будівель та інших споруд; збір, 

переробка, знешкодження небезпечних речовин і відходів і т. д. також повинні 

бути забезпечені. 

 Відповідальність за порушення екологічних вимог 

Стаття 55 Закону визначає, що суб’єкти права власності на відходи повинні вживати 

ефективних заходів для скорочення кількості відходів, а також їхньої переробки або 

знищення. Для операцій у сфері управління відходами (збір, транспортування, 

зберігання, сортування, обробка, повторне використання, видалення та знищення) 
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власники повинні мати дозвіл в областях, визначених місцевими радами. Операції 

повинні проводитись з дотриманням санітарних та екологічних стандартів із 

можливістю подальшого використання відходів як вторинної сировини. 

 

Крім того, Закон України «Про охорону навколишнього середовища» передбачає 

основні принципи державної системи фінансування заходів з охорони 

навколишнього середовища за рахунок фондів охорони навколишнього середовища. 

Закон «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» (№ 4004-XII від 24.02.1994) регулює суспільні відносини, що виникають 

у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя, визначає відповідні права і 

обов’язки державних органів, підприємств, інститутів, організацій і громадян, 

передбачає порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби та 

проведення санітарно-епідеміологічного контролю в Україні. Закон визначає, що 

підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати контроль за 

безпекою використання (зберігання, транспортування і т. д.) небезпечних для 

здоров’я речовин та матеріалів, що утворюються в результаті викидів, скидів та 

відходів від їхньої діяльності. 

Відповідно до цього Закону Державна санітарно-епідеміологічна служба відповідає 

за: 

 видачу висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи про 

об’єкти управління відходами 

 впровадження санітарно-гігієнічних вимог до продукції, виробленої з 

відходів, та видачу санітарних сертифікатів для цієї продукції 

 методичну підтримку і проведення контролю у процесі ідентифікації рівня 

шкідливості відходів. 

Національне законодавство у сфері утилізації небезпечних відходів складається з 

наступних нормативних актів: 

 Закон «Про вилучення з обігу, переробку, повторне використання, знищення 

або подальше використання неякісних і небезпечних продуктів» (№ 1393-XІV 
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від 14.01.2000 з поправками 2003, 2014 і 2015 років). Цей Закон встановлює 

правові та організаційні основи для вилучення з обігу, переробки, повторного 

використання, знищення або подальшого використання бракованих і 

небезпечних продуктів з метою запобігання негативного впливу такої 

продукції на життя, здоров’я, майно і навколишнє середовище. Відповідно до 

цього закону продукт низької якості підлягає обов’язковому вилученню з 

обігу власником цієї продукції згідно з його рішенням або згідно з рішенням 

спеціально уповноважених органів виконавчої влади, після цього цей продукт, 

якщо це можливо, повинен бути приведений у відповідність вимогам 

відповідних нормативних документів або повторно використаний, знищений 

або нейтралізований. 

 Закон «Про перевезення небезпечних вантажів» (№ 1644-III від 06.04.2000 з 

поправками 2008, 2010, 2012 і 2015 років) визначає правові, організаційні, 

соціальні та економічні принципи діяльності, пов’язаної з перевезенням 

небезпечних вантажів, включаючи перевезення відходів залізничним, 

морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом 

 Закон «Про металобрухт» (№ 2114-III від 16.11.2000 з поправками 2000, 2002, 

2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 років). Закон регулює 

відносини, що виникають у зв’язку з операціями з металобрухтом, та 

спрямований на захист інтересів національних підприємств металургійної 

промисловості та екологічної безпеки у життєвому циклі (виробництво, збір і 

використання) металобрухту. Закон України «Про відходи» не поширюється 

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

до цього Закону, операції з металевим брухтом здійснюються тільки 

спеціалізованими підприємствами металургійної переробки, а також їхніми 

приймальними пунктами. 

Також існують нормативні документи, що визначають сферу управління 

промисловою діяльністю в Україні, зокрема: 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна 

відповідальність передбачається за шкоду і забруднення 

сільськогосподарських і інших земель, засмічення лісів. Стаття 82 Кодексу 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

13 
 

визначає відповідальність за порушення правил управління відходами під час 

їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, повторного 

використання, знищення, видалення або захоронення: 

- Порушення правил первинного обліку і контролю операцій з відходами, 

несвоєчасне звітування про утворення, використання, нейтралізацію та 

видалення відходів з порушенням термінів та правил звітування 

- Виробництво з відходів та їхнє використання без належної нормативно-

технічної та технологічної документації 

- Змішування чи знищення відходів без спеціального дозволу, якщо Україна 

має відповідні технології для повторного використання цих відходів  

- Порушення правил перевезення відходів  

- Порушення правил і режиму експлуатації об’єктів переробки і повторного 

використання 

 Кримінальний кодекс України. Передбачає кримінальну відповідальність за 

забруднення або псування землі або повітря речовинами, відходами або 

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 

розміщення відходів. Ставка податку залежить від класу небезпеки відходів. 

До цієї ставки також застосовується коефіцієнт, що залежить від місця 

розташування (зони) розміщення відходів. Необхідно відзначити, що для 

управління відходами, що не встановили клас небезпеки, застосовуються 

ставки податку для особливо небезпечних відходів (клас I). Для управління 

відходами на звалищах, які не забезпечують повне виключення забруднення 

повітря або водних об’єктів, податкова ставка збільшується в 3 рази. 

Нормативна база для здійснення діяльності з утилізації промислових відходів у 

першу чергу стосується того, як промислові відходи повинні бути утилізовані, а 
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також методів і стандартів, які повинні застосовуватися. Ця база включає різні 

форми правової документації спеціально для інституціональних і організаційних 

аспектів управління. 

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

приватні підприємці, які беруть участь у створенні промислових відходів і 

операціях з ними (далі -  підприємства) повинні відповідати законам України з 

утилізації промислових відходів. Кожне підприємство зобов’язане надавати: 

 інвентаризацію відходів, що утворюються в технологічних процесах і 

адміністративній діяльності 

 збір даних про  відходи 

 звіти про відходи 

Підприємства повинні мати: 

 дорожню карту для дій у сфері управління відходами, спрямовану на 

запобігання або зменшення кількості відходів та запобігання їхнього 

негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини. 

 схвалену інструкцію і план дій для збору та тимчасового зберігання 

промислових відходів класу небезпеки I, II і III на промислових об’єктах 

 дозвіл на операції у сфері поводження з відходами 

Кожний об’єкт видалення відходів або тимчасового зберігання відходів повинен 

мати паспорт. 

Якщо підприємство не використовує промислові відходи у технологічних процесах, 

необхідно укладати договори про передачу відходів іншим власникам. Накопичення 

та тимчасове зберігання відходів на території підприємства до передачі іншим 

власникам дозволяється принаймні 1 раз в квартал. Знищення безпечних відходів 

(клас 3 і 4) дозволяється на полігонах для твердих побутових відходів з дозволу 

місцевої санітарно-епідеміологічної та екологічної служб та пожежної інспекції. 
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Деякі підзаконні акти, такі як порядки і стандарти, також пов’язані з утилізацією 

небезпечних відходів: 

 Порядок державної реєстрації та паспортизації відходів, затверджений 

Постановою Кабінету міністрів України (№ 2034 від 01.11.1999 з поправками 

2013 року). Цей Порядок встановлює загальні правила державної реєстрації та 

паспортизації системи відходів. Державна реєстрація включає первинну 

реєстрацію і державну статистичну звітність про утворення відходів та 

проведення операцій з відходами. 

Реєстрації первинних відходів здійснюється підприємствами згідно з 

стандартними формами (журналами, анкетами). Згідно з цими документами 

підприємства заповнюють форми для державної статистичної звітності. 

 Класифікація відходів визначається згідно з Державним класифікатором ДК 

005-96 «Класифікатор відходів». 

Згідно з Порядком паспортизація включає розробку і проведення видачі 

паспортів для кожного виду відходів;  паспортів для місць видалення відходів;  

реєстраційних карток для об’єктів утворення, переробки та повторного 

використання відходів. 

 Порядок ведення Реєстру утворення, переробки та повторного використання 

відходів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України (№ 1360 від 

31.08.1998 з поправками 2002 і 2013 років). Реєстр формується регіональними 

адміністраціями за участю місцевої Державної санітарної служби на основі 

даних з реєстраційних карт об’єктів утворення, переробки та повторного 

використання відходів. Критерій для включення до реєстру - показник 

загальної швидкості утворення відходів і загальний обсяг переробки відходів. 

 Порядок ведення Реєстру місць видалення відходів, затверджений 

Постановою Кабінету міністрів України (№ 1216 від 08.03.1998, з поправками 

2002 і 2013 років). Кожне місце видалення відходів повинно мати паспорт. 

Паспорт містить інформацію про назву та код відходів, їх кількісний та 

якісний склад, походження та характеристики, відомості про методи 

контролю та безпечну експлуатацію. Власник місця розробляє паспорт згідно 
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з інструкцією. Інструкції зі змісту та підготовки паспортів для місць 

видалення відходів затверджені наказом Міністерства охорони природного 

навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 12 від 14.01.1999 

(із поправками 2016 року). 

Стандартна форма реєстраційних карток затверджена Наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 

№ 41 від 17.02.1999 (з поправками 2016 року). 

Зразки електронних версій паспортів для місць видалення відходів та 

реєстраційних карток представлені на сайті Мінприроди. 

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

пакувальних матеріалів» та Інструкції щодо заповнення, затверджені Наказом 

МОНПСЯБ № 342 від 07.07.2008. 

Якщо діяльність господарюючих суб’єктів у сфері управління відходами призводить 

лише до утворення відходів із загальним об’ємом від 50 до 1000 стандартних 

одиниць, вони зобов’язані щорічно подавати декларацію про відходи. Порядок 

заповнення декларації про відходи і її форма затверджені Постановою Кабінету 

міністрів України (№ 118 від 02.18.2016). Декларація подається один раз на рік як у 

паперовому, так і в електронному вигляді до центру адміністративних послуг. 

Державна служба статистики України встановила щорічну статистичну форму для 

отримання даних про утворення і утилізацію відходів: Форма № 1 - відходи 

(щорічна) «Управління відходами за 20__ рік». У формі зазначаються основні 

статистичні показники про відходи: об’єм утворення, переробки та знищення, об’єм 

відходів, накопичених на території підприємства в кінці року. 

Гігієнічні вимоги представлені державними санітарними правилами і нормами 

2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги до утилізації промислових відходів та визначення 

їхнього класу небезпеки». Норми встановлюють санітарні вимоги для: 

 Збору і тимчасового зберігання промислових відходів на промислових 

об’єктах (методи, організація, контроль і т. д.) 
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 Транспортування і обробки промислових відходів (порядок операцій і вибір 

технологій) 

 Місцезнаходження і розташування звалищ промислових відходів 

 Державного санітарного контролю за експлуатацію звалищ для промислових 

відходів 

 Промислової гігієни у технологічних процесах, пов’язаних з промисловими 

відходами 

Правила також визначають рівень небезпеки і клас відходів. Клас небезпеки 

відходів визначається виробником відходів або за його дорученням. Визначення 

класу небезпеки промислових відходів повинно здійснюватися шляхом: 

 Експериментального дослідження на тваринах установами, акредитованими 

для цієї діяльності 

 Розрахунків (коли відомий склад відходів) 

На сьогоднішній день на державному рівні не затверджений перелік (класифікатор) 

відходів з встановленими класами небезпеки, але у деяких областях існують місцеві 

переліки класів небезпеки. 

Необхідно відмітити, що дія цього нормативу була перенесена з 16 вересня 2014 

року (відповідно до оголошення Державної служби України з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва від 20 вересня 2014 року). У той же час, веб-

сайт Міністерства охорони здоров’я зазначив цей документ як чинний, а 

Мінприроди опублікувало лист про неможливість визначити клас небезпеки 

відходів (від 20.04.2016 № 7/1254-16). 

3.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

Міністерство екології та природних ресурсів є основним органом державної влади, 

якому доручена ключова роль розробки і забезпечення здійснення екологічної 

політики. Воно відіграє провідну роль в області утилізації небезпечних відходів. 

Центральний апарат МЕПР виконує свої обов'язки і функції безпосередньо, а також 

через спеціально уповноважені виконавчі органи. Міністерство координує 
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Державну екологічну інспекцію, Державну службу геології і надр, а також 

Державне агентство України з управління зоною відчуження. МЕПР також керує 

трьома науково-дослідними інститутами і дев’ятьма державними підприємствами. 

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) реалізує державну політику  моніторингу та 

контролю в галузі охорони навколишнього середовища, раціонального 

використання, відпочинку та охорони природних ресурсів. ДЕІ має 68 

співробітників у головному структурному підрозділі, а також 2 452 співробітників у 

регіональних відділах. Перед тим, як був об’явлений мораторій на всі урядові 

перевірки у серпні 2014 року, регіональні відділи ДЕІ підготували квартальні і річні 

плани перевірок, що були затверджені головним структурним підрозділом. 

Інспектори здійснюють перевірки на основі дозволів для кожного підприємства. Не 

існує чіткого процесу координації між ДЕІ та екологічними відділами державної 

обласної адміністрації, координація здійснюється завдяки неофіційним контактам 

співробітників. 

Крім того, МЕПР і її установи, ряд міністерств і державних служб впливають на 

управління навколишнім середовищем у рамках своїх конкретних сфер компетенції. 

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості є основним органом у 

системі виконавчої влади, відповідальним за розробку і забезпечення 

реалізації державної політики щодо паливно-енергетичного комплексу країни; 

 Міністерство аграрної політики і продовольства розробляє і забезпечує 

реалізацію державної аграрної політики, сільського господарства, а також 

політики в галузі безпеки харчових продуктів. 

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  

господарства несе відповідальність за розробку і забезпечення реалізації 

державної та регіональної житлової політики. Міністерство має підрозділ 

управління побутовими твердими відходами. 

 Міністерство інфраструктури розробляє і забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері повітряного транспорту, автомобільного, залізничного, 

морського, річкового транспорту. 
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 Міністерство охорони здоров’я розробляє і забезпечує реалізацію державної 

політики в галузі охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічного 

благополуччя. 

 Державна служба статистики - Відділ природних ресурсів і охорони 

навколишнього середовища при Департаменті статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища відповідає за статистичні дані 

показників навколишнього середовища. Державна статистична служба 

отримує дані про навколишнє середовище від Міністерства екології та 

природних ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства 

охорони здоров’я та інших органів. 

Згідно з Конституцією України інституційні обов’язки щодо поводження з 

небезпечними відходами виконуються на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами належить: 

 реалізація національної політики у сфері управління відходами 

 забезпечення розробки і реалізації національних та міжнародних програм 

управління відходами та впровадження маловідходних, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій 

 забезпечення організаційних та економічних принципів у сфері управління 

відходами, впровадження маловідходних і безвідходних технологій, 

заохочення роздільного збору та знищення відходів 

 координація роботи міністерств, інших центральних і місцевих виконавчих 

органів у сфері управління відходами 

 затвердження порядку видачі дозволів 

 затвердження переліку небезпечних відходів 

 затвердження переліку відходів, транскордонний рух та знищення яких 

підлягає державному регулюванню, а також організація контролю їх 

транспортування та знищення 
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 затвердження переліку операцій, пов’язаних зі знищенням та видаленням 

відходів 

 забезпечення створення в Україні об’єктів для захоронення небезпечних 

відходів, які не підлягають переробці і видаленню 

 визначення порядку обліку утворення, знищення та видалення відходів 

 організація навчання персоналу у сфері управління відходами 

 забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері 

управління відходами 

 введення квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини 

 визначення діяльності ліцензійних органів з управління відходами 

 впровадження порядку видачі письмової згоди (повідомлення) для 

транскордонного переміщення небезпечних відходів 

 впровадження порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію 

України окремих видів відходів 

 затвердження вимог до системи управління відходами 

Кабінет Міністрів України у сфері охорони навколишнього середовища встановлює 

порядок розробки та затвердження екологічних стандартів, лімітів використання 

природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і 

порядок видачі дозволів для діяльності у сфері управління відходами. 

Кабінет Міністрів України може виконувати інші повноваження у сфері управління 

відходами відповідно до законодавства України. 

До компетенції Міністерства екології та природних ресурсів належить: 

 проведення, відповідно до встановленого порядку, державної екологічної 

експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-

кошторисної документації для будівництва та реконструкції підприємств, 

заводів, звалищ, комплексів, конструкцій і інших спеціально відведених місць 
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або об’єктів згідно з вимогами законодавства та нормами  процесу утворення, 

переробки, знищення та видалення відходів. Це стосується об’єктів, дозвіл 

(рішення) на які видається (приймається) Кабінетом Міністрів України; 

 розробка інформаційно-аналітичних систем і банків даних обсягів утворення і 

управління відходами 

 видача письмової згоди (повідомлення) для транскордонного переміщення 

небезпечних відходів 

 узгодження місць розташування об’єктів управління відходами  

 участь у розробці та затвердженні законодавчих документів, що регулюють 

питання управління відходами 

 розробка пропозицій щодо розташування об’єктів управління небезпечними 

відходами та їх перевезення на території України 

 забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших країн 

і міжнародних організмів у сфері управління відходами 

 затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з 

Державною санітарно-епідеміологічною службою України 

 виконання функцій компетентного органу виконавчої влади, що забезпечує 

виконання Базельської конвенції про контроль транскордонного переміщення 

небезпечних відходів та їх видалення 

 формування і ведення державного банку даних  технологій розміщення 

відходів, запроваджених в Україні 

 видача дозволу на зберігання та видалення відходів відповідно до порядку, 

впровадженого Кабінетом Міністрів України 

 розробка та впровадження системи управління відходами 

 координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері 

управління відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки 
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 введення, відповідно до закону, порядку здійснення операцій у сфері 

управління відходами 

 участь у розробці та погодженні нормативних документів, які передбачають 

питання управління відходами 

 укладення у порядку, встановленому законом, міжнародних міжурядових угод 

України з питань співпраці у сфері управління відходами та контролю 

транскордонного переміщення відходів 

 забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших країн 

і міжнародних організацій у сфері управління відходами 

 затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в 

сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 

На регіональному рівні до компетенції обласних державних та місцевих органів 

влади належить: 

 участь у розробці національних програм ефективного використання відходів і 

здійснення заходів, необхідних для реалізації маловідходних 

енергозберігаючих технологій 

 організація розробки та реалізації регіональних і місцевих програм  

управління відходами, а також забезпечення реалізації національних програм 

 і сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері управління відходами 

 здійснення контролю за використанням відходів, звітуючи про виконання 

вимог щодо відновлюваності і безпеки для здоров’я людини і навколишнього 

середовища; 

 здійснення контролю за діяльністю об’єктів управління відходами; 

 співпраця з органами місцевого самоврядування 

 розробка та впровадження схем заходів санітарії для населених пунктів 
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 організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств всіх форм 

власності для збору відходів, обробки, розміщення та видалення, і також  для 

виготовлення, будівництва та обслуговування відповідного обладнання 

 залучення та приєднання, на договірній основі, ресурсів підприємств, установ, 

організацій та громадян, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів до 

фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих 

об’єктів управління відходами, а також  вивчення можливості розміщення 

відходів та їх збуту; 

 складання і ведення реєстру місць утворення, оброблення та розміщення 

відходів та реєстру місць видалення відходів 

 організація обліку утворення, обробки, переробки, розміщення та видалення 

відходів, їхня паспортизація 

 організація збору та видалення побутових і інших відходів, включаючи 

відходи дрібних виробників; створення полігонів для захоронення та 

здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів 

 видача дозволів для операцій у сфері управління відходами на три роки 

 забезпечення самостійної ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих 

звалищ або відповідно до рішення уповноважених органів 

 підтримка у поясненні законодавства про відходи населенню, створення 

необхідних умов для стимулювання участі громадськості 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 справ про адміністративні 

правопорушення 

До компетенції місцевих органів самоврядування у сфері управління відходами 

належить: 

 дотримання вимог законодавства про відходи 
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 розробка та впровадження схем заходів санітарії для населених пунктів 

 організація збору та вивезення побутових відходів, включаючи відходи малих 

виробників, створення полігонів для їхнього захоронення, а також організація 

роздільного збору корисних компонентів цих відходів 

 затвердження місцевих і регіональних програм управління відходами та 

контроль за їхньою реалізацією 

 реалізація заходів щодо стимулювання економічних операторів у сфері 

управління відходами 

 вирішення питань розміщення об’єктів управління відходами на території 

 координація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, розташованих 

на їхній території, у межах їхньої компетенції 

 здійснення контролю ефективного використання та управління відходами на 

їхній території 

 ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 

 підтримка у поясненні закону про відходи для населення, створення 

необхідних умов для стимулювання участі громадськості у зборі і зберіганні 

окремих видів відходів як вторинної сировини 

 виконання інших повноважень відповідно до законів України 

 видача дозволів на розміщення на території села, селища, міста місць або 

об’єктів зберігання та захоронення відходів, якщо сфера впливу на 

навколишнє середовище експлуатації цих об’єктів, згідно з діючими нормами, 

включає відповідні адміністративно-територіальної одиниці 

 контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог у сфері 

виробництва і утилізації комунально-побутових відходів відповідно до 

закону, а також розгляд справ про адміністративні правопорушення або 

передачу матеріалів стосовно них до державних органів у разі порушення 

закону про відходи. 
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Крім того, згідно зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» до 

виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить видача, згідно з 

законом, згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, 

включаючи місця або об’єкти зберігання відходів, сфера впливу діяльності на 

навколишнє середовище яких включає відповідну територію згідно з діючими 

нормами, і вирішення питань у сфері утилізації небезпечних відходів згідно з 

законодавством. 

3.3 УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ  

Основною метою даного розділу є огляд наявних статистичних даних, що 

відносяться до відходів класу I - IV, підготовлених Державною статистичною 

службою як з національної, так і регіональної точки зору. У зв’язку з цим, а також 

для полегшення цього аналізу зроблений витяг про відповідні дані зі Звіту про стан 

навколишнього середовища (2014) доповнений, де це необхідно, даними за 2015 рік,  

наданими безпосередньо МЕПР. 

У таблиці нижче представлені тенденції в утилізації небезпечних відходів класу I - 

III  з 1994 по 2015 рік. 

Таблиця 1. Утворені, використані, спалені та знищені небезпечні відходи  класу 

I – III 

Простежується чітка тенденція, а саме послідовне зниження утворення небезпечних 

відходів класу I - III  з 1994 по 2015 рік, тобто, з 4,95 млн. тонн до 587 000 тонн у 

2015 році. Існує особливо різке зниження  з 1994 по 1995 рік, з 2008 по 2009 рік і 

починаючи з 2012 року. Очевидно, це не відображає поліпшене 

уникнення/мінімізацію відходів по галузях, а, швидше за все, відображає поєднання 

економічної кризи у 2008-2009 роках і, починаючи з 2013 року. Наприклад, 

утворення небезпечних відходів класу I - III показує помітне зниження на 33% з 

2012 по 2013 рік, і після цього, спад дуже відзначений у 2015 році утворенням 

відходів класу I - III тільки на 44% свого еквівалентного рівня у 2012 році. На 

додаток, ця тенденція може також відображати зміни у складі української 

промисловості з переходом від традиційного сектора важкої промисловості до 

секторів більш легкої промисловості з менш «інтенсивними» відходами. Варто 

відзначити, що об’єм відходів, що утилізуються і знищуються, також демонструють 
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схоже, хоча і менш виражене зниження  з 1994 по 2015 рік, що повторює висновки, 

викладені вище. 

3.3.1 Утворення небезпечних відходів за категоріями, областями та 

місцезнаходженням 

 

Області з найвищим загальним обсягом утворення небезпечних промислових 

відходів класу I - IV у 2014 році: Дніпропетровська (260 млн тонн), Донецька (17,7 

млн тонн), Кіровоградська (38,9 млн тонн) і Полтавська (5 млн тонн). До кризи 

Донецька область займала друге місце, поступаючись лише Дніпропетровській 

області з точки зору утворення відходів класу I до IV. Це - єдині області, що 

показують загальне утворення відходів об’ємом понад 5 мільйонів тонн. 5-те місце 

займає Луганська область (3,6 млн тонн). 

Ці області не показують багато кореляції з тими областями, що мають утворення 

небезпечних відходів класу I - III, тобто Харківська (125 000 тонн), Миколаївська 

(106 000), Херсонська (87 000 тонн), Сумська (87 000 тонн) і Полтавська (79 000).  

Тільки Полтавська область знаходиться серед областей з найкращим показником 

промислових відходів і найкращим показником небезпечних відходів класу I до III. 

Області демонструють широко порівняні показники утворення загальних відходів і 

небезпечних відходів класу І-ІІІ з 2013 по 2014 рік, окрім Дніпропетровської 

(різниця 14% і 23% між обсягом утворення загальних відходів і небезпечних 

відходів класу I - III), Донецької (67% і 40 % - зниження в утворенні відповідних 

відходів) і Луганської області - різниця 80% в обсязі утворення загальних відходів і 

зниження до 64%  в обсязі утворення небезпечних відходів класу I - III відповідно. 

Різниця відображає залежність від важкої промисловості, а також обвалу у торгових 

відносинах з Росією і конфлікту на Донбасі. 

Області, що мають найнижчі показники утворення загальних відходів: Закарпатська 

(96 000 тонн), Чернівецька (389 000), Херсонська (468 000), Волинська (583 000) і 

Житомирська (672 000 тонн). 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

27 
 

Таблиця 2. Розподіл утворення небезпечних відходів класу І – ІІІ по областям (з 

2010 по 2014 рік) 

Області, що показують найнижчі показники утворення відходів класу I – III: 

Чернівецька (100 тонн), Львівська (400 тонн), Вінницька (400 тонн), Волинська (700 

тонн) і Черкаська (700 тонн). 

3.4 ШКОДА, ЗАПОДІЯНА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ У 

МИНУЛОМУ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ 

ВІДХОДАМИ 

 

Потребує формулювання 

Огляд і коментарі до наявної інформації про покинуті місця зберігання та знищення 

небезпечних відходів 

3.5 ФІНАНСУВАННЯ 

Потребує формулювання 

  

Короткий огляд існуючих механізмів, джерел і сум фінансування інвестицій для 

фінансування збору і знищення небезпечних відходів,  а також відновлення 

інфраструктури. 

3.6 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основні завдання та проблеми, що стосуються існуючої практики утилізації 

небезпечних відходів можуть бути підсумовані наступним чином: 

 Існують значні прогалини у наявній інформації про управління 

відходами, а існуюча документація і порядки звітності не охоплюють всі 

аспекти утворення, збору, переробки, рекуперації та знищення відходів. 

 Реалізація ієрархії відходів, заохочувальні запобіжні заходи, повторне 

використання і переробка є більше прийняттям бажаного за дійсне з 

урахуванням нинішньої економічної ситуації і рівня екологічної 
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свідомості. Відсутність реальних стимулів і низьких витрат на 

утилізацію перешкоджають впровадженню систем для роздільного 

збору та переробки відходів. 

 Деякі галузі промисловості, такі як енергетична, металургійна і хімічна 

промисловість створюють значні об’єми відходів, що утворюються від 

використовуваної сировини і застосовуваних технологій, що буде 

перешкоджати їхньому майбутньому функціонуванню за умов 

очікуваного значного підвищення вартості управління відходами. 

 Відсутність технічних можливостей для переробки або розміщення 

деяких категорій відходів є передумовою для неконтрольованого викиду 

і розміщення відходів. 

 Значна частина існуючих виробничих потужностей і об’єктів 

розміщення не відповідають вимогам законодавства та сучасним 

технічним стандартам. Продовження роботи деяких об’єктів пов’язано з 

безпосередньою небезпекою для навколишнього середовища. 

 Впровадження сучасних технічних вимог призведе до повторного 

підвищення вартості розміщення відходів в країні. Це може привести до 

труднощів для великих джерел утворення промислових відходів. З 

іншого боку, вищі витрати у разі неефективного контролю з боку 

компетентних органів можуть привести до збільшення незаконного 

управління відходами. 

 Пов’язані з відходами проблеми - не єдине складне завдання для 

української промисловості у сфері охорони навколишнього середовища. 

Необхідні інвестиції, пов’язані з викидами шкідливих речовин у воду і 

повітря, виконання законодавства, що вимагає ретельного планування 

на рівні підприємств. Складне фінансове становище і дрібносерійне 

виробництво у деяких галузях у подальшому буде перешкоджати 

будівництву необхідних споруд для очищення стічних вод. 
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 Нинішній рівень витрат на утилізацію відходів на всіх рівнях є 

недостатнім і не гарантує захист навколишнього середовища і здоров’я 

людини в цілому. 

 Загальний обсяг інвестицій, пов’язаних з регулюванням відходів, дуже 

обмежений. 

 Слабка реалізація і застосування законів є одними з основних проблем 

сектора. Законодавчі прогалини приводять до різних тлумачень 

положень закону і, отже, роблять виконання проблематичним.  

 Відсутність компетенції/знань з боку співробітника регулятивного 

органу. Інспектори Держекоінспекції чітко не знають, які види і об’єми 

відходів необхідно очікувати від кожної галузі. Необхідно розвинути 

характеристику відходів і посилити впровадження заходів для 

виготовлення більш чистої продукції; 

 Відсутність знань з боку промисловості, тобто у багатьох випадках, 

промисловість не знає або не зацікавлена у знаннях про можливості 

переробки або повторного використання відходів;  

 Відсутність знань з боку інвестора, тобто інвестори не знають про 

потенціал виробництва нових продуктів з відходів, потенційно 

придатних для повторного/багаторазового використання. 

4. ПЕРСПЕКТИВНА ОЦІНКА УТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ 

Прогнозований об’єм небезпечних відходів, що утворюються протягом періоду 

планування на основі існуючих даних  та прогнозованих економічних показників 

промислового сектора. 

Потребує формулювання на основі аналізу варіанту. 
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5. ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ 

«Технічна» стратегія розроблена на основі головних результатів перевірки 

документації, а саме: 

 Відсутній системний та послідовний інвентар промислових відходів, 

складений для країни в цілому. Наявність точної картини управління 

поводженням з промисловими відходами на рівні країни є головною 

передумовою розробки послідовного планування, отже, замість такого 

точного інвентарю, план наведений цьому розділі, внаслідок наявних умов, є 

лише «планом високого рівня», і безсумнівно підлягатиме перегляду після 

створення детального інвентарю; 

 Наявні дані свідчать про наявність істотної кількості небезпечних 

промислових відходів, які підлягають централізованому обробленню та 

утилізації; 

 Український уряд визнає потребу вдосконалення, зокрема, втілення заходів 

для запобігання утворенню та мінімізації утворення відходів та втілення 

належних, екологічно раціональних методів оброблення та утилізації 

відходів; 

 Ознайомлення нормативної бази свідчить про відсутність необхідних 

законодавчих інструментів, а наявний інструментарій потребує 

вдосконалення, зокрема, це стосується визначень, необхідно усунути 

дублювання посад та обов’язків, а також передбачити підхід, більшою мірою 

орієнтований на дотримання вимог; та 

 Законодавство з охорони навколишнього середовища не завжди спрямовує 

намагання промисловості на вибір оптимальних технологій управління 

поводження з відходами, таких, як запобігання утворенню та мінімізація 

утворення відходів. Фактично, головна увага приділялась в першу чергу 

низовим питанням ієрархії управління поводження з відходами, а саме, 

видаленню відходів, і меншою мірою – питанням утилізації та переробки / 

вторинного використання. На додаток, спостерігається істотний рівень 

неналежної утилізації промисловістю. Дуже часто те, що називається 

«утилізація відходів», представляє собою видалення, переміщення та 

зберігання відходів.  

 Гарантування адекватних потужностей для обробки, зберігання та знищення  

небезпечних відходів є дуже складною задачею. Визначення оптимального 

балансу між самодостатністю повторного використання / знищення 

небезпечних відходів в країні та експортом до інших країн є ключовою 

проблемою при визначенні вимог до необхідної місткості.  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

31 
 

 Зміна поведінки організацій, які утворюють та визначають подальшу долю 

небезпечних відходів має первинну важливість в процесі планування та 

втілення нової інфраструктури переробки та знищення відходів.  

Уряд України, через цю Стратегію, заохочує розвиток та втілення нових та 

інноваційних технологій та методик поводження з небезпечними відходами, які 

відповідатимуть законодавчим вимогам, політиці та критеріям НРТ (найкраща 

розроблена технологія). 

5.1 ОГЛЯД ТА ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ НАЯВНИХ 

ОПЦІЙ 

Опції системи управління поводженням з промисловими небезпечними відходами 

включають мінімізацію утворення відходів та їх подальшу переробку за межами 

підприємства. Враховуючи складність сукупності відходів усіх видів / окремих 

видів відходів, неможливо вникнути в усі деталі специфічних потужностей, 

необхідних для переробки кожного з окремих видів промислових відходів. Тим не 

менш, будуть розроблені та запропоновані певні загальні опції. 

Прогресування розгляду причин, якими зумовлене погіршення стану 

навколишнього середовища, зокрема, коли йдеться про промислові небезпечні 

відходи, в Україні є болісно повільним внаслідок багатьох чинників, 

найважливішим з яких є інерція (внаслідок відсутності інформації, тощо), сумніви 

(наприклад, щодо екологічних процесів та їх безповоротності, тощо), державні 

компроміси (наприклад, коли дії уряду, спрямовані на захист навколишнього 

середовища, конкурують за обмежений адміністративний та фінансовий ресурс з 

іншими соціальними та економічними задачами), та витрати приватного сектору, 

коли сплата за субсидоване використання природних ресурсів та забруднення 

навколишнього середовища розглядається, як існуюче «право», тощо.  

Стратегічне вирішення проблем небезпечних відходів потребуватиме істотного 

збільшення інвестицій з боку уряду та приватного сектору. В поточних економічних 

умовах це може бути складним. Для переконання компаній приватного сектора 

інвестувати у вдосконалення систем управління поводження з промисловими / 

небезпечними відходами, а окремих гравців – поводитись більш відповідально, з 

урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища, необхідна ретельно 
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збалансована суміш політики та інструментів, а також значне збільшення 

інституційних повноважень для контролю забруднення навколишнього середовища 

промисловими підприємствами, що має бути покладено в основу стратегії. 

Наразі в Україні спостерігається істотне ігнорування проблем утилізації ресурсів 

(що відповідає середній частині ієрархії управління поводження з відходами), і 

необхідна набагато більша увага також і питанням верхівки ієрархії (запобігання 

утворенню відходів) та її нижньої частини (обробка та знищення) в межах стратегії. 

Нажаль, це ігнорування питань утилізації ресурсів призвело до поточної ситуації – 

відсутності належних контрольованих сховищ, коли більшість твердих промислових 

відходів зберігається (часто в поганих умовах, які виключають можливість їх 

утилізації або переробки), або звалюються в неконтрольований спосіб. Необхідно 

прийняти збалансований підхід, ключова увага стратегії повинна бути спрямована 

на перехід від звалищ до контрольованого видалення промислових( небезпечних) 

відходів.  

Очікується, що великі промислові підприємства, джерела небезпечних відходів, 

організують власні потужності для обробки та видалення відходів.  

Двома головними опціями обробки небезпечних відходів поза межами 

підприємства, які слід розглянути, є побудова національного (-их) центру (-ів) 

обробки небезпечних відходів, або експорт до інших країн для утилізації / 

знищення.  

Ключове рішення: фінансування побудову національного центру обробки 

небезпечних відходів шляхом державних інвестицій або приватними коштами? 

5.2 ОПТИМАЛЬНА ТЕХНІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 

СПЕЦИФІЧНИХ ЗАДАЧ 

5.2.1 Запобігання утворенню відходів 

Запобігання утворенню відходів – задачі, що належать до верхньої частини ієрархії, 

та представляють найкращу політику використання матеріалів і є альтернативою 

розбазарюванню ресурсів. Запобігання утворенню відходів є кращим за їх 

генерування також і с точки зору фінансових затрат та шкоди для навколишнього 

середовища, асоційованих з їх генерацією. 
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«Запобігання» означає заходи, втілені до того, як речовина, матеріал або продукт 

перетворюється на сміття, завдяки яким знижується:   

 кількість відходів, включно з повторним використанням продуктів або 

продовження терміну використання продуктів;  

 небажаний вплив утворених відходів на навколишнє середовище та здоров’я 

людини; або 

 вміст шкідливих речовин в матеріалах та продуктах.  

Запобігання утворенню відходів є кращим за їх генерування з двох точок зору. По-

перше, якщо відходи не утворюються, вони не можуть забруднювати навколишнє 

середовище. По-друге, власнику відходів не треба сплачувати за їх утилізацію. 

Останній довід, як здається, представлятиме непереборний аргумент для бізнесу 

попереджувати утворення відходів. Втім повільне втілення запобіжних заходів, 

попри те, що їх переваги доведені та відомі, демонструє, що запобігання є, скоріше, 

соціально-економічною та психологічною проблемою, а не технічною. Отже, для 

стимуляції та досягнення запобігання необхідна комплексна, цілісна політика. 

Втілення заходів для мінімізації утворення відходів може забезпечити істотні 

коротко- та довготривалі переваги для української промисловості, які можна 

розподілити на дві головні частини: дотримання нормативних вимог та підвищення 

прибутковості підприємства. Наразі загроза штрафів за порушення вимог змушує 

підприємства, на яких утворюються відходи, встановлювати очисні споруди в місці 

утворення відходів. Проте відсутність інформації та технічного досвіду  з мінімізації 

небезпечних відходів є факторами, які перешкоджають підприємствам 

сфокусуватись на скороченні утворення відходів.  

Запобігання та мінімізація утворення відходів можуть забезпечити українським 

підприємствам можливості підвищення прибутковості шляхом: 

 Реалізації специфічних економічних переваг; 

 Зниження зобов’язань;  

 Сприяння створенню позитивного образу в очах спільноти; 

 Вдосконалення охорони праці та безпеки на підприємстві; 

 Підвищення ефективності виробництва, завдяки чому зменшуються витрати на 

виробництво; та 

 Відповідності нормативним вимогам та їх перевищення. 
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Втілення програм мінімізації відходів потребуватиме технічної допомоги, а також 

управлінського внеску (час) та / або капітальних вкладень. Ці витрати мають бути 

пропорційними потенційній економії, яка може бути забезпечена кожному з 

підприємств.  

Стратегії з мінімізації відходів, складаються з: 

 Нових процесів (чистіше виробництво / чистіші технології): втілення чистіших 

процесів тв. чистіших технологій / виробництва є кінцевою задачею для 

України, оскільки ці заходи усунуть або мінімізують кількість відходів, які 

підлягають послідуючій обробці на місці їх утворення. 

 Зменшення джерела:  Ці технології спрямовані на скорочення кількості відходів 

на місці їх утворення, шляхом визначення процесу виробництва продукції, 

складу та / або використання продукції 

o Раціональні методи виробництва, належна інженерна практика та технічне 

обслуговування; 

o Зміна технології; 

o Зміна сировинних матеріалів; та 

o Зміна продукції. 

 Переробка: переробка відходів для повторного використання та утилізації може, 

в багатьох обставинах, представляти економічно ефективну альтернативу 

обробленню та знищенню. 

Запобігання утворенню / мінімізація відходів є найкращими методами, варіант 

знищення відходів слід розглядати лише тоді, коли усі інші можливості вичерпано. 

Кожна зі стратегій окремо або всі в сукупності відіграватимуть певну роль у 

вирішенні задачі зменшення кількості промислових небезпечних відходів, які 

генеруються підприємствами України. Фактичний вибір технології (-й) залежатиме 

від типу та кількості утворюваних відходів, розміру підприємства та технічних / 

фінансових можливостей підприємств внести зміни до виробничого процесу, тощо.  

Найголовніша потреба на поточному етапі промислового розвитку України полягає 

в практичній стимуляції втілення заходів для мінімізації відходів, як на існуючих 

підприємствах, так і на тих, що будуватимуться. Досягти цього можна 

впровадженням вимог, еквівалентних вимогам Директиви ЄС щодо промислових 

відходів. Отже, стратегія, яку слід розглянути, повинна забезпечувати заходи 

контролю існуючих проблем генерації промислових відходів, а також передбачати 

можливість послідовного втілення чистіших технологій в майбутньому. 
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Враховуючи сучасний стан української промисловості, заходи запобігання / 

мінімізації утворення відходів повинні задовольняти ряду критеріїв: 

 Прості, здійснені та економічно вигідні в короткостроковій перспективі; 

 Можуть бути втілені на існуючих та нових підприємствах, які є потенційними 

утворювачем промислових відходів; 

 Бути достатньо гнучкими для того, щоби  діяти в якості основи для 

довгострокових програм мінімізації відходів; та 

 Ґрунтуватись на існуючій в Україні інформаційній базі. 

На основі зазначених вище критеріїв, рекомендованими технічними опціями 

стимулювання мінімізації промислових відходів в Україні є наступні: 

 Екологічна експертиза (ЕІА) та сертифікація – потребуватиме оцінки найкращих 

наявних технологій (наприклад, згідно з BREF [довідники з найкращих наявних 

технологій], розроблених в ЄС для різних процесів та сукупностей відходів) та 

практики мінімізації відходів, в якості складової ЕІА та сертифікації, надання 

сертифікату залежить від втілення належної технології; 

 Стимуляція або введення в обов’язковому порядку: 

o Аудити мінімізації відходів – проведення аудитів та прийняття зобов’язань 

щодо програм вдосконалення заходів для мінімізації відходів; 

o Офіційні системи управління природоохоронною діяльністю(ISO14001 тощо) 

– втілення систем управління для зниження зобов’язань та ризиків; 

o Офіційні програми управління поводження з відходами та планування – 

втілення системи повного циклу управління поводження з відходами. 

Запобіжна програма для зниження масового генерування небезпечних відходів в 

певних промислових секторах та домогосподарствах повинна бути розроблена та 

втілена не пізніше 2020 року.  

Зростання витрат на обробку та знищення небезпечних відходів в результаті 

прийняття нового законодавства та вдосконалені заходи його дотримання, як 

очікується, забезпечать додаткові заходи для української промисловості для 

мінімізації утворення небезпечних відходів.  

5.2.1 Збір 

Велика кількість небезпечних відходів, які утворюються великою кількістю 

маленьких  джерел, таких, як домогосподарства та малі підприємства, наразі не 

охоплена ефективною системою збору. 
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Для вирішення цієї проблеми рекомендована всебічна та доступна мережа 

локальних пунктів збору відходів. Названі також і певні комерційні сектори, які 

також вимагають нагальної уваги, до них належать, головним чином,  гаражі, 

стоматологічні кабінети та ферми, тобто, джерела відносно великої кількості 

неконтрольованих небезпечних відходів.  

Міністерство екології та природних ресурсів здійснить конкретні кроки для 

розробки рішень для цих секторів, спільно з усіма заінтересованими сторонами, а 

також для втілення заходів примусу для дотримання вимог.  

5.2.2 Тимчасове зберігання небезпечних відходів 

Ключове рішення: Визначення максимального дозволеного періоду 

тимчасового зберігання небезпечних відходів, 1 рік, на території підприємства, 

означатиме необхідність експорту небезпечних відходів в випадку відсутності 

належних потужностей на національному рівні. 

Стратегія  визнає потребу в заходах для покращення існуючої ситуації та 

гарантування безпечного зберігання небезпечних відходів та території підприємств. 

Для забезпечення цього будуть втілені наступні заходи: 

 Нове національне законодавство повинне точно визначати необхідні технічні 

вимоги до зберігання небезпечних відходів різних категорій. 

 Будь який утворювач та утримувач небезпечних відходів  повинен довести, що 

система поводження з цими відходами довірена кваліфікованому та 

компетентному з технічної точки зору персоналу. 

 Ділянки зберігання повинні регулярно перевірятись. 

 Максимальна тривалість періоду тимчасового зберігання повинна бути 

визначена в національному законодавстві, а також в дозволах на експлуатацію 

потужностей. Тривалість періодів тимчасового зберігання не може 

перевищувати тривалість періодів, зазначених в директиві про сховища.  

 Визначення максимальної тривалості періоду зберігання та втілення належних 

заходів примусу дотримання вимог гарантуватиме переміщення накопичених 

небезпечних відходів до ліцензованого підприємства з переробки / знищення 

або їх експорт.  

 Повинні бути передбачені ефективні методи покарання на випадок 

недотримання вимог.  
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Враховуючи істотні ризики для навколишнього середовища та здоров’я людини, 

період досягнення повної відповідності новим вимогам не повинен бути 

невиправдано тривалим. 

5.2.1 Транспортування небезпечних відходів 

Новим законодавством буде передбачена сертифікація  усіх суб’єктів 

господарювання, що надають послуги з транспортування небезпечних відходів. 

Новим законодавством буде передбачений новий шляховий лист, який підлягає 

заповненню власником відходів, транспортною компанією та підприємством, де 

здійснюється фінальна переробка або зниження відходів.  

5.2.2 Повторне використання, переробка та утилізація 

Сучасні практики переробки та утилізації небезпечних відходів наразі знаходяться 

на зародковій стадії, та часто є неналежними з точки зору впливу на навколишнє 

середовище. Повторне використання, переробка та утилізація можуть бути 

економічно ефективною альтернативою обробки та знищення певних видів відходів, 

та сприяти економії ресурсів. 

Багато видів небезпечних відходів придатне для повторного використання, 

переробки або утилізації, втім існують значні фактичні та потенційні бар’єри, які 

слід розуміти. Ними є: 

 Відсутність відокремлення небезпечних промислових відходів від не 

небезпечних промислових відходів; 

 Відсутність сортування небезпечних промислових відходів, відокремлення 

одного виду небезпечних промислових відходів від інших; 

 Можливість використання відходів в якості сировини часто великою мірою 

залежить від чистоти відходів; 

 Відсутність сортування відходів, придатних для повторного використання, 

переробки або утилізації часто може призводити до неможливості переробки / 

утилізації таких відходів; та 

 Практика неконтрольованого, неприйнятного поводження з відходами, дешева 

або безплатна, є перешкодою до переробки та утилізації. 

Останній із зазначених вище бар’єрів є найважливішою проблемою. Часто процеси 

переробки та утилізації є відносно дорогими, а вартість відновлених або 
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перероблених матеріалів може бути такою ж, як і нових матеріалів. Якщо не 

приймати до уваги належного поводження з відходами, економічні стимули для 

використання відновлених або перероблених матеріалів майже відсутні. 

Згідно з ієрархією поводження з відходами, слід стимулювати переробку 

небезпечних відходів, коли це є технічно та фінансово здійсненим. 

Інформація стосовно головних видів небезпечних відходів, які слід розглядати, як 

придатні для переробки, наведена в таблиці нижче. 

Таблиця 5-1 Небезпечні відходи, придатні для переробки 

Відходи  Тип промисловості Технологія 

Кислоти та 

луги 
 Металообробна 

 Машинобудування 

 Електрична / 

електронна  

 Повторне використання шляхом 

«зниження класу», тобто застосування 

в галузі, де вимагається  нижчий клас 

чистоти 

Розчинники  Лакофарбова  

 Фармацевтична  

 Електронна 

 Повторне використання шляхом 

«зниження класу», тобто застосування 

в галузі, де вимагається  нижчий клас 

чистоти; 

 Переробка розчинників (наприклад, 

відходи фарби, з використанням 

кристалізаторів-теплообмінників) 

 Дистиляція відходів розчинників 

 Фракційна дистиляція сумішей 

розчинників 

Мастила  Машинобудування 

 Електронне обладнання 

 Верстатобудування 

 Нафтохімічна  

 Обслуговування 

автомобілів 

 Повторне використання шляхом 

«зниження класу», тобто застосування 

в галузі, де вимагається  нижчий клас 

чистоти ; 

 Повторна дистиляція 

 Використання в якості палива низької 

якості 

Важкі метали  Машинобудування 

 Фінішна 

 Виділення шляхом осаду та повторна 

дистиляція   



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

39 
 

 

 

Діяльність, описана вище, за умови належної мотивації, може впроваджуватись в 

Україні в набагато ширших масштабах. Для цього потрібне створення 

інфраструктури системи управління поводження з відходами, завдяки чому зросте 

вартість переробки та знищення. Іншою можливістю є стимуляція переробки та 

утилізації. 

5.2.3 Обробка небезпечних відходів 

Фізико-хімічна обробка 

Хімічна обробка полягає у використанні хімічних реакцій для трансформації різних 

видів небезпечних відходів на менш небезпечні речовини. Хімічна обробка може 

бути корисною для сприяння утилізації ресурсів з небезпечних речовин, а також, 

оскільки вона може застосовуватись для отримання корисних супутніх продуктів та 

стоків, не шкідливих для навколишнього середовища, хімічна обробка є набагато 

кращим методом поводження з відходами, ніж вивезення до сховища для відходів. 

Типові процеси хімічної обробки включають окислення / відновлення, 

нейтралізацію, тощо, вони застосовуються для зменшення об’єму відходів або 

перетворення відходів у менш шкідливу форму. 

металообробка  Електролітичне виділення металів з 

розчинів, наприклад,  з розчинів для 

гальванопокриття 

Дорогоцінні 

метали 
 Фотографічна 

 Електрична / 

електронна  

   Виділення шляхом осаду та повторна 

дистиляція   

 Електролітичне виділення металів з 

розчинів, наприклад,  з розчинів для 

гальванопокриття 

Травильні 

речовини 

Електрична / електронна   Виділення важких металів, наприклад, 

міді з травильних розчинів з вмістом 

міді 

 Відновлення   травильного розчину  
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Фізична обробка полягає у різноманітних технологіях розподілу, наприклад, 

просіювання, осаджування, фільтрація, сорбція, тощо. В усіх випадках необхідності 

обробки рідких та твердих відходів в першу чергу слід розглядати можливість 

застосування технологій фізичного розподілу, оскільки вони є економічно 

доцільнішими та простішими. Ці процеси полягають в розподілі суспендованої 

речовини на водної фази, та залежать, головним чином, від якості та характеру 

суспендованих твердих речовини в порівнянні з такими рідкої фази. Як правило, 

фізична обробка застосовується в комбінації з іншими методиками обробки, чим 

забезпечується оптимізація знищення відходів.  
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Таблиця 5-1 Головні процеси обробки та небезпечні відходи, що обробляються 

Процеси фізичної / хімічної обробки є простими та відносно дешевими. Вони 

можуть застосовуватись як на місці утворення відходів, в якості методів очищення 

«на місці», так і на комбінатах з переробки промислових відходів.   

Стабілізація вважається ключовим процесом, зокрема, в країнах з неналежним 

контролем існуючих сховищ та звалищ відходів. Залишки після процесів хімічної 

обробки, як правило, мають високий вміст оксидів металів та гідроокисів, також 

вони можуть містити сульфіди металів. Хоча вони є нерозчинними в слабо-лужному 

середовищі, яке є частим в навколишньому середовищі, можливе їх розчинення під 

впливом нейтрального або слабо-кислого середовища. Якщо ці залишки 

стабілізувати, вивільнення важких металів не відбувається навіть під впливом 

слабо-кислого середовища. 

Попередня обробка небезпечних відходів перед захороненням в сховищі повинно 

стати обов’язковою умовою нового законодавства стосовно захоронення заходів. Це 

Процес  Відходи, що обробляються 

Окислення/ 

Відновлення 
 Окислення  ціанідів, що містяться у відходах, з використанням 

хлору або гіпохлориту натрію. 

 Відновлення шестивалентного хрому у відходах з 

використанням заліза з відходів або сульфіту натрію. 

Нейтралізація / 

осаджування 
 Осаджування важких металів в формі гідроокисів або сульфідів 

з розчинів   

 Нейтралізація кислих або лужних відходів. 

Гідроліз  Лужний гідроліз органо-фосфорних пестицидів. 

Флокуляція, 

коагуляція та 

фільтрація 

 Застосовується для зневоднення частково обробленого осаду.  

Електроліз, 

електрична 

переробка, тощо 

 Застосовується для отримання важких або дорогоцінних 

металів з розчинів, наприклад, з розчинів для покриття золотом 

гальванічним методом. 

Стабілізація  / 

ствердіння 
 Обробка твердих відходів / мулу, для хімічної «стабілізації» 

потенційно токсичних компонентів в неорганічній матриці. 
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потребуватиме створення в Україні нових потужностей для обробки небезпечних 

відходів. 

Обробка небезпечних відходів повинна здійснюватись в регульованих та 

контрольованих умовах. 

Слід відмітити, що метою цієї стратегії не є нав’язування специфічних технологій, 

які слід обов’язково застосовувати для обробки певних видів відходів. В більшості 

випадків для обробки кожного з певних видів відходів існує більш за один метод  

обробки, і жодна з реалістичних пропозицій для обробки небезпечних відходів 

відкинута бути не може. Звісно, кожна пропозиція потребуватиме ліцензії або 

сертифікації до її втілення, що гарантуватиме, що відповідні потужності працюють 

в спосіб, який відповідає найкращій доступній технології, та їх діяльність не 

загрожу навколишньому середовищу.  

 

 

 

 

Термічна обробка 
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Органічні небезпечні відходи можуть знищуватись або в спеціалізованих 

сміттєспалювальних станціях, або шляхом деструкції в інших високотемпературних 

промислових процесах. Найчастішим прикладом останнього є ротаційні печі для 

випалювання цементу.   

В принципі, відходи знищуються шляхом спалювання, хоча для знищення певних 

типів відходів може застосовуватись метод піролізу. Піроліз не розглядається в 

якості загальноприйнятної багатофункціональної методики знищення небезпечних 

відходів, отже, далі ми його не розглядатимемо.  

Для знищення багатьох видів органічних відходів застосовуються спеціалізовані 

термічні процеси. Підприємства та обладнання, необхідне для термічного знищення, 

є дорогим, потребує великих капітальних та експлуатаційних втрат. В Україні буде 

мало підприємств, якщо взагалі будуть, великих настільки, щоби встановлювати 

сміттєспалювальні станції для знищення небезпечних відходів, та користатись ними 

самостійно. Внаслідок цього таке обладнання, як правило, використовується в 

якості складової закладу з переробки небезпечних відходів.  

Різні типи  сміттєспалювальних станцій розрізняються, головним чином, типом 

застосованої первинної камери згоряння, найчастішими є ротаційні печі, а також 

типом системи очищення газів. Ротаційні  камери згоряння є найбільш гнучкими, 

іншими типами  первинних камер згоряння є фіксовані топки, печі з упорскуванням 

рідини та печі з псевдо рідким шаром.  

Стратегія визнає необхідність створення додаткових потужностей для термічної 

обробки небезпечних відходів в Україні. 

З метою гарантування екологічної безпеки підприємств з термічної обробки буде 

прийняте нове законодавство щодо спалювання відходів, відповідне до Директиви 

ЄС з промислових відходів. Деякі вимоги стосуватимуться устаткування піролізу та 

газифікації. 

Нові підприємства, що звертатимуться по ліцензію на спалювання або сумісне 

спалювання небезпечних відходів, повинні будуть довести, що ними втілені 

найкращі доступні технології. Міністерство екології та природних ресурсів 
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перевірятиме надані ліцензії на спалювання та піроліз небезпечних відходів, та 

визначить специфічні вимоги та умови для підтвердження відповідності матбази.  

Пріоритетні дії стосовно поводження з відходами  

Розбудова додаткових потужностей для обробки небезпечних відходів в Україні 

розглядається в якості первинного заходу, альтернативи експорту небезпечних 

відходів. Ідентифіковані наступні пріоритети: 

 Створення додаткових сміттєспалювальних станцій, призначених для 

небезпечних відходів та потужностей для виготовлення вторинного палива 

(RDF). 

 Створення додаткових потужностей для фізико-хімічної обробки неорганічних 

та органічних небезпечних відходів та осадів, комбінованих зі сховищами для 

розчинників, кислот, основ, тощо, а також відходів мастил та емульсій.  

 Створення додаткових потужностей для захоронення неорганічних промислових 

небезпечних відходів, які зрештою будуть скомбіновані з потужностями для 

ствердіння в’язких неорганічних відходів. 

  Створення системи управління (збір, зберігання, сортування та інші види 

обробки, фінальне знищення) кожного з типів відходів, регульованих згідно з 

європейським та національним законодавством щодо відходів, наприклад, 

використані батарейки та акумулятори, відпрацьовані мастила, транспортні 

засоби з завершеним ресурсом, (ELV), відходів електричного та електронного 

обладнання (WEEE). 

 Аналіз можливостей сумісного спалювання органічних небезпечних відходів на 

існуючих цементних заводах. 

 Принцип «забруднювач сплачує» та повне відшкодування збитків 

стосуватиметься виробників промислових небезпечних відходів. 

 Нові потужності для обробки небезпечних відходів повинні застосовувати 

Найкращі доступні технології. 

Поточна ситуація щодо органічних відходів, відходів мастил та розчинників 

свідчить про те, що вони часто застосовуються в бойлерах без контролю викидів, 

або в якості консервантів для деревини, для обробки форм для цементу, інгібіторів 

корозії, тощо, тобто в спосіб, який асоціюється з забрудненням навколишнього 

середовища. Ймовірно, що усі розчинники з вмістом летючих речовин просто 

випаровуються, а деякі органічні відходи виливаються в каналізацію. Таке 

вивільнення в навколишнє середовище наразі є широко поширеним.  
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Витрати є критичною проблемою для української промисловості, промисловий 

сектор країни, в цілому, має дуже низьку спроможність сплачувати за належне 

поводження з промисловими відходами. В таких умовах, звісно, є не життєздатним, 

з економічної точки зору, намагатись оновити / замінити усі існуючі потужності, 

встановлені на підприємствах, економічно доцільнішим є створення стратегічних 

централізованих закладів, та сфокусуватись на діяльності підприємств із 

запобігання та мінімізації утворення відходів, а також з сортування відходів.  

Щодо створення багатофункціонального централізованого закладу для обробки 

різноманітних пріоритетних промислових відходів, неспроможність промисловості 

відшкодовувати навіть помірні витрати на поводження з відходами включає навіть 

думки про створення високотехнологічного сучасного централізованого закладу для 

обробки та знищення відходів, характерного для «розвинених країн». Втім хоч 

якийсь централізований заклад є абсолютно необхідним, отже, представляється, що 

оптимальним шляхом є побудова такого закладу, яке промисловість може собі 

дозволити. Поточна ситуація означає також, що усі проблем не можуть бути 

розв’язані миттєво. Необхідно визначити чіткі пріоритети, та сфокусуватись на 

діяльності, яка є здійсненою та є найменш витратною / забезпечує максимальні 

можливості захисту навколишнього середовища.  

Слід розуміти, що низька вартість не обов’язково означає погані робочі 

характеристики. Потужності, побудовані малим коштом, можуть досягти сучасних 

експлуатаційних стандартів. 

Переважно неорганічні відходи 

Рекомендовано організувати спеціалізовані, багатофункціональні заклади для 

обробки небезпечних відходів в кожній області, якщо доцільність буде 

підтверджена перевіркою, проведеною після завершення процесу планування, 

розташовані в місцях локалізації більшості промислових підприємств. Метою 

централізованих закладів є отримання та обробка різноманітних неорганічних 

відходів, а також здійснення наступних видів діяльності з обробки: 

 Окислення та відновлення; 

 Нейтралізація та осад; 

 Зневоднення та обробка стічних вод; та 
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 Стабілізація. 

Рекомендовано розглядати фінальні залишки таких закладів в межах загальної 

стратегії поводження з твердими відходами, в якій захоронення відходів неминуче 

відіграє важливу роль. Стабілізація залишків забезпечить отримання інертних 

відходів, придатних до розміщення навіть на погано контрольованих полігонах для 

муніципальних або промислових відходів.  

Для мінімізації витрат такий заклад повинен бути дуже гнучким, 

багатофункціональним, та використовувати прості, контрольовані вручну процеси. З 

метою максимального зниження витрат рекомендовано використання бувшого у 

вжитку закладу та обладнання, поки таке є практично виправданим. Бувші у вжитку 

баки та реактори можуть бути реконструйовані та оновлені дуже низьким коштом.  

Переважно органічні відходи 

Коли йдеться про органічні відходи, рекомендовано побудувати заклад для 

розподілу мастила / води та виготовлення суміші органічних відходів, при наявності 

можливості, розташоване там саме, де централізовані заклади для фізичної / 

хімічної обробки відходів (в такому випадку вони зможуть спільно використовувати 

інфраструктуру), які виготовляють  вторинне паливо з небезпечних відходів 

(HWDF), відповідне вимогам технічних специфікацій, призначене для використання 

в промислових термічних процесах. Розробка такої специфікації на HWDF може 

використовуватись для зміни класифікації HWDF та визначення його в якості 

«паливного продукту», а не «спрацьований» матеріал. Критерії вибору закладу 

наведені нижче: 

Базові критерії для використання HWDF 

 Температура: вища за 1000°С; 

 Час перебування: понад 4 секунд при температурі, зазначеній вище; 

 Контроль викидів твердих часток: система ефективного уловлення твердих 

часток; 

 Видалення кислих газів: система ефективного очищення кислих газів або умови, 

які забезпечують захоплення та затримання кислих газів в продукті. 

 Умови охолодження: швидке охолодження в діапазоні температур (400°С - > 

250°С), при яких утворюються діоксини. 

 Якщо придатний канал використання відсутній, можливими опціями є: 
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 Вбудована сміттєспалювальна станція 

 Максимізація утилізації / переробки низької вартості та втілення певних 

проміжних заходів для решти в короткі або середньострокові терміни. 

Проміжні заходи можуть полягати в здійсненні контрольованого сумісного 

вивезення частини органічних відходів, якщо можливо ідентифікувати прийнятний 

полігон для муніципальних твердих відходів  (MSW), або планується організація 

такого полігону в рамках національної стратегії створення MSW. Можливо, буде 

кращим дозволити поточну практику диверсифікованої та широко розподіленої 

утилізації, яка призводить до широко розподілених викидів, а не концентрувати 

відходи в одному місці, та здійснювати їх утилізацію в неналежному термічному 

процесі, наприклад, в сміттєспалювальній станції на MSW. 

Знищення залишків 

Коли підприємство накопичило значну кількість відходів, придатних для 

стабілізації та вивезення на полігон, такі відходи можуть вивозитись на 

централізований заклад для знищення або стабілізовані на самому підприємстві.  

Можливі канали використання вторинного палива, отриманого з відходів 

В багатьох розвинутих країнах паливо, отримане з небезпечних промислових 

відходів, використовується в печах для випалювання цементу, вони є дійсно 

ідеальними, оскільки температура в печах підтримується на рівні понад 1800°С 

протягом 4 – 6 секунд або довше, плюс в печі сильне лужне середовище з великою 

кількістю пилу, завдяки чому кислі гази абсорбуються та нейтралізуються одразу 

після утворення. Було всебічно підтверджено, що такий варіант є безпечним для 

навколишнього середовища.  

Втім, з точки зору промислових відходів, рекомендовано, щоби обробка органічних 

відходів здійснювалась на окремому централізованому закладі, і цей заклад 

виготовляв паливо низької якості (HWDF), відповідне до вимог узгодженої 

специфікації, призначене для використання закладами з відповідними 

характеристиками, в якості палива, а не відходів. Отримання схвального ставлення в 

такому випадку залежить від просвіти. Для вивезення HWDF з централізованого  

закладу потрібні будуть лише незначні зміни звичайної моделі цементних печей, 

призначених для знезараження непридатних пестицидів, заміна водної системи 
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змішування на баки для зберігання органічних відходів, та циркулюючу систему 

подачі до печі.  

 

Компоненти стратегії та рекомендації 

 Проведення повної інвентаризації – методом вивчення документації та візитів на 

місця – в кожній області (зокрема, в місцях концентрації промисловості), з 

метою складення всебічного та послідовного перепису, для отримання 

інформації стосовно потоків різних типів відходів та їх складу; 

 Ідентифікація систем обробки, відповідних неналежним стандартам, на 

підприємствах, та надійне вдосконалення таких систем. 

 Забезпечення створення належних, дешевих, централізованих потужностей для 

обробки відходів та їх знищення. Передбачається, що рішення такою задачі 

включатиме: 

o Створення єдиного, централізованого закладу переробки, для обробки 

неорганічних відходів фізичними / хімічними та біологічними методами, з 

послідуючою стабілізацією залишків, та послідуючим вивезенням на 

муніципальні полігони, як безпечні відходи; 

o Створення закладу для сортування органічних відходів, можливо, 

розташованого поряд із закладом, зазначеним вище, призначеним для 

обробки неорганічних відходів, яке перероблятиме небезпечні відходи на 

вторинне паливо. Такий заклад може бути побудований лише після 

знаходження каналу використання такого палива; 

o Модифікація обраних печей для випалення цементу для забезпечення 

можливостей використання палива, отриманого з небезпечних промислових 

відходів; 

o Організація системи збору та транспортування відходів . 

Протягом трьох років після затвердження стратегії Міністерство екології та 

природних ресурсів ініціює проведення дослідження можливостей одного або 

кількох національних центрів обробки небезпечних відходів (NHWTC). NHWTC, як 

правило, складається з кількох закладів обробки небезпечних відходів, в тому числі 

заклад фізико-хімічної обробки, сміттєспалювальний заклад, заклади для 

випарювання ртуті, ствердіння, сховище для небезпечних відходів без вмісту 

азбесту, а також сховище для небезпечних відходів з вмістом азбесту 
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5.2.4 Знищення небезпечних відходів 

Ключове рішення: Імплементація технічних вимог, передбачених в директиві 

про полігони для відходів: 

- Кінцеві терміни досягнення відповідності вимогам Директиви про полігони 

для відходів. 

- Імплементація критеріїв прийому небезпечних відходів до полігону для 

відходів. Що робити з небезпечними відходами, які вже потрапили на 

полігон, та не відповідають критеріям?   

Ключове рішення: Визначення вимог стосовно фінансових гарантій після 

закриття ділянки  

Вивезення небезпечних відходів на полігони залишатиметься невід’ємною 

частиною стратегії для України, але на відміну від неупорядкованого звалення та 

неналежного зберігання, яке відбувається наразі, мають бути спроектовані та 

побудовані полігони для розміщення відходів, які забезпечуватимуть мінімізацію 

забруднення навколишнього середовища. 

Для реалізації побудови полігонів для відходів Україна має намір затвердити 

прийняти законодавство, відповідне до вимог Директиви ЄС щодо вивезення 

відходів на полігони. Законодавство визначатиме також критерії та процедури 

прийому відходів на полігони. Критерії передбачають певні граничні значення для 

небезпечних відходів, прийнятних для прийому до полігонів різних типів. Ці 

значення ґрунтуються на граничних значеннях вилуговування та передбачають 

обмеження вмісту певних металів, аніонів та органічних сполук.   
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Стосовно вивезення відходів на полігони ідентифіковані наступні дії: 

 Детальна інвентаризація полігонів для небезпечних відходів та визначення 

характеристик депонованих відходів повинні бути завершені протягом 2 років 

після затвердження цієї стратегії. 

 Кожний полігон буде зобов’язаний підготовити та надати для затвердження 

програму забезпечення відповідності вимогам.  

 Витрати на забезпечення відповідності вимогам покладаються на оператора 

відповідного закладу. 

 Усі невідповідні полігони будуть зачинені протягом 10 років після затвердження 

стратегії. 

 Національні повноважні органи можуть ввести коротші терміни закриття в 

випадках, коли заклади представляють небезпеку для навколишнього 

середовища або здоров’я людини.  

 Оператори небезпечних відходів будуть зобов’язані надати фінансові гарантії, 

еквівалентні витратам на закриття та належні послідуючі витрати. 

5.2.5 Експорт небезпечних відходів для утилізації та знищення 

В цьому розділі розглянуто заходи для організації (обов’язкового) експорту 

небезпечних відходів для утилізації / знищення в випадку відсутності належного 

національного ліцензованого закладу.  

Метою стратегії є ідентифікація потоків небезпечних відходів, ліцензовані заклади 

для утилізації / знищення яких в Україні відсутні.  

Внаслідок застосування високих технічних стандартів до операцій з утилізації та 

знищення небезпечних відходів виникне дефіцит наявних закладів обробки в 

Україні. Такого дефіциту можна уникнути шляхом побудови нових потужностей 

для обробки, оскільки в іншому випадку експорт більшості небезпечних відходів 

для утилізації та знищення.  

Імпорт небезпечних відходів для утилізації та знищення буде заборонений.  

Україна дотримуватиметься вимог Базельської Конвенції в випадку імпорту, 

експорту та транзиту небезпечних відходів. 
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5.3 ДОЛЯ ПОКИНУТИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Наявна інформація щодо локалізації покинутих / історичних промислових 

підприємств / закладів знищення відходів, та типу асоційованих з ними ризиків, є 

неадекватною. Отже, в цьому розділі наведена інформація стосовно випадків 

необхідності проведення інвентаризації таких підприємств, оцінки асоційованих з 

ними ризиків, та створення на підставі цих даних та ризиків переліку 

реабілітаційних / виправних заходів, з урахуванням належних пріоритетів. Таким 

чином, головна увага надається питанню: чи є таке підприємство джерелом 

значущого забруднення, і якщо так, що слід робити. 

Для визначення того, чи є забруднення значущим, необхідне визначення кількості 

або концентрації забруднення, наявного у відходах, як значущого фактору, але 

цілісна відповідь в такий спосіб отримана не буде. Необхідна оцінка того, яку 

шкоду може нанести шкідлива речовина в складі відходів здоров’ю людини або 

навколишньому середовищу в цілому. Іншими словами, необхідне визначення 

ризику, якщо він наявний, асоційованого з небезпечними відходами, та визначення 

того, чи є такий ризик прийнятним.  

Міністерство природних ресурсів, за підтримки Міністерства економіки, Державної 

екологічної інспекції та адміністрацій областей повинні організувати 

інвентаризацію покинутих промислових підприємств не пізніше ніж через 2 роки 

після затвердження цієї стратегії. Така інвентаризація повинна втілюватись згідно із 

заздалегідь визначеними принципами  та методологією, та здійснюватись в чотири 

етапи: 

 Базований на урахуванні ризиків попередній протокол скринінгу, для 

виключення підприємств, які не є джерелом або потенційним джерелом 

серйозної загрози для здоров’я людини та навколишнього середовища, повинен 

застосовуватись простий критерій «так / ні»; 

  Попередня оцінка ризиків, асоційованих з підприємствами, ідентифікованими, 

як підприємства потенційного інтересу, за результатами попереднього 

скринінгу, тобто розробка початкової концептуальної моделі для визначення 

того, чи асоціюються такі підприємства з потенційно неприйнятними ризиками; 

 Більш загальна кількісна оцінка ризиків, на підставі попередньої оцінки ризиків, 

для  визначення того, чи загальні критерії оцінки ризиків та припущення є 

належними для оцінки ризиків; а також 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

52 
 

 На підставі результатів загальної оцінки ризиків, проведення етапу більш 

детальної кількісної оцінки ризиків, для визначення та використання 

детальнішої, специфічної для кожного підприємства інформації та критеріїв, 

необхідних для класифікації ризиків в якості неприйнятних.  

Головним результатом цього процесу є ідентифікація наявності неприйнятних 

ризиків, асоційованих з зоною депонування відходів, та методів управління цими 

ризиками.  

Технічні перешкоди, а також потенційні високі витрати означають, що міркування в 

термінах повного очищення полігонів для промислових відходів в Україні, є 

непрактичним та нереалістичним.  Замість цього метою є визначення принципів, 

необхідних для ідентифікації та розгляду ризиків в послідовний спосіб, шляхом 

ідентифікації найбільш проблемних підприємств, а після виконання цієї задачі, 

проведення більш детальної оцінки ризиків на рівні підприємства, зокрема, в 

термінах прийняття рішень стосовно потенційного забруднення, джерелом якого є 

підприємство, та, зрештою, пріоритетного використання обмежених ресурсів для 

виправлення шкоди внаслідок  забруднення.  

Головною метою цього розділу є презентація стратегічного принципу усунення 

небезпеки, асоційованої з пріоритетними підприємствами, тобто 

 Ідентифікація здійснюваних варіантів заходів для усунення небезпеки для 

кожного важливого джерела забруднення; 

 Проведення оцінки здійснюваних варіантів заходів для усунення небезпеки для 

ідентифікації  найдоцільніших варіантів для кожного специфічного джерела 

забруднення; 

 Розробка стратегії усунення небезпеки, спрямованої на усі джерела забруднення, 

якщо таке є належним, шляхом комбінації наявних варіантів усунення 

небезпеки. 

Після розробки стратегії усунення небезпеки та її узгодження із закладом, яким є 

виробником промислових відходів, процес управління ризиками продовжується, 

розробляється детальний план та схема роботи, необхідної для практичного 

втілення стратегії, та підтвердження її ефективності. Це означає необхідність 

довготривалого обслуговування після підготовки проекту та витрат на таку 

діяльність. 
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 Ідентифікація здійснюваних варіантів заходів для усунення небезпеки – задача 

на цьому етапі оцінки варіантів полягає в ідентифікації короткого переліку 

варіантів, після відбору, здійснюваних варіантів заходів для усунення 

небезпеки,для кожного важливого джерела забруднення, з урахуванням усіх 

обставин підприємства.  

 Детальна оцінка варіантів - задача на цьому етапі оцінки варіантів полягає у 

вирішенні, для кожного важливого джерела забруднення, який із здійснюваних 

варіантів заходів для усунення небезпеки є найбільш прийнятним, з урахуванням 

усіх обставин підприємства, тобто варіанту, який здатен найкраще вирішити 

специфічні для підприємства задачі. Можливо, що лише один здійснюваний 

варіант заходів для усунення небезпеки знадобиться для усунення усіх джерел 

забруднення, існуючих на підприємстві. В такому випадку стратегія усунення 

небезпеки визначатиметься характеристиками саме цього варіанту усунення 

небезпеки. В іншому випадку може знадобитись комбінація заходів для 

усунення небезпеки, для визначення стратегії, яка враховуватиме усіх небезпек, 

асоційованих з підприємством. 

 Стратегія усунення - задача на цьому етапі оцінки полягає у розробці стратегії 

усунення небезпеки, здатної забезпечити практичне втілення належних заходів 

на підприємстві, та описання, із застосуванням загальної термінології, 

характеристик цієї стратегії. 

Інвентаризація та принципи усунення небезпеки, описані вище в стратегії, повинні 

проводитись та реалізовуватись в кожній області, силами області.  

Ґрунтуючись на проведеній інвентаризації та визначених пріоритетах заходів для 

усунення небезпеки, має бути запропонований специфічний план для виправлення 

шкоди, раніше нанесеної навколишньому середовищу.  

Фінансові ресурси, необхідні для очищення покинутих підприємств, які 

представляють високий ризик для навколишнього середовища, будуть закладатись в 

державний бюджет, кожного року, згідно з внесенням Міністерства екології та 

природних ресурсів, в координації з адміністраціями відповідних областей.  

5.4 СПЕЦИФІЧНІ ПОТОКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ 

Підлягають визначенню. 
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Інституційна стратегія 

У попередньому розділі було визначено «технічну складову» стратегії. Головна мета 

цього розділу – окреслити «більш м'яку» структуру, на якій вона ґрунтується; тобто 

інституційні, регуляторні, економічні та спрямовані на поширення інформації 

складові/інструменти, необхідні, щоб забезпечити життєстійкість технічних 

складових. Структура розділу відповідає трьом складовим, згаданим у Розділі 2 

(тобто з точки зору компонентів, точки зору політики та інструментів, а також точки 

зору регуляторного контролю), з метою сприяння/посилення інтегрованого підходу 

стратегії. 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Реалізація вимог стратегії стосовно поводження з небезпечними відходами 

потребуватиме перегляду існуючих законодавчих вимог та ухвалення нового 

законодавства. 

Україна прагне до гармонізації національного законодавства з питань поводження з 

відходами відповідно до вимог ЄС у цій сфері, а також узгодження з підписаною 

Угодою про асоціацію. 

Нове законодавство, яке має бути ухвалене, забезпечуватиме механізм для політики 

та ухвалення рішень щодо майбутнього поводження з відходами в країні.  

Новий Закон про поводження з відходами та відповідні підзаконні акти мають бути 

розроблені так, щоб містити такі положення: 

 Чіткий обсяг та визначення, узгоджені зі Статтями 2 та 3 Директиви 

2008/98/EC щодо відходів (Рамкова директива щодо відходів)  

 Ієрархію відходів – Стаття 4 Рамкової директиви щодо відходів 

 Перелік відходів – відповідно до Статті 7 Рамкової директиви щодо 

відходів та Директиви Комісії 2000/532/EC  
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 Властивості відходів, які роблять їх небезпечними – Додаток III до 

Рамкової директиви щодо відходів, та запровадження процедури 

класифікації відходів 

 Реалізацію розширеної відповідальності виробників (РВВ) відповідно до 

Статті 8 Рамкової директиви щодо відходів та спеціальних директив щодо 

особливих відходів, таких як батарейки/відпрацьовані батарейки, відходи 

електричного та електронного обладнання, пакування та пакувальні 

відходи, транспортні засоби з випрацюваним ресурсом, відпрацьовані 

мастила тощо, а також відповідно до передової європейської практики в 

реалізації РВВ 

 Профілактику утворення відходів та реалізацію програми з профілактики 

утворення відходів – Статті 9 та 29 Рамкової директиви щодо відходів 

 Забезпечення рекуперації – Стаття 10 Рамкової директиви щодо відходів 

(заходи з рекуперації – Додаток II до Рамкової директиви щодо відходів) 

 Забезпечення повторного використання та переробки Стаття 11 Рамкової 

директиви щодо відходів – визначення цілей переробки та рекуперації за 

пріоритетними типами відходів 

 Забезпечення безпечної утилізації, що відповідає критеріям захисту 

здоров'я людини та навколишнього середовища – Стаття 12 Рамкової 

директиви щодо відходів та Директива 1999/31/ЕС щодо полігонів для 

відходів (заходи з утилізації – Додаток І до Рамкової директиви щодо 

відходів)  

 Проведення класифікації полігонів (Стаття 4 Директиви 1999/31/ЕС щодо 

полігонів для відходів) 

 Створення системи заявок та дозволів і процедур приймання відходів 

(Статті 5-7, 11, 12 та 14 Директиви 1999/31/ЕС)  

 Створення процедур контролю та моніторингу на етапі експлуатації 

полігонів, а також процедур закриття та наступного догляду за полігонами, 

що мають бути виведені з експлуатації (Статті 12 та 13 Директиви 

1999/31/ЕС) 
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 Розробки плану кондиціонування існуючих полігонів (Стаття 14 Директиви 

1999/31/ЕС) 

 Створення механізму покриття усіх витрат полігонів відходів (Стаття 10 

Директиви 1999/31/ЕС)*  

 Створення заходів для забезпечення обробки відповідних відходів перед 

потраплянням на полігон (Стаття 6 Директиви 1999/31/ЕС) 

 Створення механізму повного відновлення для утилізації відходів за 

принципом «платить той, хто забруднює» та принципом розширеної 

відповідальності виробника – Стаття 14 Рамкової директиви щодо відходів 

 Запровадження чітко визначеної відповідальності за поводження з 

небезпечними відходами – Стаття 15 Рамкової директиви щодо відходів 

 Реалізації чіткого механізму контролю та законодавчих положень для 

забезпечення здійснення утворення, збору та транспортування небезпечних 

відходів, а також їх зберігання та обробки в умовах, що забезпечують 

захист навколишнього середовища та здоров'я людини, включаючи 

можливість відстеження від моменту утворення до кінцевого призначення 

– Стаття 17 Рамкової директиви щодо відходів 

 Запровадження заборони на змішування небезпечних відходів – Стаття 17 

Рамкової директиви щодо відходів 

 Проведення маркування небезпечних відходів – Стаття 19 Рамкової 

директиви щодо відходів 

 Реалізації чітких положень щодо небезпечних відходів, утворених 

домогосподарствами – Стаття 20 Рамкової директиви щодо відходів 

 Здійснення окремого збору особливих потоків відходів, таких як 

відпрацьовані мастила, біовідходи, відпрацьовані батареї та акумулятори, 

відпрацьоване електронне та електричне обладнання, транспортні засоби з 

відпрацьованим терміном, пакування та пакувальні відходи тощо 

 Створення дозвільної системи для установ/підприємств, що виконують 

операції з утилізації чи відновлення, зі спеціальними обов'язками щодо 

поводження з небезпечними відходами відповідно до Статті 23 Рамкової 

директиви щодо відходів – такі дозволи мають надаватися на визначений 
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період та можуть підлягати поновленню, з урахуванням типів та кількості 

відходів, з якими можна працювати, для кожного типу дозволених 

операцій, технічних та будь-яких інших вимог, актуальних для 

відповідного місця, моніторингу та контролю 

 Створення реєстру установ та підприємств, що здійснюють збір та 

транспортування відходів – Стаття 26 Рамкової директиви щодо відходів 

 Запровадження мінімальних технічних стандартів для операцій з утилізації 

– Стаття 27 Рамкової директиви щодо відходів  

 Розробки планів з поводження з відходами – Стаття 28 Рамкової директиви 

щодо відходів 

 Оцінки та аналізу планів і програм, а також залучення громадськості – 

Статті 30 та 31 Рамкової директиви щодо відходів 

 Розробки положень щодо інспектування відповідними органами відповідно 

до чітких, конкретних та можливих до реалізації критеріїв – Стаття 34 

Рамкової директиви щодо відходів Інспектування операцій зі збору та 

транспортування охоплюватимуть походження, характер, якість та 

призначення зібраних та транспортованих відходів 

 Запровадження законодавчих вимог щодо ведення обліку та звітування у 

відповідних органах – Стаття 35 Рамкової директиви щодо відходів 

 Правового та операційного створення Реєстрів виробників, необхідних для 

реалізації Розширеної відповідальності виробників  

 Правового та операційного створення Реєстрів операторів з утилізації 

відходів 

 Запровадження інтегрованої інформаційної системи щодо відходів 

 Запровадження механізму правозастосування та штрафів – Стаття 36 

Рамкової директиви щодо відходів  

Нове законодавство повинно чітко визначити компетенцію державних та 

місцевих/районних адміністрацій у сфері поводження з відходами. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 
 
 

58 
 

З метою кращої реалізації процедур поводження з особливими потоками відходів 

додатково до основного рамкового українського закону про поводження з відходами 

необхідно розробити окремі закони про особливі потоки відходів, а саме: 

 Закон про батарейки та акумулятори та відпрацьовані батарейки та 

акумулятори відповідно до Директиви 2006/66/ЕС щодо батарейок та 

акумуляторів і відпрацьованих батарейок та акумуляторів, 

 Закон про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) 

відповідно до Директиви 2012/19/EU щодо відходів електричного та 

електронного обладнання (WEEE). 

 Закон про транспортні засоби з відпрацьованим ресурсом відповідно до 

Директиви 2000/53/EC щодо транспортних засобів з відпрацьованим 

ресурсом та усіх наступних змін до неї. 

 Закон про відпрацьовані мастила має бути розроблений відповідно до 

Директиви 2008/98/ЕС, Стаття 21, Статті 4 (ієрархія відходів) та 13 (захист 

навколишнього середовища та здоров'я людини). 

 Інші закони щодо особливих небезпечних потоків відходів, якщо доцільно 

Усі Закони щодо особливих небезпечних потоків відходів в рамках Розширеної 

відповідальності виробника повинні містити детальні положення щодо: 

 Вимог стосовно розміщення на ринку – Заборона певних небезпечних 

речовин, Маркування, Показники стосовно довкілля тощо 

 Обов'язки виробників (як тих, хто виготовляє, так і імпортерів) щодо зняття 

з себе розширеної відповідальності виробника через індивідуальні системи 

або за допомогою Організацій з відповідальності виробника (ОВВ), 

фінансування окремого збору, обробки та підвищення обізнаності 

населення 

 Відповідальності місцевих адміністрацій  

 Детального опису реалізації розширеної відповідальності виробника, 

обліку та звітування 

 Створення реєстру виробників 

 Обов'язків щодо реєстрації та звітування 
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 Цільових показників збору 

 Цільових показників переробки 

 Детального опису систем окремого збору  

 Вимог щодо збору, транспортування та зберігання 

 Мінімальних технічних вимог щодо обробки та переробки, включаючи 

кінцеве призначення 

 Вимог щодо дозволу та реєстрації 

 Вимог щодо обліку та звітування 

 Детальних вимог щодо змісту звіту організації з відповідальності 

виробників/індивідуальних систем 

 Механізму і завдань з контролю, а також прав визначених відповідних 

органів 

  

Нове законодавство забезпечить: 

 Визначення, тобто що підлягає, а що не підлягає контролю в рамках 

нормативів щодо небезпечних промислових відходів – рекомендується 

запровадження узгодженої системи класифікації відходів порівняно з тією, 

що використовується в ЄС; 

 Визначення та система класифікації відходів, яка має бути єдиною та 

наближуватися до європейських стандартів і визначень; 

 Вимоги до всіх сторін, задіяних у системі поводження з 

відходами/визначення обов'язків та зон відповідальності (дозволи, 

стандарти об'єкту, відповідальність тощо); 

 Сприяння правозастосуванню, наприклад, визначення органів, 

уповноважених інспектувати об'єкти, умови, за яких такі інспекції можуть 

проводитися, потенційні реакції, штрафи та механізм застосування штрафів 

у разі порушення тощо; 

 Реєстрацію утворювачів небезпечних відходів, тобто вимагання у таких 

утворювачів ідентифікувати себе владі; це одразу створює механізм і для 
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отримання точної інформації в цілях планування, і для правозастосування 

та контролю; 

 «Обов'язок зберігати обережність» Утворювачів відходів, тобто обов'язок, 

що покладається на тих, хто утворює відходи, через який вони несуть 

сувору відповідальність за свої відходи та за будь-яку шкоду довкіллю, 

нанесену через неналежне дотримання ними свого обов'язку «зберігати 

обережність» навіть після того, як відходи вийшли з-під їх контролю; 

 Надання дозволів перевізникам відходів (включаючи тих, хто їх збирає та 

транспортує). Це означає вимогу зареєструватися в певних органах у разі 

транспортування промислових відходів.  

 Операційний контроль транспортування відходів, тобто доставка відходів 

для відповідних ліцензованих операцій зі зберігання, обробки, переробки 

чи утилізації, водночас забезпечуючи дотримання під час транспортування 

належних заходів з безпеки та захисту довкілля; 

 Реєстрацію існуючих об'єктів, тобто тимчасовий захід, який може бути 

реалізований одразу задля визначення існуючих об'єктів для зберігання, 

передачі, переробки чи утилізації відходів;  

 Ліцензування (або надання дозволів) об'єктам, що займаються відходами, 

тобто базовою складовою усіх систем промислових відходів є вимога щодо 

ліцензування всіх об'єктів, у тому числі тих, якими управляють ті, хто 

утворюють або перевозять відходи;  

 Систему декларування, тобто система регуляторного контролю найбільш 

небезпечних відходів містить контрольну систему багатотиражних 

документів, спрямовану на забезпечення прибуття промислових відходів за 

місцем призначення. Рекомендовано реалізувати цю систему у 

пріоритетному порядку для кращого запобігання скиданню промислових 

відходів та контролю за змінами власників відходів; а також 

 Стратегічне планування поводження з промисловими відходами, тобто 

нормативи повинні вимагати підготовку планів з поводження з відходами 

на рівні підприємства, а також на місцевому та регіональному рівнях 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗОНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Ключова точка ухвалення рішень: Підхід до реалізації Директиви щодо 

промислових викидів 

• рішення про національний відповідний орган, уповноважений 

видавати комплексні дозволи (наприклад, створення Виконавчої 

екологічної агенції (з розділенням розробки державної політики та 

дозвільних, контролюючих та виконавчим інституційних складових)   

• Використання довідкових документів щодо найкращих доступних 

технологій (BREF) англійською? 

Чітке розділення відповідальності за поводження з небезпечними відходами 

потребуватиме деякої реструктуризації та адміністративного посилення 

Мінекології. 

Основне питання стосується того, як відповідальність за законодавчу та 

політикотворчу функції буде відокремлена від відповідальності за виконавчі 

функції, включаючи надання дозволів на установки та моніторингу/примусового 

виконання дотримання правил. На ухвалений підхід суттєво буде впливати те, як 

планується реалізувати Директиву 2010/75/EU щодо промислових викидів (ДПВ). 

 

ВИМОГИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

Відповідні та ефективні організаційні та інституційні механізми на різних рівнях 

системи поводження з відходами є надзвичайно важливими для реалізації стратегії 

та законодавства. 

Міністерство екології та природних ресурсів надалі координуватимуть усі зусилля у 

сфері поводження з небезпечними відходами. 

Компетенція Міністерства має бути суттєво посилена та доповнена додатковими 

людськими та технічними ресурсами. 

Буде створене нове Управління з поводження з відходами, яке складатиметься з 

кількох відділів, що надаватимуть такі функції: 
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 Розробка національного законодавства та політики у сфері поводження з 

відходами та координування їх реалізації на національному рівні 

 Надання дозволів на установки з рекуперації та утилізації відходів 

 Надання дозволу на схеми розширеної відповідальності виробника 

 Збір, обробка та аналіз даних  

Державна екологічна інспекція буде національним органом з контролю та 

примусового виконання для реалізації державного законодавства у сфері 

поводження з відходами стосовно утворення, зберігання, збору, переробки, обробки, 

рекуперації та утилізації відходів. 

У своїй діяльності Державна екологічна інспекція буде підпорядковуватися 

Мінекології. 

Для підтримки реалізації закону уповноважені органи потребують достатньо добре 

підготовленого персоналу. Планування, регулювання та примусове виконання 

законодавства з питань поводження з відходами залежать від людських ресурсів, 

доступних для відповідних установ. 

Персонал потрібен для: 

 Розробки та визначення екологічних/технічних стандартів та рекомендацій; 

 Розробки планів та стратегій з поводження з відходами на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; 

 Надання ліцензій та дозволів; 

 Нагляду, моніторингу та перевірки діяльності та об'єктів, пов'язаних з 

поводженням з відходами 

 Ініціювання та реалізації примусового виконання заходів; 

 Збору, аналізу та звітування про дані. 

Потреба в додаткових кадрових ресурсах виникне в державних установах на 

національному, регіональному та місцевому рівнях для забезпечення реалізації та 

моніторингу 
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Крім того, повинна бути розроблена та реалізована спеціальна програма навчальної 

підготовки, яка забезпечить наявність у персоналу, що працює в державних 

установах у сфері поводження з відходами, відповідних знань. Підготовка технічних 

посібників, орієнтованих на інспекторів з поводження з відходами, допоможе їм у 

виконанні своїх обов'язків. 

Розробка та компетенція кадрових ресурсів вимагає розподілу необхідних 

бюджетних коштів. 

Крім того, державні установи повинні мати доступ до відповідного технічного 

обладнання. Сюди також відносяться транспортні засоби для інспекторів, 

обладнання для взяття зразків та лабораторних аналізів, спеціалізоване програмне 

забезпечення тощо. 

 

Класифікація відходів 

Україна ухвалить національне законодавство для запровадження класифікації 

відходів відповідно до Європейського переліку відходів (Рішення Комісії 

2000/532/EC) та Додатку III до Директиви 2008/98/EC. У цілях узгодження існуюча 

національна класифікація буде застосовуватися паралельно. 

Міністерство екології та природних ресурсів буде національним уповноваженим 

органом, відповідальним за класифікацію відходів. 

Класифікація на безпечні та безпечні відходи ґрунтується на системі класифікації та 

маркування небезпечних речовин та препаратів, що забезпечує застосування 

подібних правил протягом усього їх циклу життя. Властивості, які роблять відходи 

небезпечними, наводяться в Додатку III до Директиви 2008/98/EC, і додатково 

визначаються в Рішенні 2000/532/EC, яким затверджено Перелік відходів, з 

урахуванням останніх змін, внесених Рішенням 2001/573/EC. 

Після погодження з Міністерством охорони здоров'я України Мінекології визначить 

необхідні процедури класифікації відходів, включаючи методи тестування та 

вимоги щодо характеристики відходів. Реалізація вимагатиме аналітичних навичок 

та відповідних лабораторних можливостей.  
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Додатково до Переліку відходів ЄС для особливих цілей може також 

використовуватися класифікація відходів згідно з Базельською конвенцією та 

Регламентом про статистику відходів. 

Надання дозволу на операції з поводження з небезпечними відходами 

Тимчасове зберігання, збір, транспортування, обробка, рекуперація та/або утилізація 

небезпечних відходів потребує дозволу.  

Винятки з дії вимог щодо дозволу можуть бути запропоновані щодо певних видів 

діяльності, які включають лише несуттєві кількості небезпечних відходів, 

наприклад, домогосподарства та незначна комерційна діяльність. Від потреби в 

дозволі може також бути звільнене тимчасове зберігання небезпечних відходів у 

місці утворення, якщо утворювач має контракт, яким гарантується періодичне 

передання відходів компанії, що професійно займається збором чи обробкою. У 

цьому випадку можуть застосовуватися граничні показники. 

Мінекології буде національним уповноваженим органом, відповідальним за надання 

дозволів. 

Великі промислові види діяльності, зазначені в Додатку І до Директиви про 

промислові викиди (ДПВ),
1
 повинні будуть мати комплексні дозволи. Директива 

про промислові викиди ґрунтується на кількох стовпах і це, зокрема, (1) 

комплексний підхід, (2) використання найкращих доступних технологій, (3) 

гнучкість, (4) інспекції та (5) залучення громадськості. 

Комплексний підхід означає, що дозволи мають враховувати всі екологічні 

показники заводу, включаючи, наприклад, викиди в повітря, воду та землю, 

утворення відходів, використання сировини, енергоефективність, рівень шуму, 

профілактика аварій та відновлення місця після закриття. 

Умови дозволу, включаючи гранично допустимі показники викидів, повинні 

ґрунтуватися на Найкращих доступних технологіях (BAT). Щоб визначити 

екологічні показники на рівні ЄС згідно з BAT та у зв'язку з BAT, Комісія 

організовує обмін інформацією з експертами з Держав-членів, промислових та 

екологічних організацій. Цю діяльність координує Європейське бюро комплексного 
                                                           
1Директива 2010/75/EU Европейського Парламенту та Ради щодо промислових викидів. 
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запобігання та контролю забруднень Інституту перспективних технологічних 

досліджень у Спільному дослідницькому центрі ЄС в Севільї (Іспанія). Як наслідок 

цього процесу з'являються Довідкові документи з Найкращих доступних технологій 

(BREF). Висновки BAT, які в них містяться, затверджуються Комісією як Виконавчі 

рішення. Директива про промислові викиди вимагає, щоб такі висновки BAT 

використовувалися як еталон для визначення дозвільних умов. 

У цьому розділі визначаються уповноважені органи, відповідальні за надання таких 

дозволів на діяльність, яка стосується відходів, типи діяльності та заходи, які мають 

бути вжиті для поліпшення адміністративного потенціалу. 

Рішення підлягають періодичному перегляду. 

 

Звітування про небезпечні відходи та система управління даними 

Для всіх утворювачів, компаній, що спеціалізуються на зборі/транспортування, а 

також для операторів об'єктів з обробки/утилізації обов'язковим є ведення обліку та 

звітування щодо операцій, які стосуються небезпечних відходів. 

Розробка та реалізація централізованої системи зі збору, обробки та аналізу даних 

щодо поводження з відходами вважається короткостроковою перспективою. У 

цьому відношенні державні органи на державному, регіональному та місцевому 

рівні будуть забезпечені достатніми кадровими та технічними ресурсами для 

обробки та моніторингу даних. Існування чітко визначених зон відповідальності та 

процедур для різних установ забезпечить ефективний потік інформації. 

 

Механізм контролю та примусового виконання 

Періодичні інспекції є обов'язковими на всіх об'єктах, на яких утворюються, 

зберігаються, обробляються чи утилізуються небезпечні відходи (понад визначені 

гранично допустимі кількості). Будуть запропоновані заходи для збільшення 

потенціалу установ, задіяних в операціях з контролю та примусового виконання.  
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Загроза примусових заходів не має викликати сумнівів. Необхідно виявляти випадки 

недотримання норм та вживати примусових заходів, якщо це доцільно. Крім того, 

накладені штрафи чи санкції мають бути фактором залякування. Цього можна 

досягнути, лише якщо ціна недотримання норм буде значно більшою за ціну 

дотримання. 

Щоб законодавство було ефективним, воно має бути належним чином 

адмініструватися та реалізовуватися. Ефективна реалізація законодавства є 

обов'язковою для поліпшення поводження з відходами на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. Незважаючи на значні зусилля протягом 

останніх кількох років, потрібні подальші дії в таких сферах: 

 регуляторна структура прав на інспектування та примусове виконання 

законодавства; 

 визначення, надання дозволів та реєстрація видів діяльності та об'єктів, 

пов'язаних з відходами; 

 Моніторинг та інспектування дотримання законодавчих вимог і виконання 

умов, встановлених у дозволах на діяльність, пов'язану з поводженням з 

відходами; 

 Реалізація ефективних санкцій та штрафів у разі невиконання норм з метою 

стимулювати дотримання; 

 Наявність достатнього належно кваліфікованого та мотивованого персоналу у 

відповідних органах; 

 Забезпеченість достатніми та відповідними технічними ресурсами 

(обладнання тощо); 

 Запровадження інформаційних систем для збору та обробки даних, 

 що чітко та належно оформлюють результати моніторингу та інспектування 

установок для рекуперації та утилізації. 

До заходів, які мають вживатися для реалізації законодавства, повинні належати: 

 Належна реалізація режимів дозволів та реєстрації і програм з контролю та 

моніторингу діяльності з поводження з відходами та об'єктів для зберігання, 

обробки, рекуперації та утилізації; 
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 Оцінювання необхідних технічних і кадрових ресурсів для реалізації і 

управління програмами з контролю, моніторингу та експлуатації, що можуть 

забезпечити високий рівень дотримання норм; 

 Періодична переоцінка ресурсів та адекватності процедур і їхніх оновлених 

версій; 

 Поліпшення комунікації з ключовими гравцями процесу поводження з 

відходами та з громадськістю, щоб забезпечити ефективну реалізацію 

запропонованих заходів; 

 Оцінка покарань, що застосовуються в разі порушення закону та умов 

дозволів на діяльність з поводження з відходами, та їхня можлива адаптація 

відповідно до екологічного ризику внаслідок порушень. 

Така система оцінювання для покладення санкцій включає: 

 Визначення прогалин, коли санкції не застосовуються або недостатньо 

врегульовані державним законодавством; 

 Оцінювання поточних штрафів та покарань і їхнє порівняння з реальними 

витратами на виправлення екологічної шкоди, яка може виникнути внаслідок 

порушення; а також 

 Оцінка частоти та адекватності процедур з моніторингу та контролю, 

включаючи процедури зі встановлення та санкцій; 

 Поліпшення функцій моніторингу та контролю, які реалізує Національна 

екологічна інспекція та її регіональні структури: 

 Вивчення, реалізація та застосування методів зі збору зразків та аналітичного 

контролю відходів, ідентичних міжнародним (ISO) та європейським (CEN) 

стандартам; 

 Акредитація більшої кількості лабораторій для проведення аналізів відходів. 

 

ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ОБ'ЄКТІВ З ОБРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ 

Див. відповідний розділ стратегії з поводження з промисловими відходами. 
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Програма реалізації та витрат протягом періоду планування 

Кошторис буде зосереджуватися на державних інвестиціях у реабілітацію 

покинутих об'єктів небезпечних промислових відходів та на розробці 

національної інфраструктури з обробки та утилізації небезпечних відходів.  

У розділі також наводяться оцінки витрат на посилення адміністративного 

потенціалу та реалізацію запропонованих заходів з комунікації. 
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Національний план дій з реалізації стратегії з поводження з нфебезпечними 

відходами 

 

 

 

 

 


