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1 ВСТУП 

ПРЕДУМОВА НСПВ 

Не дивлячись на ряд стратегій та програмних документів щодо охорони навколишнього 

природного середовища, виданих нещодавно, сфера поводження  з відходами не була в них 

належно відображена, не дивлячись на те, що відходи можуть чинити значну шкоду 

суспільному здоров’ю та навколишньому середовищу.   

В даний час стан поводження з твердими відходами в Україні знаходиться на незадовільному 

рівні. Основні проблеми полягають: у відсутності об’єктів з утилізації відходів, 

неефективності контролю за навколишнім середовищем та необхідної практики управління, 

в неефективних регуляційних та законодавчих нормах, у незаконній утилізації відходів та 

створенні стихійних звалищ, у фінансових перешкодах та відсутності єдиної організаційної 

структури. Існує мало прикладів вдалої міжнародної практики. Спроби здійснювати 

запобігання утворенню відходів, відновленню та рециркуляції відходів, як правило, погано 

підготовлені та нездатні чинити вплив. Культура захисту навколишнього середовища та 

ефективного використання ресурсів не отримала глибокої інтеграції у процеси планування та 

розвитку.   

Українська економіка на теперішній час ще характеризується як економіка нестабільної 

держави, яка відчула подвійний удар від погіршення відносин (і з колишнім основним 

торговим партнером) з Російською Федерацією, починаючи з 2013 року, і з неприпиненим 

конфліктом на Донбасі. Прикладом є українська промисловість, яка зараз проходить складну 

фазу. На початку першої половини 2015 року промислове виробництво значно зменшилось 

через конфлікт на Сході Україні та в економіці з’явилися значні труднощі. Втрата 

експортних ринків Росії, що зачепило біля 25% усього експорту за останній час, втрата 

контролю над промислово розвинутою територією Сходу України це явна загроза майбутній 

економічній стабільності країни.  

Відсутність Національної стратегії поводження з відходами (НСПВ) було виявлено як одна з 

найзначніших перешкод на шляху сталого розвитку українського сектору переробки 

відходів, основним бар’єром для розвитку інвестицій та інвестиційної безпеки. Визнаючи 

цей факт, Німецька організація технічного співробітництва в Україні (через Програму 

підтримки зеленої модернізації економіки України) надає підтримку розробці Національної 

стратегії ПВ та плану дій України.     

СХЕМА НСПВ 

Даний документ є попереднім проектом Національної стратегії поводження з відходами для 

України. Мета його підготовки на теперішній час – надати уявлення про об’єм та деталі, що 

виконуються, та про політику, якої потрібно дотримуватися. Зміст цього документу може 

бути змінено, якщо з’явиться більш детальна інформація з певних відходів. Ключовим 

фактором є  доступність даних з руху відходів. 
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В цьому документі зазначено ряд Головних державних рішень. Вони є важливими та 

вимагають уважного розгляду у той час, як реалізується підготовка Стратегії.  

Стратегія виражає концепцію щодо покращення суспільної охорони здоров’я та якості 

навколишнього середовища в Україні, шляхом покращення способу поводження з відходами 

та контролю над ними, щоб це було доступно користувачам та підтримувало фінансову 

сталість суспільства.   

Підготовка Стратегії НПВ є головним кроком у розвитку України на шляху до адаптації 

політики, принципів, мети та задач, щодо покращення в охороні здоров’я та підвищенні 

якості навколишнього середовища в ЄС за останні двадцять років.  

НСПВ визначає позицію за наступними факторами:  

 вплив відходів на суспільство; 

 заходи, які направлені на поводження з відходами;  

 зміни, які необхідно ввести у законодавчу систему України  та структуру влади; а 

також  

 їх фінансові наслідки. 

Дана головна частина не є технічним оглядом стратегії. Задачею є інформування 

зацікавлених осіб щодо концепції, спрямованої на покращення поводження з відходами, як 

це пропонується досягти через основні державні рішення, адміністративні дії та інші заходи, 

спрямовані на підтримку даної реалізації. Надається наступне (номери глав у дужках):  

 Стратегічні цілі, принципи та задачі (2 

 Наявний стан поводження з відходами в Україні (3) 

 Законодавчі аспекти національної стратегії (4) 

 Структурні аспекти національної стратегії (5) 

 Технічні аспекти національної стратегії (6) 

 Основні проблеми (7) 

 Впровадження національної стратегії (8) 

 Доведення національної стратегії до відомості (9) 

 Моніторинг впровадження стратегії та оновлення стратегії та плану дій(10) 

 Пріоритет національних дій (11) 

Головна стратегія включає у себе шість стратегій щодо окремих відходів у якості додатків. 

Включено наступне:  

 Муніципальні відходи 

 Промислові відходи 

 Відходи будівництва та знесення 

 Небезпечні відходи 

 Сільськогосподарські відходи  

 Особливі види відходів 

o Відходи пакування   
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o Утилізація відходів виробництва електричного та електронного обладнання  

o Елементи живлення та акумулятори  

o Транспортні засоби з виробленим ресурсом  

o Каналізаційні відходи  

o Медичні відходи  

o Інше 

Кожна стратегія з окремого виду відходів: (i) дає оцінку структурному, законодавчому та 

управлінському стану відходів; (ii) визначає мету стратегії; та  (iii) вказує законодавчі, 

структурні та технічні міри, які необхідно досягти за допомогою цієї мети.  

Одразу після прийняття, інші програмні документи стають частиною головної стратегії. 

Наприклад, спеціальні програми щодо впровадження утилізації відходів та  транспортних 

засобів з виробленим ресурсом, скоріш за все стануть частиною стратегії у майбутньому. 

Цей документ визнає те, що НСПВ є глибокою стратегією, яка може бути впроваджена 

послідовно протягом певного часу.  
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2 СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАДАЧІ  

КЕРУЮЧІ ПРИНЦИПИ  

Розроблена стратегія та спеціальні міри, сформульовані для виконання, відображають ряд 

керуючих принципів. Принципи, які є загальними для усієї стратегії, перераховані нижче. 

Принципи, які використовуються для певного виду відходів, визначені відповідно до 

Додатків.  

Принцип «Ієрархії» відходів: визначає переважній порядок практики поводження з 

відходами, залежить від доступності та фінансової автономності  

 

Принцип забруднювач платить: той, хто забруднює та скидає відходи, повинен 

компенсувати усі витрати суспільству (включаючи зовнішні витрати на захист 

навколишнього середовища)  в залежності від своєї діяльності.  

Користувач платить та принцип доступності: Компенсація усіх витрат на здійснення 

утилізації відходів повинно бути оплачена користувачами даних послуг. Рівноцінна вимога -  

вартість послуги повинна бути доступною користувачам.   

Принцип фінансової автономності: Фінансова автономність означає наявність позитивно 

накопленого потоку грошової готівки у кожному році.  Це віднесено до мінімального 

прибутку, який необхідно для реалізації послуги звороту відходів та  
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безпосередньо пов’язано з ціною послуги. Принципи доступності та фінансової автономності 

впливають на зазначення реальних цілей та реальної конфігурації системи: її масштабу, 

об’єму та регламенту взаємодій.  

Принцип включення приватного сектору: приватний сектор може вносити значний вклад, 

мобілізуючи фінансові інвестиції та ділячись промисловим досвідом, який є необхідним для 

впровадження ефективної послуги поводження з відходами. Доступ до капітальних витрат 

особливо важливий в українських умовах обмеженого доступу до міжнародного грантового 

фінансування.  

Принцип сусідства: принцип, згідно якому відходи повинні утилізуватися щонайближче до 

джерела. Поданий принцип може вступати у конфлікт з критерієм ефективності витрат, а 

також з перевагою використання критерію великих об’єктів, який часто асоціюється з 

великими централізованими об’єктами утилізації та очищення.   

Принцип самодостатності: принцип, згідно з яким для поводження з відходами повинна 

бути встановлена інтегрована та адекватна система, яка дозволить країні рухатися 

самостійним шляхом поводження з відходами, залежить від НІТ (Найкраща існуюча 

технологія, BATNEEC).  

Принцип сталого розвитку: Принцип, згідно якому весь розвиток, який відбувається 

сьогодні, не повинно підривати потреби майбутніх поколінь. Системи поводження з 

відходами повинні бути відповідними, здійснюваними та доступними суспільству.  

Принцип інтеграції: Принцип, згідно якому природоохоронна діяльність є нерозривною 

частиною процесу розвитку.  

Принцип обережності: Там, де існує ймовірність погрози навколишньому середовищу, 

необхідно приймати певні міри обережність, навіть якщо немає переконливих свідчень, 

підтверджуючих її обґрунтування.  

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ  

Основні стратегічні цілі, які повинні бути досягнені впродовж запланованого періоду, 

перераховані нижче. Подані цілі є загальними та їх можна застосовувати до стратегії у 

цілому. Ті цілі, які є окремим для певного виду відходів, вказані у Розділі 7 згідно з 

додатками з окремого виду відходів.  

Загальні цілі стратегії:  

 Знизити ризик негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище в 

Україні на ранніх стадіях, вносячи покращення у практику поводження з відходами, 

базуючись на принципах ієрархії та критерії припущення  

 Оптимізувати можливості для утворення нових та мінімізувати наявні відходи  
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 Збільшувати кількість відходів, спрямованих на переробку, повторну утилізацію та 

відновлення, де це економічно корисно та фінансово може бути реалізовано   

 Збільшувати об’єм та покращити якість збору відходів  

 Розробити можливості для очищення відходів, відновлення та утилізацію згідно з 

останніми технічними стандартами   

 Знизити ризик загрози здоров’ю людей та безпеки навколишнього середовища від 

розповсюдження та/або з’явлення стихійних звалищ відходів   

 Надати чітке рамкове законодавче обґрунтування, яке буде відповідати обов’язкам 

перед ЄС, зазначеним у Угоді про асоціацію   

 Посилити вплив інститутів, які відповідають за поводження з відходами на 

національному, регіональному та місцевих рівнях  

 Надати вичерпні та надійні дані з виробництва, очищення та утилізації відходів   

 Збільшити об’єм секторальних інвестицій та поширити застосування принципів 

«розширеної відповідальності виробника» та «забруднювач платить» 

 Збільшити інформованість та ступінь залученості суспільства, зусиль, спрямованих на 

вирішення проблем, пов’язаних з поводженням з відходами у рамках країни  

ЗАДАЧІ 

Нижче перераховані кількісні задачі, які необхідно виконувати у вказані строки. Час, 

відведений на виконання цих задач залежить від керуючих принципів, стратегічних цілей та 

перешкод, вказаних вище. Точні дати виконання залежатимуть від подальших результатів та 

можливостей аналізу та фінансової оцінки. 

Перелік задач наступний: 

 Поширення служби збору муніципальних відходів  

 Повторне використання та переробка побутових та схожих відходів у папір, картон, 

пластик, скло та метал  

 Повторне використання та переробка відходів будівництва та знесення  

 Особливі задачі для певних видів відходів, включаючи пакувальні відходи, утилізацію 

відходів виробництва електричного та електронного обладнання, елементів живлення 

та акумуляторів, транспортних засобів з виробленим ресурсом, використання 

відпрацьованих нафтопродуктів, будуть визначені у відповідному Розділі поданої 

стратегії.   
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3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

3.1  ЧИННА ПОЛІТИКА І НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Політика і нормативно-правова база з поводження з відходами відносно добре розвинена в 

Україні. 

3.1.1 Основні напрями політики 

Основні документи, де викладені основні положення політики в галузі управління відходами, 

а також управління навколишнім середовищем у цілому, включають в себе: - 

 "Основні напрями державної політики України в галузі охорони навколишнього 

середовища, природних ресурсів та екологічної безпеки» (березень 1998 г.). Цей 

документ, прийнятий для реалізації положень статті 16 Конституції України та Закону 

«Про охорону навколишнього середовища" (1991). "Основні напрямки" - це документ, 

який є основою для розвитку цілого ряду державних цільових програм, які були прийняті 

протягом 1999-2012; 

 Закон України "Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період 

до 2020 року" було схвалено Верховною Радою у 2010 році. Ця стратегія відображає 

основні екологічні проблеми, що стоять перед Україною, і основними пріоритетами 

називає охорону повітря, водних і земельних ресурсів, лісів та біорізноманіття, 

управління відходами, а також забезпечення біологічної безпеки. Згідно з "Національною 

стратегією", планують досягти мети в два етапи, тобто за періоди 2011 по 2015 і з 2016 по 

2020 рік; 

 У 2011 році уряд України прийняв "Національний план дій з навколишнього середовища 

2011-2015 рр (НПД)" для реалізації цілей "стратегії екологічної політики". "Національний 

план дій" включає 278 заходів щодо реалізації протягом п'ятирічного періоду. У 2015 

році, проект "Національного плану природоохоронних заходів на 2016 -2020" ; 

  Стратегію сталого розвитку "Україна 2020" було затверджено в січні 2015 року. В 

цьому документі визначено цілі, вектори, дорожню карту, а також для показники захисту, 

а саме соціально-економічні, інституційні, політичні і законодавчі у галузі державного 

розвитку;  

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

вагомий вплив на природоохоронні установи, оскільки вона вимагає підвищення 

регіональної конкурентоспроможності, територіальної соціально-економічної інтеграції, 

просторовий розвиток і ефективне управління регіонального розвитку. 

Хоча політика країни охоплює досить широке коло питань, існує цілий ряд значущих 

прогалин в галузі навколишнього середовища в цілому, наприклад: - 

 Відсутність чіткого визначення пріоритетів серед різних завдань для досягнення цілей 

"Національної стратегії" і плану дій з досягнення; 

 Відсутність чіткої лінії у здійсненні завдань і реалістичних цільових показників; 
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 Відсутність чітких часових рамок в національному плані заходів;  

 Відсутність у стратегії екологічної політики-2020 відповідних положень, що 

стосуються військових операцій;  

 Слабка інтеграція оточення до стратегії у цьому секторі, програм та заходів. 

3.1.2 Нормативно-правова структура 

Нижче наведені найбільш важливі нормативно-правові документи, які регулюють 

поводження з відходами в Україні: - 

 Закон "Про відходи" (№187/98-ВР від 05.03.1998 р. з поправками 2002, 2005, 2010 2012 

2014 і 2015 р.) регулює відносини, пов'язані з виробництвом, збиранням, сортуванням, 

транспортування, переробкою (утилізацією), видаленням, знешкодженням і 

захороненням відходів, що утворюються в Україні і транспортування через її територію, а 

також з перевезенням, переробкою та утилізацією відходів, що імпортуються в Україну 

як сировина. Закон України "Про відходи" визначає основні принципи поводження з 

відходами в Україні та майбутні завдання у сфері поводження з відходами; 

 Закон «Про охорону навколишнього природного середовища" (№1264-XII від 25.06.1991 р. 

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. В ньому викладено правові, економічні та соціальні основи для 

організації охорони навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь;  

 Закон "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"  

(№4004-XII від 24.02.1994 р.) регулює суспільні відносини, що виникають у сфері 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, передбачає відповідні права і 

обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, визначає 

порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби та проведення 

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

установи і організації зобов'язані забезпечити контроль за безпекою використання 

(зберігання, транспортування і т.д.) небезпечних для здоров'я речовин та матеріалів, а 

також викидів, скидів і відходів, що утворюються в результаті їх діяльності. 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність 

передбачається за нанесення шкоди і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель, засмічення лісу. Ст. 82 Кодексу визначає відповідальність за порушення 

поводження з відходами під час їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, ліквідації або захоронення; 

 Кримінальний кодекс України Передбачається кримінальна відповідальність за 

забруднення або погіршення землі або повітря речовинами, відходами чи іншими 

матеріалами, шкідливими для життя і здоров'я людини або навколишнього середовища, в 

результаті порушення спеціальних правил, коли це спричиняє небезпеку для життя, 
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здоров'я або навколишнього середовища; за незаконне ввезення в Україну відходів і 

перероблених матеріалів; 

 Податковий кодекс України визначає ставки екологічного податку за видалення відходів. 

Ставка податку залежить від класу небезпеки відходів. Для розрахунку цього податку 

застосовується коефіцієнт, що залежить від місця розташування (зони) видалення 

відходів. Слід зазначити, що для утилізації відходів, для яких не встановлений клас 

небезпеки, застосовують податкові ставки для особливо небезпечних відходів (клас I). 

Для утилізації відходів на звалищах, які не забезпечують повну відсутність забруднення 

повітря або водних об'єктів, податкова ставка збільшилася в 3 рази; 

Наступні нормативно-правова база регулює поводження з окремими потоками відходів: - 

Промислові відходи 

 Закон «Про вилучення з обігу, переробку, утилізації, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції " (№ 1393-XІV від 14.01.2000 р. з 

поправками 2003 2014 і 2015 р.). Цей закон встановлює правові та організаційні основи 

для вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання 

дефектних і небезпечних продуктів з метою запобігання негативного впливу такої 

продукції на життя, здоров'я, майна і навколишнього середовища; 

 Постанова Уряду №1120 "Про затвердження Положення про контроль за 

транскордонними перевезення небезпечних відходів та їх утилізації / захоронення, а 

також відходів з Жовтого і Зеленого списку", від 13.07.2000 р., регулює умови ввезення і 

вивезення відходів в Україні відповідно до Базельської конвенції. Україна приєдналася до 

Конвенції 1999 року (Закон України «Про приєднання України до Базельської конвенції 

про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням», 

№803-XIV, від 1.07.1999 р.); 

 Закон «Про перевезення небезпечних вантажів" (№ 1644-III від 06.04.2000 р. з 

поправками 2008, 2010, 2012 і 2015 р.) визначає правові, організаційні, соціальні та 

економічні засади діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів, в тому 

числі відходів, залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним 

транспортом; 

 Закон "Про металобрухт" (№ 2114-III від 16.11.2000 р. з поправками 2000, 2002, 2004, 

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

виникають у зв'язку з операціями з металобрухтом та спрямований на захист інтересів 

національних підприємств металургійної промисловості, а також на захист 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в життєвому циклі 

(виробництво, збір і використання) металобрухту; 

 Порядок державної реєстрації та паспортизації відходів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України (№ 2034 від 01.11.1999 р. з поправками 2013 р.). Цей Порядок 

встановлює загальні правила державної реєстрації та паспортизації системи відходів. 

Державна реєстрація включає в себе первинну реєстрацію і надання державної 

статистичної звітності про утворення відходів та проведення діяльності з відходами; 
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 Порядок ведення Реєстру об’єктів утворення .оброблення та утилізації відходів, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України (№ 1360 від 31.08.1998 р. зі 

змінами і доповненнями від 2002 і 2013). Реєстр формується регіональними 

адміністраціями за участю місцевої державної санітарної служби, на підставі даних з 

реєстраційних форм об'єктів вироблення, переробки та утилізації відходів; 

 Санітарні вимоги представлені у державних санітарних правилах і нормах 2.2.7.029-99 

"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу 

небезпеки для здоров’я населення" Норми встановлюють санітарні вимоги до: 

o Збору і тимчасового зберігання промислових відходів на промислових об'єктах 

(методи, організація, управління і т.д.) 

o Транспортування і обробки промислових відходів (порядок операцій і вибір 

технологій) 

o Розташування і розміщення звалищ промислових відходів  

o Державного санітарно-епідеміологічний контролю експлуатації звалищ 

промислових відходів 

o Промислової гігієни в технологічних процесах, пов'язаних з промисловими 

відходами 

Тверді побутові відходи 

 Закон України "Про місцеве самоврядування" (1997 р.). Цей закон визначає обов'язки 

органів місцевого самоврядування, в тому числі обраних (рад) і  органів виконавчої 

влади(адміністрації); 

 Закон України "Про житлово-комунальні послуги» (2004 р.). Цей закон встановлює 

принципи державної політики з надання житлово-комунальних послуг. Включає в себе 

принципи рівного доступу, розумні ціни, енергозберігаючі ресурси і так далі. Закон 

регулює угоди між органами виконавчої влади, власників житла, а також зацікавлених 

сторін, які надають комунальні послуги (в тому числі поводження з відходами), а також 

тарифного регулювання.  

Сільськогосподарські відходи 

 "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" 

(№ 287-VIII від 07.04.2015 з поправками 2016 р.). Цей Закон визначає організаційні та 

правові засади для фізичних та юридичних осіб, які забезпечують діяльність, пов'язану з 

виробництвом, збір, транспортування, зберігання, переробка, утилізація, і видалення 

побічних продуктів тваринного походження, які не призначені або оголошені 

непридатними для споживання людиною, і оброблені побічні продукти тваринного 

походження, не призначених для споживання людиною. 

 Закон "Про ветеринарну медицину" (№2498-XII від 25.06.1992 р. з поправками 2015 р.) 

визначає вимоги для використання харчових відходів у годуванні тварин, права і 

обов'язки державних ветеринарних інспекторів державної ветеринарної та санітарної 

інспекції, вимоги до утилізації або знищення об'єктів, якщо вони є носіями хвороб, для 
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вторинної переробки і / або знищення ветеринарних препаратів, які використовуються у 

виробництві сільськогосподарської продукції. 

 Стаття 2.15 Закон «Про державну підтримку сільського господарства України" (№1877-

IV від 24.06.2004 р. з поправками 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 і 2016 р.) 

визначає, що відходи від виробництва сільськогосподарської продукції (товарів), 

зазначених в групах 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності, відносяться до сільськогосподарської продукції (товарів). 

 Закон «Про пестициди і агрохімікати" (№86/95-ВР від 02.03.1995 з поправками 2004, 

2005, 2006, 2009, 2012 2014 і 2015 р.) визначає вимоги до виробництва, транспортування, 

торгівлі, зберігання, використання, утилізації та знищення пестицидів і агрохімікатів. 

 Порялок видалення, утилізації та знищення непридатних до використання 

сільськогосподарської сировини і харчових продуктів затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України (№ 1065 від 28.12.1995 р.) встановлює, що сільськогосподарські 

продукти, вироблені з використанням засобів захисту рослин, повинні бути безпечними, 

або вони будуть видалені і ліквідовані. 

Відходи будівництва та знищення 

 Відповідно до класифікатора відходів (http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm), C & D відходи 

відносяться до 4-го Клас небезпеки  

 Вивіз будівельного сміття регулюється Наказом № 407 від 11.12.06 р. Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, включаючи 

наступні статті http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11: 

Медичні відходи 

 Наказ №325 Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державної 

санітарно-протиепідемічних правил і стандартів в галузі охорони здоров'я, поводження з 

відходами» від 8.06.2015 р..  

   Медичні відходи поділяються на такі категорії: 

o Категорія А - епідеміологічно безпечні медичні відходи; 

o Категорія B - епідеміологічно небезпечні медичні відход; 

o Категорія C - токсично небезпечні медичні відходи; 

o Категорія D - рентгенологічно небезпечні медичні відходи. 

3.2. ЧИННА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  

До процесу регулювання, організації та контролю дій стосовно поводження з відходами 

залучені наступні: 

Кабінет Міністрів України: 

http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
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 Встановлює порядок розробки та затвердження екологічних стандартів, встановлює межі 

щодо використання природних ресурсів, викиду забруднюючих речовин в навколишнє 

природне середовище, а також встановлює порядок отримання дозволів на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами. 

Міністерство екології та природних ресурсів України: 

 Забезпечує правове регулювання у сфері поводження з відходами з наступних питань: 

забезпечення умов ліцензування на здійснення операцій з небезпечними відходами; 

ведення Реєстру місць утворення, оброблення та утилізації, контроль транскордонного 

перевезення небезпечних відходів та їх утилізації; ведення паспортів відходів; переліку 

небезпечних властивостей відходів; забезпечує екологічну безпеку в процесі перевезення 

небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що виникають в процесі 

перевезення; 

 Погоджує розташування місць поводження з небезпечними відходами. 

Державна санітано-епідеміологічна служба: 

 Видає висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів 

поводження з відходами;  

 Встановлює санітарні вимоги для продуктів, вироблених з відходів, та видає для них 

гігієнічний сертифікат; 

 Методичне забезпечення та моніторинг процесу визначення класу небезпеки відходів. 

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад: 

 Організовують збір, переробку, утилізацію відходів в межах своєї території. 

Регіональні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація (відділи екології та 

природних ресурсів): 

 Видають дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; 

 Реєструють декларації на відходи. 

Міністерство екології та природних ресурсів виступає головним органом державної влади, 

якому відведена ключова роль у розробці та забезпечення реалізації екологічної політики. 

Наприклад, він відіграє провідну роль у сфері поводження з промисловими відходами. 

Центральний апарат МЕПР виконує свої обов’язки і функції безпосередньо, та через 

спеціально уповноважені виконавчі органи. Міністерство здійснює координацію  Державної 

екологічної інспекції, Державного агентства геології та надр, Державного агентства України 

з управління зоною відчуження. 

Окрім МЕПР і його агентств, на охорону навколишнього природного середовища в рамках 

своїх сфер компетенції здійснює вплив ряд міністерств і державних служб. 
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 Міністерство енергетики та вугільної промисловості є основним органом 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 

регіональної та житлової політики. Міністерство має підрозділ по поводженню 

побутовими твердими відходами; 

 Міністерство інфраструктури розробляє і забезпечує реалізацію державної політики у 

сферах обслуговування повітряного транспорту, автомобільного, залізничного, 

морського, річкового транспорту, а також туризму і охорони здоров'я; 

 Міністерство охорони здоров'я розробляє і забезпечує реалізацію державної політики в 

галузі охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя; та  

 Державна служба статистики - відповідає за статистичні дані про навколишнє природне 

середовище. Державна статистична служба отримує дані про навколишнє природне 

середовище з Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства регіонального 

розвитку, Міністерства охорони здоров'я та інших органів. 

3.3. ЧИННА СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ 

Метою даного розділу є розгляд існуючої структури фінансування поводження з відходами. 

Тут викладено законодавчу базу, інституційні норми збору платежів за забруднення, рівень 

податку для утилізації відходів, які зараз стягуються, а також розподіл податків між 

національними, регіональними та місцевими органами.  

Правова основа для використання економічних інструментів для досягнення цілей 

екологічного менеджменту здійснюється відповідно до Закону "Про охорону навколишнього 

середовища" (1991). Відповідно до цього закону, передбачається застосування принципу, 

забруднювач платить. Цей закон також передбачає дію інших підзаконних актів і кодексів, 

пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Втім в Україні ще не досить розвинений 

і впроваджений принцип забруднювач платить, . Істотний дисбаланс досі існує між коштами, 

зібраними з тих, хто забруднює навколишнє середовищє і витратами, які необхідні для 

усунення негативних наслідків від забруднення.   

Закон визнає ряд основних джерел фінансування природоохоронної діяльності, таких як 

бюджет, фонди охорони навколишнього середовища, а також кошти бізнесу і т.д. Перші два 

є основним джерелом витрат з охорони навколишнього середовища, в той час як третій 

відноситься до екологічних витрат приватного сектора. Закон про охорону навколишнього 

середовища передбачає різні податкові пільги для юридичних осіб, які впроваджують 

технології для зниження утворення відходів та економії енергії та ресурсів - хоча тут є певні 

протиріччя з законом "Про оподаткування" (1991), який передбачає, що податкові пільги не 
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можуть бути введені або змінені, спираючись на будь-які закони, крім законів про 

оподаткування.  

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

в результаті автоматичного розподілу деяких потоків доходів для фінансування 

природоохоронних витрат відповідно до заздалегідь встановлених правил. Фонди охорони 

навколишнього середовища були засновані у 1992 році, і утворюють трирівневу систему , а 

саме на національному, регіональному та місцевому рівні. Починаючи з 1998 року, цільові 

кошти, які були раніше позабюджетними, перейшли до державного бюджету і бюджетів 

відповідних територіальних рівнів. Велика частина надходжень до фондів нараховуються за 

рахунок зборів за забруднення навколишнього середовища.  

Ключовою характеристикою системи платежів за забруднення є визначення порогового 

значення, вище якого ставки збільшуються в п’ятикратному розмірі. Витрати, таким чином, 

тісно пов'язані з системою дозволів, яка встановлює допустимі обсяги прозміщення відходів 

для кожного промислового об'єкта. Витрати на утилізацію промислових відходів залежать 

від обсягу і класу небезпеки, з нарахуванням коефіцієнтів залежно від місця поховання і типу 

об'єктів. У більшості випадків кількість відходів розраховується на основі норм, а не 

вимірюється безпосередньо.  

З моменту введення цих інструментів, тарифи були переглянуті кілька разів. В останнє їх 

переглядали в березні 2015 року - наразі стягуються наступні податки для утилізації 

відходів: - 

Таблиця 3-1  Екологічні податки за ступенем небезпеки відходів  

Клас Рівень небезпеки відходів Податок за 1 

тонну (UAH) 

Податок за 1 

тонну (US $) 

1 Особливо небезпечні 890,79 $ 41,87 

II Дуже небезпечні 32.45 1,53 USD 

III Помірно небезпечні 8.14 0,38 

IV Низький рівень небезпеки 3.17 0,15 

Низький рівень небезпеки нетоксичного 

відходів гірничодобувної промисловості 

0,31 0,01 

З 1999 року на Державну податкову адміністрацію було покладено обов'язок забезпечити 

своєчасне стягнення платежів за забруднення оточуючого середовища, що є основним 

джерелом доходу екологічних фондів. Бюджетний кодекс (оновлений у березні 2015 року) 

встановлює розподіл стягнутих екологічних податків в такий спосіб: 20% екологічних 

платежів спрямовуються до державного бюджету, 25% - до обласного бюджету, а 55% - до 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

бюджетів місцевого самоврядування. Частка екологічних податків як частка загального 

податку становить 1,3%. Це набагато нижче в порівнянні із середнім показником в ЄС, який 

становить близько 6,3%, і може відображати той факт, що плата за забруднення 

розглядається скоріше як дохід для створення інструментів, а не інструментів для досягнення 

мети екологічної політики. Це підтверджується тим фактом, що рівень відповідності зборів і 

штрафів,  в регіонах з більш високими навантаженнями забруднення навколишнього 

середовища були нижче, бо там менша вірогідність накладання штрафів на забруднюючі 

підприємства. 

Огляд рамок інвестицій і фінансування, пов'язаних з різними потоками відходів, а також 

короткі відомості про останні інвестицій та тарифну політику (у відповідних випадках) у 

секторах. Витрати  і доходи державного сектора (поводженням з комунальними відходами, 

зокрема) як комерційні дані про діяльність приватного сектора, які не є загальнодоступними 

для суспільства. Необхідно з'ясувати порядок значень видатків у цьому секторі за останній 

час, щоб мати корисну базу для розрахунків інвестицій, які будуть потрібні у майбутньому.  

3.4 . УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ НИМИ 

Основною метою даного розділу є огляд існуючих статистичних даних, що відносяться до 

утворення відходів виробництва класів I - IV, наданих службою державної статистики як на 

національному, так і на регіональному рівнях. У зв'язку з цим та з метою полегшення цього 

аналізу, відповідні дані, витягнуті з доповіді «Про стан навколишнього природного 

середовища» (2014) доповнені, за необхідністю, даними за 2015 рік, наданими безпосередньо 

Міністерством екології та природних ресурсів України. 

3.4.1. Промислові та небезпечні відходи 
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Схема 3-1 Промислові відходи: утворені, утилізовані, спалені та ліквідовані 

 

Прослідковується чітка тенденція, а саме послідовне зниження утворення промислових 

відходів класів I – III у період з 1994 по 2015 роки, тобто з 4,95 млн. тон до 587,000 тис. тон у 

2015 році. Особливо різкий спад у періоди з 1994 по 1995 рік, з 2008 по 2009 рік і у 2012 

року. Це явно не відображає здійснення заходів з мінімізації утворення відходів у 

промисловості, а, швидше, є наслідком економічної кризи в 2008-2009 рр. і, починаючи з 

2013 року, погіршення економічних відносин з Росією і конфлікту на Донбасі. Наприклад, 

утворення небезпечних відходів класів I - III показує помітне зниження на 33% в період між 

2012 і 2013 роками і, відповідно, дуже помітне зниження утворення відходів класів І - ІІІ у 

2015 році, що складає лише 44% від аналогічного рівня 2012 року. Крім того, це також може 

відображати зміну структури української промисловості, яка відходить від традиційного 

важкого промислового сектора в напрямку менш інтенсивних, "відходогенеруючих" секторів 

легкої промисловості. Варто відзначити, що кількість відходів, які утилізуються та 

ліквідуються, також має аналогічні, хоча й менш виражені показники зниження у період з 

1994 по 2015 роки, що підтверджує вищезазначені висновки. 

Утворення небезпечних відходів класів І - IV виказує дещо інакшу тенденцію ніж та, що 

висвітлює процеси утворення небезпечних відходів класів І - ІІІ, хоча і вона також 

проявляється у відповідь на глобальний економічний спад в 2008-2009 рр. і, крім того, на 

уповільнення економічного зростання України, яке пов'язане з конфліктом на Донбасі та 

погіршенням торговельних відносин з Росією. Наприклад, на схемі 3-2 показана тенденція до 

загального збільшення утворення відходів класів І - IV, яка вирівнялась в період з 2010 по 

2013 рік і досягнула своєї максимальної позначки в 448 млн. тон в 2013 році. Переважаючим 

компонентом утворення відходів класів I – IV є відходи гірничодобувного сектора, 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

утворення відходів яких досягло максимальної позначки у 341 млн. тон в 2013 році і склало 

76% від утворення усіх небезпечних відходів класів I – IV. 

Схема 3-2 Тенденції та склад утворення небезпечних відходів класів І - IV   

 

Наступний за величиною внесок в утворення промислових відходів класів I – IV є сектор 

виробництва (що становило 17% від загального обсягу утворення відходів у 2013 році), який 

разом із гірничодобувним  сектором, складає приблизно 93% від всіх утворених в країні 

відходів класів з I по IV (див. таблицю 1). 

Вплив економічного спаду та конфлікту на Донбасі є очевидним на всіх секторах згідно з 

даних, де усі сектори демонструють помітне зниження утворення відходів класів I – IV у 

2015 році у порівнянні з даними за 2013 рік. Тобто, загальний обсяг утворення відходів 

скоротився з 448 млн. тон до 312 млн. тон, що відображає, зокрема, 32% зниження утворення 

відходів у гірничодобувному секторі, 24% зниження утворення відходів у секторі 

виробництва, 29% зниження утворення відходів, що виникають у процесі виробництва 

енергії та інших. 

Областями з найбільшим загальним показником утворення промислових відходів класів I – 

IV за 2014 р. є: Дніпропетровська (260 млн. тон), Донецька (17,7 млн. тон), Кіровоградська 

(38,9 млн. тон), Полтавська (5 млн. тон). До кризи, Донецьку область випереджала лише 

Дніпропетровська в умовах утворення відходів класів I - IV. Лише ці дві області показують 

сумарну кількість утворення відходів, що перевищує 5 млн тон. П'яте місце посідає 

Луганська область (3,6 млн. тон). 
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Вищезазначені області не виявляють кореляції з тими, які відмічаються високим рівнем 

утворення небезпечних відходів класів I - III, а саме: Харківська (125.000 тон), Миколаївська 

(106.000 тон), Херсонська (87.000 тон), Сумська (87.000 тон), Полтавська (79.000 тон). Лише 

Полтавська область відрізняється найвищими показниками утворення промислових відходів 

та небезпечних відходів класів І - ІІІ. 

В областях простежується в цілому зіставне значення щодо утворення відходів та 

небезпечних відходів класів I –III в період між 2013 і 2014 роками, крім Дніпропетровської 

(14% і 23% різниця в обсягу утворення загальних відходів та небезпечних відходів класів I – 

III), Донецької (67% і 40% зниження утворення відповідних відходів), та Луганської 

областей, де в останній існує 80% різниця утворення загальних відходів і 64% зниження 

утворення небезпечних відходів класів І - ІІІ відповідно. Різниця відображає залежність від 

важкої промисловості, повне припинення торгових відносин з Росією і конфлікт на Донбасі. 

Найнижчий рівень утворення загальних відходів показують наступні області: Закарпатська 

(96.000 тон), Черновецька (389.000), Херсонська (468.000), Волинська (583.000) та 

Житомирська (672.000 тон). 

Найнижчий рівень утворення небезпечних відходів класів І - ІІІ показують наступні області: 

Черновецька (100 тон), Львівська (400 тон), Вінницька (400 тон), Волинська (700 тон), 

Черкаська (700 тон). 

3.4.2. Сільськогосподарські відходи 

Середньорічні показники за 1995 рік, а також за період з 2000 по 2015 рік показують, що 

утворення відходів сільського господарства складає порівняно невелику частку від 

загального обсягу утворення відходів, тобто не більше ніж приблизно 3% всього класу I до 

IV небезпечних відходів, що утворювалися протягом цього періоду. 

Тенденція утворення сільськогосподарських відходів з 2000 по 2009 рік була більш-менш 

стійкою (досягаючи максимуму в 3,2 млн тонн в 2006 році), після чого ця парадигма зазнає 

змін від 2,76 млн т в 2009 році до 8,6 мільйонів тон в 2010 році. Піком утворення 

сільськогосподарських відходів в 12,4 млн тон був у 2011 році, а потім спостерігалося 

зменшення, і рівень утворення с/х відходів у 2014 і 2015 роках дорівнював рівню 2010 року. 

Немає ніякого пояснення такого різкого збільшення утворення відходів с/х сектора з 2010 

року і надалі, але ймовірнимє те, що або змінився метод розрахунку утворення відходів, щоб 

враховувати такі відходи, які до цього не брали до уваги, або відбулася повна зміна самої 

методики розрахунків. 

Утворення сільськогосподарських відходів з 2010 до 2013 року. Тваринні й рослинні відходи 

складають більшість відходів класу I до IV у цьому секторі (тобто близько 67%), решта 

припадає на екскременти, фекації та сечу тварин. Частка тваринних відходів від виробництва 

харчових продуктів є порівняно низькою у порівнянні з цими двома потоками відходів. 
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Рис. 3-3 Склад і тенденції утворення небезпечних відходів  класу I - IV   

 

 

У Таблицях 3-2 - 3-4 надано статистику поводження з сільськогосподарськими відходами, за 

основними класами категорій. Основні висновки з цих таблиць були такі: - 

 Утилізація відходів є переважаючим типом поводження з екскременти тварин (106, 359 

тон), за допомогою цього методу знищено вдвічі більше відходів, ніж за допомогою 

вироблення продукції з відходів тварин / змішаних харчових продуктів, тобто 42,565 тон;  

 Інсінерація є найбільш розповсюдженим способом поводження з рослинними відходами, 

тобто 370 842 тон було спалено для отримання енергії в 2014 році; 

Утилізація трьох основних видів сільськогосподарських відходів наразі не практикується в 

Україні. 

Таблиця 3-2  Сільськогосподарські відходи на звалищах (2014 р.), т.  

Типи відходів Загальний обсяг 
У тому числі 

поховання в землі поховання на землю 

Відходи тваринництва і 

змішані харчові 

продукти 

42564,6 291,1 42273,5 
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Типи відходів Загальний обсяг 
У тому числі 

поховання в землі поховання на землю 

Рослинні відходи 18015,4 10645,3 7370,1 

Екскременти тварин, 

сеча і фекалії 
106359,1 9568,4 96790,7 

 

Таблиця 3-3  Сільськогосподарські відходи, що спалюють (2014 р.), т  

Типи відходів Загальний обсяг 

У тому числі 

Спалюється для 

одержання енергії 

Спалюваних на суші 

Відходи тваринництва і 

змішані харчові 

продукти 

2090,0 252,1 1837,9 

Рослинні відходи 396931,5 370842,0 26089,5 

Екскременти тварин, 

сеча і фекалії 

1.2 - 1.2 

  

Таблиця 3-4  Утилізація відходів сільського господарства (2014 року), т  

Типи відходів 

2014 

всього У тому числі I - III клас 

небезпеки 

Відходи тваринництва і змішані харчові 

продукти 

485,6 0.0 

Рослинні відходи 3020,4 0,1 

Екскременти тварин, сеча і фекалії 3082,0 93,1 
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3.4.3 Відходи будівництва та знесення 

Відходи будівництва та знесення (об’ємом 1,4 мільйона тон за 2015 рік), що відображені та 

включені в офіційні статистичні дані, становлять не надто високий показник у порівнянні з 

об’ємами відходів будівництва та знесення багатьох європейських країн. З населенням 

приблизно 43 мільйони жителів цей показник відповідає приблизно 33 кг відходів 

будівництва та знесення на одного жителя за рік.     

За оцінками, об’єм перероблених відходів будівництва та знесення складає 133 тисячі тон.  

В наведених нижче таблицях надані кількісні дані по відходах будівництва та знесення, що 

було утилізовано та вивезено відповідно до класифікації відходів.   

Таблиця 3-5  Утилізовані відходи будівництва та знесення за типом підприємства  

2015 

Відходи, 

вивезені до 

спеціальних 

зон та 

підприємств  

Включаючи Включаючи дані утилізації в тонах 

Загальна 

кількіст

ь в тонах 

% за 

2014 

Виробник

и відходів 

Підприємств

а з переробки 

відходів 

Захороненн

я в ґрунті, 

або на 

поверхні  

(D1) 

Спеціально 

створені 

полігони 

для 

захороненн

я відходів 

(D5) 

Утилізаці

я 

(D12) 

Підприємств

а з переробки 

мінеральних 

відходів 

будівництва 

та знесення, 

включаючи 

змішані 

відходи 

будівництва 

1117466.

4 

159.

6 
610305.3 507161.0 51982.6 1065483.8 - 
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Таблиця 3-6  Утилізовані та вивезені відходи будівництва та знесення у 2015 році відповідно 

до класифікації відходів  

Тип відходів 

 

Загальна 

кількість 

спалених 

відходів 

Загальна 

кількість 

утилізованих, 

оброблених  

відходів 

(оновлені 

дані) 

Вивезено 

у 

відведені 

зони чи 

об’экти  

 

Вивезено 

на 

звалища 

Відходи, вивезені 

у зв’язку з 

протіканням, 

випаровуванням, 

пожежами, 

викраданням    

ВІДХОДИ будівництва, 

знесення будівель, а також 

відходи, утворені внаслідок  

техногенних катастроф, 

природних катастроф та 

явищ (відповідно до 

Класифікатора відходів) 

84.5 132598.5 752233.2 14.2 8.1 

Гравій, щебінь, пісок, мука 

доломітова, заповнювачі, 

гіпсоцементи, мастика 

гідроізоляційна, речовини 

зв’язувальні зіпсовані, 

забруднені або 

неідентифіковані. 

- 46.5 15480.0 - - 

Матеріали зв’язувальні 

органічні зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути 

використані за іншим 

призначенням  

- 0.3 40.0 - - 

Вироби стінові бетонні, 

стовпи, черепиця бетонна 

зіпсована, забруднені або 

неідентифіковані, які не 

можуть бути використані за 

іншим призначенням 

- 3.1 957.7 - - 

Бій цегли, матеріалів стінових - 436.1 9.6 14.2 - 
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Тип відходів 

 

Загальна 

кількість 

спалених 

відходів 

Загальна 

кількість 

утилізованих, 

оброблених  

відходів 

(оновлені 

дані) 

Вивезено 

у 

відведені 

зони чи 

об’экти  

 

Вивезено 

на 

звалища 

Відходи, вивезені 

у зв’язку з 

протіканням, 

випаровуванням, 

пожежами, 

викраданням    

кам’яних  

Бій плитки облицювальної, 

дахових покриттів та виробів з 

кераміки  

- 0.3 - - - 

Матеріали та вироби 

будівельні з вмістом азбесту 

зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не 

можуть бути використані за 

іншим призначенням 

- 11.4 0.0 - - 

Вироби з деревини зіпсовані,  

забруднені або 

неідентифіковані, залишки та 

стружка з деревини, у т. ч. від 

щитів дерев’яних для підлоги, 

паркету, або неідентифіковані. 

23.7 9.4 1.0 - - 

Бій скляних матеріалів чи 

виробів 
- 0.5 6.4 - - 

Матеріали та вироби з 

пластмас зіпсовані,  забруднені 

або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути 

використані за іншим 

призначенням 

19.1 17.1 0.4 - - 

Будівельні ізоляційні 

матеріали чи вироби, у т. ч. 

картони, полотна, мати, плити, 

зіпсовані,  забруднені або 

34.5 129.4 1345.0 - - 
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Тип відходів 

 

Загальна 

кількість 

спалених 

відходів 

Загальна 

кількість 

утилізованих, 

оброблених  

відходів 

(оновлені 

дані) 

Вивезено 

у 

відведені 

зони чи 

об’экти  

 

Вивезено 

на 

звалища 

Відходи, вивезені 

у зв’язку з 

протіканням, 

випаровуванням, 

пожежами, 

викраданням    

неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за іншим 

призначенням. 

Матеріали чи вироби з 

вогнетривів зіпсовані,  

забруднені або 

неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за іншим 

призначенням. 

- 18823.7 42255.0 - 8.1 

Грунт вийнятий  - 0.4 252.8 - - 

Суміш грунту та каміння - 50.7 - - - 

Залишки асфальту та 

асфальтобетонної суміші з 

вмістом дьогтю  

- 3.4 - - - 

Фактичні об’єми відходів будівництва та знесення в Україні набагато більші за офіційні і 

мають складати в межах 100-200 кг на одного жителя на рік.  

 

3.4.4 Муніципальні відходи 

Підлягає визначенню 

3.5 ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ВІДХОДІВ  

Підлягає визначенню 
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3.6 ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

Головні питання, пов'язані з існуючими методами управління відходами в Україні, можна 

підсумувати наступним чином: 

 Нинішній рівень витрат на управління відходами на всіх рівнях є недостатнім і, в цілому, 

не може гарантувати захист навколишнього середовища і здоров'я людини.  

 Загальний обсяг інвестицій, спрямованих на регулювання відходами, є дуже обмеженим. 

 З огляду на поточні економічні умови і рівень екологічної свідомості, реалізація ієрархії 

управління відходами, заохочення запобігання, повторне використання та переробка 

відходів більше нагадує бажану картину у порівнянні з дійсною ситуацією. Відсутність 

реальних стимулів і низька вартість утилізації перешкоджають впровадженню систем 

для роздільного збору та утилізації відходів. 

 Деякі галузі промисловості, такі як енергетична, металургійна і хімічна, генерують 

значну кількість відходів внаслідок використання сировини і технологій, що 

застосовуються. Це буде перешкоджати їх майбутньому функціонуванню з огляду на те, 

що очікується значне збільшення вартості процесів управління відходами. 

 Обмежений обсяг організованого збору муніципальних відходів сприяє 

неконтрольованій утилізації відходів. 

 Відсутність технічних можливостей для переробки або утилізації певних категорій 

відходів є передумовою для неконтрольованих викидів та утилізації. 

 Значна частина існуючих підприємств та об'єктів для утилізації відходів, такі як звалища 

і пічі для спалювання відходів, не відповідають вимогам законодавства та сучасним 

технічним стандартам. Крім того, синдром «моя хата з краю» додатково ускладнює 

будівництво нових об'єктів і споруд для утилізації. 

 Продовження функціонування деяких об'єктів, що безпосередньо пов'язані з небезпекою 

для навколишнього середовища. 

 Будівництво потужностей відповідно до кількості та типів відходів буде пов'язано з 

величезними інвестиціями в інфраструктуру для переробки та утилізації відходів. 

 Застосування сучасних технічних вимог призведе до багаторазового збільшення вартості 

утилізації відходів в країні. Це може призвести до труднощів для крупних виробників 

промислових відходів. З іншого боку, більш високі витрати, в разі неефективного 

контролю з боку компетентних органів, можуть призвести до збільшення незаконної 

утилізації відходів. 

 Проблеми, пов'язані з відходами, є не єдиною проблемою для української промисловості 

в сфері охорони навколишнього середовища. Необхідні інвестиції, пов'язані з викидами 

шкідливих речовин у воду та повітря, виконання вимог законодавства і КЗКЗ (Директива 

ЄС «Про комплексне запобігання та контроль забруднень»), відповідно, вимагає 

ретельного планування. Складне фінансове становище і низький обсяг виробництва в 

деяких галузях буде ще більше ускладнювати будівництво необхідних споруд для 

переробки відходів.  

 При прийнятті рішень щодо муніципальної інфраструктури управління відходами не слід 

також випускати з уваги більш високу вартість утилізації, що призведе до значного 
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збільшення зборів, сплачених населенням в якості впливу на соціальне середовище. 

Перехід на регіональні об'єкти утилізації муніципальних відходів призведе до 

збільшення непрямих витрат на транспортування відходів, а також буде потребувати 

інвестицій на придбання нового обладнання для збору відходів. 

 Закриття існуючих звалищ спричинить значні витрати в найближчому майбутньому. Ця 

проблема особливо очевидна на полігонах для захоронення відходів, з огляду на 

надзвичайно велику кількість несанкціонованих звалищ. Країна не виконує механізми 

фінансового контролю, що дозволяють накопичити необхідні кошти. 

 Приватні інвестиції в систему утилізації відходів є обмеженими в результаті того, що не 

докладаються необхідні зусилля для забезпечення умов входу іноземних інвестицій. 

 Існують значні прогалини з наявною інформацією щодо управління відходами, крім того 

існуюча документація та процедури звітності не охоплюють всі аспекти утворення, 

збору, обробки, утилізації та видалення відходів.  

 Громадськість не в достатній мірі проінформована про екологічні ризики через 

неправильне поводження з відходами. Участь громадян у відповідних схемах окремого 

збору відходів є дуже незначною. 

Найбільш відповідні висновки і завдання для основних напрямів управління відходами, що 

випливають з попередніх розділів, можна підсумувати наступним чином: 

3.6.1 Сількогосподарські та промислові відходи 

 Виконання: Незадовільна реалізація і забезпечення дотримання законодавства є одним з 

основних завдань, що стоять перед сектором. Законодавчі прогалини приводять до 

різного тлумачення положень закону і, відповідно, роблять проблематичним їх 

виконання. Часто спостерігаються дублювання обов'язків установ, які беруть участь у 

процесі, а також прогалини/відсутність елементів в нормативних положеннях для 

розвитку оперативного управління відходами;  

 Принцип «забруднювач платить». Відповідно до принципу «забруднювач платить», 

виробники відходів несуть відповідальність за оплату витрат на їх (відходи) належне 

управління, включаючи збір, передачу, обробку та безпечну утилізацію. Цей принцип все 

ще має бути повністю розроблений в Україні; 

 Недостатні дані/інформація для контролюючих органів. Інспектори Міністерства екології 

та природних ресурсів не можуть точно знати, які типи та обсяги відходів очікувати від 

кожної галузі. Мають бути посилені заходи щодо характеристики відходів та 

впровадження більш чистого виробництва; 

 Недостатні дані/інформація для галузі. В багатьох випадках промислові підприємства не 

знають або не цікавляться можливостями переробки або повторного використання 

відходів;  

 Недостатні дані/інформація для інвесторів. Інвестори не знають про потенціал 

виробництва нових продуктів з відходів, які можна переробляти або повторно 

використовувати. 
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3.6.2 Відходи будівництва та знесення 

 Забезпечення взаємних угод для всіх сторін, що задіяні в ланцюгу створення вартості 

управління відходами будівництва та знесення, з метою вирішення завдань, зазначених в 

розділі 2.1 "Конкретні цілі";  

 Створення ринку для використання вторинної сировини, одержаної з відходів 

будівництва та знесення;  

 Створення інфраструктури з переробки відходів будівництва та знесення для отримання 

та виробництва вторинної сировини; а також 

 Створення угоди про вибіркові знесення між галузевими підрядними організаціями по 

знесенню будівель і Міністерством екології та природних ресурсів. 

3.6.3. Медичні відходи 

Медичні заклади стикаються з широкий спектром практичних обмежень у здійсненні 

поліпшення збору, обробки та зберігання відходів. До них відносяться: 

 Низький рівень уваги і відсутність розуміння вимог та можливостей адміністрацією 

медичного закладу 

 Обмеженість площі процедурних кабінетів та палат 

 Наявність ліфтів для безпечного переміщення відходів приміщеннями медичного 

закладу 

 Брак місця для безпечного тимчасового зберігання інфекційних відходів 

 Відсутність адекватної вентиляції в місцях зберігання 

 Відсутність холодильників низьких температур для зберігання відходів 

 Наявність відповідних контейнерів та упаковки 

 Обмеження на придбання високоякісного обладнанні за рахунок процедур державних 

закупівель 

Зараз значна частина медичних відходів зараз видаляться на неконтрольованих звалищах. З 

кількох причин ліквідація цих відходів зі звалищ є основним викликом для України: 

 Немає альтернативних варіантів існуючій системі розміщення медичних відходів. 

 Обмежений доступ професійним компаніям з переробки відходів до медичних 

відходів по всій Україні 

 Керівництво багатьох медичних загладів не усвідомлює своєї відповідальності за 

екологічно прийнятну утилізацію відходів, що утворюються 

Вкрай обмежені фінансові ресурси медичних закладів є найбільш важливим обмеженням на 

шляху вдосконалення поводження з медичними відходами. Стан економіки в останні роки 

значно вплинув на бюджет медичних закладів, і зрозуміло, що буде надзвичайно важко 

знайти фінансування для наповнення бюджету і здійснення всіх необхідних заходів. 
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4. ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ  

Україна має на меті гармонізацію внутрішнього законодавства щодо поводження з відходами 

з дотриманням вимог ЄС у даній сфері та відповідно до підписаної Угоди про асоціацію.  

Нове законодавство, що має бути прийнятим, передбачатиме рамки для політики та 

прийняття рішень щодо майбутнього поводження з відходами в країні. 

Дана стратегія потребує внесення суттєвих змін у Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» або прийняття  цілком нового Закону для 

визначення рамок політики щодо навколишнього природного середовища та впровадження 

відповідних підходів. Згідно з Угодою про асоціацію нове законодавство повинне включати 

наступні положення: 

 Положення щодо оцінки ефективності певних публічних та приватних проектів щодо 

навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 2011/92/ЄС – 

прийняття внутрішнього законодавства  та призначення уповноважених органів/у  

 Про встановлення вимог до проектів, зазначених у Додатку І, з урахуванням оцінки 

впливу на навколишнє природне середовище, а також з урахуванням порядку відбору 

проектів, зазначених, у Додатку ІІ, що вимагається в EIA (Стаття 4 Директиви 

2011/92/ЄС) 

 Про визначення обсягу інформації, що має надаватися розробником (Стаття 5 Директиви 

2011/92/ЄС) 

 Про встановлення порядку проведення консультацій з органами, що займаються 

екологією, та порядку проведення публічних консультацій (Ст. 6 Директиви 2011/92/ЄС) 

 Про встановлення консультаційних відносин з країнами-сусідами для обміну 

інформацією та консультацій (Ст. 7 Директива 2011/92/ЄС) 

 Про вжиття заходів з метою сповіщення громадськості щодо результатів рішень щодо 

практичного застосування згоди на розробку (Ст. 9)  

 Про вживання заходів з метою оцінки впливу певних проектів та програм на навколишнє 

природне середовище відповідно до Директиви 2001/42/ЄК – прийняття внутрішнього 

законодавства та призначення уповноважених органів 

 Про встановлення порядку надання публічного доступу до інформації щодо стану 

навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 2003/4/ЄК – прийняття 

внутрішнього законодавства та призначення уповноважених органів/у 

 Положення щодо залучення громадськості до розробки певних проектів та програм, що 

стосуються навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 

2003/35/ЄК - прийняття внутрішнього законодавства та призначення уповноважених 

органів/у, встановлення механізмів забезпечення громадськості інформацією, 

проведення публічних консультацій, прийняття до уваги коментарів та думки 

громадськості при прийнятті рішень (Статті 2.2а, 2.2г, 2.3 та 2.2в) 
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 Положення щодо промислових забруднень та шкідливих виробничих факторів 

відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексний контроль та 

запобігання забрудненню)   

 Визначення установок, що вимагають видачі дозволу відповідно до Директиви 

2010/75/ЄС (Додаток І) 

o про створення комплексної системи видачі дозволів (Ст. 6 – 9 та 13) 

o про створення механізму дотримання встановлених вимог (Ст. 8,14 (1г) та 23(1)) 

o про створення граничних значень викидів при спаленні для заводів (Ст. 30 та 

Додаток V) 

o підготовка програм по зменшенню загальних щорічних викидів для існуючих 

заводів (необов’язково для встановлення граничних значень викидів для існуючих 

заводів) (Ст. 32) 

 Положення щодо впровадження Директиви 2012/18/ЄС про встановлення контролю 

ризику виникнення масштабних аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами, що 

вимагають внесення змін та скасування  Директиви Ради 96/82/ЄК 

 прийняття внутрішнього законодавства та призначення уповноважених органів/у 

 встановлення ефективного механізму регулювання між відповідними органами 

 створення систем для ведення обліку про відповідні установки та для звітності щодо 

виникнення масштабних аварій (Ст. 13 та 14) 

Окрім внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», необхідно передбачити нові закони про оцінку впливу на навколишнє 

природне середовище, промислових викидів, спалювання та спільного спалювання відходів, 

виникнення масштабних промислових небезпек. 

В Законі України «Про відходи» не виконуються зобов’язання України відповідно до Угоди 

про асоціацію, головним чином положення Європейської Рамкової Директиви 2008/98/ЄК 

про відходи, законодавчі акти про дії щодо поводження з відходами (на приклад, Директива 

1999/31/ЄК про звалища для відходів та Директива 2010/75/ЄС щодо промислових викидів). 

Чинний Закон про відходи не містить ефективних та послідовних правил переробки відходів, 

чітко визначених меж законодавства про відходи, а також не передбачає заходів 

впровадження для практичного застосування градації відходів, відповідно до їх походження 

та проведення дій щодо регулювання відходів. 

Законодавство ЄС про специфічні потоки відходів не було зазначене Угоді про Асоціацію, 

але заходи націлені на забезпечення розподілу джерел, збір та переробку пріоритетних 

потоків відходів необхідно включити до Закону Про відходи з метою належного 

регулювання специфічних потоків відходів, таких як відпрацьовані батареї та акумулятори, 

відходи електричного та електронного устаткування, транспортних засобів з виробленим 

ресурсом, відходів і пакувальних матеріалів і т.п.   

Дана стратегія передбачає внесення до нормативно-правової бази наступних змін: 
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Необхідна розробка нового Закону Про поводження з відходами та відповідних похідних 

нормативно-правових актів, що включатимуть наступні положення:   

 Про чіткі межі та визначення, що будуть узгоджені зі Статтями 2 та 3 Директиви 

2008/98/ЄК про відходи (РДВ) 

 Про градацію відходів – Стаття 4 РДВ 

 Про перелік відходів – згідно зі Статтею 7 РДВ та Директивою Комісії 2000/532/ЄК 

 Про властивості відходів, що роблять їх небезпечними – Додаток ІІІ РДВ та 

впровадження порядку класифікації відходів 

 Про впровадження Розширеної Відповідальності Виробника (РВВ) відповідно до Статті 8 

РДВ та певних директив щодо специфічних відходів, таких як батареї / відпрацьовані 

батареї, відходи електричного та електронного устаткування, відходи пакувальних 

матеріалів, транспортні засоби з виробленим ресурсом, відпрацьовані мастила і т.п., та 

згідно з кращими Європейськими практиками впровадження РВВ 

 Про запобігання утворенню відходів та впровадження програм щодо запобігання 

утворенню відходів – Статті 9 та 29 РДВ 

 Про забезпечення належної вторинної переробки  - Стаття 10 РДВ (дії щодо вторинної 

переробки – Додаток ІІ РДВ) 

 Про забезпечення повторного використання Стаття 11 РДВ – впровадження цілей 

переробки та вторинної переробки пріоритетних типів відходів  

 Про забезпечення безпечної утилізації, що відповідатиме критеріям охорони здоров’я та 

охорони навколишнього природного середовища – Стаття 12 РДВ та Директива 

1999/31/ЄК про звалища для відходів (дії щодо утилізації – Додаток І РДВ) 

 Про впровадження класифікації місць, відведених для звалищ (Стаття 4 Директиви 

1999/31/ЄК про звалища для відходів) 

 Про розробку державної стратегії щодо зниження кількості біорозкладних міських 

відходів, що потрапляють на звалища (Стаття 5 Директиви 1999/31/ЄК) 

 Про створення прикладної системи і системи дозволів та встановлення порядку прийому 

відходів (Стаття 5-7, 11, 12 та 14 Директиви 1999/31/ЄК) 

 Про встановлення контролю та моніторинг в період експлуатації  звалищ, а також 

закриття та подальших дій щодо невідповідних звалищ (Стаття 12 та 13 Директиви 

1999/31/ЄК)  

 Про створення проекту щодо кондиціонування для місць, де вже існують звалища (Стаття 

14 Директиви 1999/31/ЄК) 

 Про створення механізму для покриття витрат на звалища для відходів (Стаття 10 

Директиви 1999/31/ЄК)* 

 Про вживання заходів щодо забезпечення певного поводження з відходами, до того, як 

вони потрапляють на звалища (Стаття 6 Директиви 1999/31/ЄК) 

 Про встановлення механізму повного відшкодування витрат щодо поводження з 

відходами відповідно до принципу «платить забруднювач» та принципу розширеної 

відповідальності виробника – Стаття 14 РДВ 
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 Про впровадження чітко визначеної міри відповідальності щодо поводження з 

небезпечними відходами – Стаття 15 РДВ 

 Про впровадження чіткого механізму контролю та правових норм з метою забезпечення 

утворення, збору та перевезення небезпечних відходів у спосіб, що відповідатиме умовам 

охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, включаючи 

моніторинг процесу від утворення відходів до кінцевого пункту призначення – Стаття 17 

РДВ 

 Про встановлення заборони на змішування небезпечних відходів – Стаття 18 РДВ 

 Про впровадження маркування небезпечних відходів – Стаття 19 РДВ 

 Про впровадження чітких положень щодо небезпечних відходів, що виробляються 

домашнім господарством – Стаття 20 РДВ 

 Просування роздільного збору відходів, за умови якщо це необхідно з технічної, 

екологічної та економічної точки зору, а також стандартів якості для певних галузей 

переробки  

 Про впровадження роздільного збору специфічних потоків відходів, таких як 

відпрацьоване мастило, біовідходи, відпрацьовані батареї та акумулятори, відходи 

електричного та електронного устаткування, транспортні засоби з виробленим ресурсом, 

відходи пакувальних матеріалів і т.п. 

 Про встановлення системи дозволів для установ/підприємств, що займаються утилізацією 

або вторинною переробкою, із зазначенням конкретних зобов’язань стосовно поводження 

з небезпечними відходами згідно зі Статтею 23 ВРД – надається на певний термін та 

може відновлюватися, а також типу та кількості відходів окремо для кожного виду дії, на 

які є дозвіл, технічних та будь-яких інших вимог, що стосуються відповідного об’єкта, 

моніторингу та контролю 

 Про створення реєстру установ  та підприємств зі збору відходів та їх перевезення – 

Стаття 26 РДВ 

 Про встановлення мінімальних технічних стандартів для даного виду діяльності – Стаття 

27 РДВ 

 Про розробку проекту Про поводження з відходами Стаття 28 РДВ 

 Про оцінку та огляд проектів та програм, а також залучення громадськості – Стаття 30 та 

31 РДВ 

 Про розробку положень для перевірок, що проводитимуться уповноваженими органами, 

та базуватимуться на точних, конкретних та практичних критеріях – Стаття 34 РДВ. 

Перевірки стосовно збору та перевезення мають включати перевірку походження, 

природи, кількості та пункту призначення відходів, що збираються та перевозяться 

 Про впровадження правових вимог для ведення записів та подачі звітності до 

уповноважених органів – Стаття 35 РДВ 

 Про правове та фактичне створення Реєстрів виробників, необхідного для впровадження 

Розширеної Відповідальності Виробника. 

 Про правове та фактичне створення Реєстру для виконавців дій щодо поводження з 

відходами  

 Про впровадження комплексної системи обробки інформації щодо відходів  
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 Про впровадження механізму примусу та впровадження штрафних санкцій – Стаття 36 

РДВ 

В новому законодавстві мають бути чітко визначені компетенції державних та 

регіональних/місцевих органів у сфері поводження з відходами. 

З метою більш ефективної реалізації поводження з специфічними  потоками відходів, окрім 

основного рамкового Закону України «Про поводження з відходами», необхідно розробити 

наступні окремі Закони Про специфічні потоки відходів: 

 Закон Про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори відповідно до 

Директиви 2006/66/ЄК про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори 

 Закон Про відходи електричного  та електронного обладнання (ВЕЕО) відповідно до 

Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного  та електронного устаткування (ВЕЕО)  

 Закон Про пакувальний матеріал та відходи пакувальних матеріалів відповідно до 

Директиви 94/62/ЄЕ про упаковку та відходи упаковки 

 Закон Про транспортні засоби з виробленим ресурсом відповідно до Директиви 

2000/53/ЄК про транспортні засоби з виробленим ресурсом та всі наступні поправки 

 Необхідно розробити закон Про відпрацьовані мастила відповідно до Директиви 

2008/98/ЄК, Стаття 21, Статті 4 (градація відходів) та 13 (охорона навколишнього 

природного середовища та охорона здоров’я) 

 Інші закони про специфічні потоки відходів, якщо це можливо 

Усі Закони стосовно специфічних потоків відходів у рамках Розширеної Відповідальності 

Виробника мають містити докладні положення про: 

 Вимоги щодо розміщення на ринку – Заборона певних небезпечних речовин, 

Маркування, Екологічна діяльність і т.п. 

 Обов’язки виробників (як виробників, так і імпортерів) слідувати принципу розширеної 

відповідальності виробника за допомогою персональних систем або через Організації 

Відповідальності Виробника (ОВВ), що фінансують роздільний збір, поводження та 

обізнаність громадськості  

 Обов’язки місцевих органів 

 Детальний опис виконання принципу розширеної відповідальності виробника, ведення 

обліку та подання звітності  

 Створення реєстру виробників 

 Зобов’язання щодо реєстрації та подання звітності 

 Цілі збору 

 Цілі переробки 

 Детальний опис систем роздільного збору 

 Вимоги до збору, перевезення та зберігання 

 Мінімальні технічні вимоги до поводження та переробки, включаючи кінцеву утилізацію 

 Дозволи та вимоги до реєстрації 
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 Вимоги до ведення обліку та звітності 

 Детальні вимоги щодо змісту звіту професійних/персональних систем 

 Механізм контролю та завдання і права конкретних уповноважених органів 

Українське законодавство з питань відходів гірничодобувної промисловості має бути 

приведене у відповідність до Директиви 2006/21/ЄК про поводження з відходами існуючих 

секторів промисловості та внести зміни згідно з Директивою 2004/35/ЄК в рамках: 

 прийняття внутрішнього законодавства і призначення уповноваженого органу 

 створення системи, що забезпечить розробку проектів щодо поводження з відходами 

(визначення та класифікацію об'єктів відходів; характеристику відходів) (Ст. 4 і 9) 

 створення системи дозволів, фінансових гарантій та системи контролю (Ст. 7, 14 і 17) 

 встановлення процедур управління і моніторингу земляних пустот (Ст. 10) 

 встановлення процедури закриття та подальших дій щодо відходів з об'єктів 

гірничодобувної промисловості (Ст. 12). 

 складання переліку закритих об'єктів, що утворюють відходи гірничодобувної 

промисловості (Ст. 20) 
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5 ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

5.2 ІНСТИТУЦІЙНІ ВИМОГИ  

Належна інституційна структура 

Першорядне значення для впровадження стратегії та законодавства має належна та 

ефективна організаційна та інституційна структура на різних рівнях системи поводження з 

відходами. 

Міністерство екології та природних ресурсів продовжить здійснювати координацію усіх 

зусиль у сфері поводження з відходами. 

Необхідно істотно підсилити можливості Міністерства та надати йому додаткові людські та 

технічні ресурси. 

Буде створене нове Управління з питань поводження з відходами, яке матиме у своїй 

структурі кілька відділів, що виконуватимуть такі функції: 

 розроблення національного законодавства та політики у сфері поводження з відходами, 

та координація їх впровадження на регіональному рівні; 

 видача дозвільної документації для об'єктів з утилізації та видалення відходів; 

 видача дозвільної документації для схем РВВ (розширеної відповідальності виробника); 

 збір, обробка та аналіз даних.  

Державна інспекція з охорони навколишнього природного середовища буде національним 

органом, що здійснюватиме контроль та забезпечуватиме впровадження національного 

законодавства у сфері поводження з відходами, що стосується їх утворення, зберігання, 

збору, переробки, обробки, відновлення та видалення. 

Діяльність Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища 

підпорядковуватиметься Мінекології. 

За формування та забезпечення реалізації державної регіональної політики та політики у 

сфері житлово-комунального господарства відповідає Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. У зв'язку з цим, воно матиме 

основну відповідальність за впровадження національної політики у сфері поводження з 

комунальними (міськими) відходами.  

Обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

(департаменти екології та природних ресурсів) відповідатимуть за реалізацію регіональних 

планів з поводження з відходами, а також за координацію їх виконання. 
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Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад відповідатимуть за організацію збору, 

обробки, відновлення та видалення комунальних (міських) відходів, відходів будівництва і 

зносу на своїх територіях. 

Міністерство економіки та Міністерство енергетики та вугільної промисловості матимуть 

дорадчі функції стосовно виконання вимог щодо промислових викидів. Обидва ці 

міністерства здійснюватимуть координацію реалізації державних програм щодо подолання 

шкоди, що була завдана навколишньому природному середовищу у минулому. 

Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює формування та забезпечує 

реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського 

господарства та з питань продовольчої безпеки. Мінагрополітики здійснюватиме 

координацію та забезпечуватиме реалізацію національної політики щодо поводження з 

відходами сільського господарства, а також виконуватиме дорадчу роль у визначенні 

національних правил та стандартів щодо якості компосту та щодо використання стічних вод 

у сільському господарстві.  

За формування та забезпечення реалізації державної регіональної політики та політики у 

сфері житлово-комунального господарства відповідає Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. У цьому міністерстві є відділ 

поводження з твердими побутовими відходами. 

Міністерство охорони здоров'я відповідатиме за координацію планування та впровадження 

системи поводження з відходами у лікарнях. МОЗ допомагатиме Мінекології із 

класифікацією відходів.  

Міністерство охорони здоров'я здійснює формування та забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення;  

Державна служба статистики та відповідні структури Мінекології відповідатимуть за збір та 

аналіз статистичних даних щодо відходів.  

Наявність у державних установах (національного, регіонального, місцевого рівнів) достатніх 

людських ресурсів, що мають необхідний рівень підготовки у сфері поводження з відходами 

Для підтримки впровадження закону компетентні органи потребують достатньої кількості 

добре підготовлених кадрів. Планування, врегулювання та забезпечення виконання 

законодавства у сфері поводження з відходами залежить від наявності людських ресурсів у 

відповідальних установах. 

Людські ресурси потрібні для: 

 розроблення та ефективного впровадження екологічних та технічних стандартів, а 

також методичних рекомендацій; 
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 розроблення планів та стратегій щодо поводження з відходами на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; 

 видачі ліцензій та дозволів; 

 здійснення нагляду, моніторингу та перевірок діяльності щодо поводження з 

відходами та відповідних об'єктів; 

 ініціювання та забезпечення виконання заходів; 

 збору, аналізу та оприлюднення даних. 

На сьогодні, окрім потреби у формуванні необхідних людських ресурсів та надання 

конкретних знань (ноу-хау), існує необхідність вдосконалити адміністративні можливості на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Для забезпечення впровадження та моніторингу за виконанням законодавства державним 

установам національного, регіонального та місцевого рівня будуть потрібні додаткові 

людські ресурси. 

Крім того, необхідно розробити та впровадити спеціальну навчальну програму для 

забезпечення належної підготовки кадрів державних установ, що працюють у сфері 

поводження з відходами. Підготовка технічних інструкцій для інспекторів з питань 

поводження з відходами допоможе їм виконувати їхні обов'язки. 

Розвиток людських ресурсів та потенціалу потребує виділення необхідних бюджетних 

коштів. 

Крім того, необхідно забезпечити наявність належного технічного оснащення відповідних 

державних установ, у тому числі транспортних засобів для інспекторів, обладнання для 

відбору проб відходів та здійснення лабораторного аналізу, спеціалізованого програмного 

забезпечення тощо. 

Розвиток додаткового потенціалу у місцевих органах влади 

Третім пріоритетом буде розвиток додаткового потенціалу місцевих органів влади що 

стосується їхніх можливостей щодо планування та реалізації послуг у сфері поводження з 

відходами на їхніх територіях. 

5.2 ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ, ЗВІТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ 

5.2.1 Надання дозволів 

З прийняттям нового законодавства повинна бути створена цілком нова система надання 

дозволів у сфері поводження з відходами.  

 Документування та звітування 
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Стратегія передбачає заходи, що гарантуватимуть наявність надійних та повних даних з 

можливістю порівняння щодо джерел, характеру та обсягів утворення відходів, а також 

їхньої переробки, повторного використання, відновлення та видалення, що важливо для 

здійснення ефективного моніторингу за виконанням законодавства.  

Розроблення та впровадження централізованої системи збору, обробки та аналізу даних щодо 

поводження з відходами вважається пріоритетним завданням у короткостроковій 

перспективі. У зв'язку з цим, для забезпечення обробки та моніторингу даних державним 

органам на національному, регіональному та місцевому рівнях будуть надані достатні 

людські ресурси та технічні можливості. Існування чітко визначених сфер відповідальності 

та процедур для різних установ забезпечить ефективний потік інформації. 

Для комунальних (міських) відходів, шкідливих, промислових відходів, відходів будівництва 

і зносу, а також деяких категорій відходів сільського господарства буде введено систему 

обов'язкового щорічного звітування.  

У випадку нешкідливих відходів, що не перевищуватимуть певних обсягів, які будуть 

визначені у новому законодавстві щодо поводження з відходами, буде надаватися звільнення 

від зазначених вище вимог щодо звітування. 

Будь-які об'єкти, що здійснюють обробку, відновлення та видалення відходів, будуть 

зобов'язані подавати річний звіт. 

Місцеві органи влади будуть зобов'язані подавати річні звіти щодо комунальних (міських) 

відходів, а також відходів будівництва та зносу на своїх територіях.  

Необхідно налагодити прості та чіткі процедури реєстрації та звітування. Потрібно ретельно 

підготувати шаблони звітів та, по можливості, з самого початку впровадити систему 

звітування в електронному форматі. 

5.2.2 Контроль та забезпечення виконання 

Існуючі процедури затвердження тарифів на послуги, пов'язані з комунальними (міськими) 

відходами, будуть скасовані, і відповідальність за затвердження таких тарифів буде повністю 

покладена на відповідний орган місцевої влади. 

Для того щоб законодавство було ефективним, необхідно забезпечити його належне 

застосування та виконання. Ефективне виконання законодавства є обов'язковою 

передумовою для вдосконалення системи поводження з відходами на національному, 

регіональному та місцевому рівні. Попри значні зусилля, що здійснювалися впродовж 

кількох останніх років, існує потреба у подальших діях у таких напрямках: 

 нормативна-правова база, що визначатиме права щодо здійснення перевірок та 

забезпечення виконання законодавства; 
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 визначення, санкціонування та реєстрація діяльності у сфері поводження з відходами 

та відповідних об'єктів; 

 моніторинг та перевірка відповідності діяльності у сфері поводження з відходами 

юридичним вимогам та умовам, визначеним у дозвільній документації; 

 впровадження ефективних санкцій та штрафів за недотримання таких вимог з метою 

стимулювання до їхнього виконання; 

 наявність достатньої кількості кваліфікованих та вмотивованих кадрів у 

компетентних органах; 

 забезпечення технічних ресурсів (обладнання тощо) у достатній кількості та належної 

якості; 

 впровадження інформаційних систем для збору та обробки даних; 

 чітке та належне документування результатів моніторингу та перевірок об'єктів, що 

здійснюють відновлення та видалення відходів. 

 

Заходи, яких необхідно вжити для впровадження законодавства, повинні включати: 

 належне впровадження режимів надання дозволів та реєстрації, а також програм 

контролю і моніторингу діяльності у сфері поводження з відходами та об'єктів, що 

здійснюють зберігання, оброблення, відновлення та видалення відходів; 

 оцінювання потреби у технічних та людських ресурсах для впровадження та 

забезпечення роботи програм з управління, моніторингу та дій, що зможуть 

забезпечити високий рівень дотримання вимог законодавства; 

 періодичну переоцінку ресурсів та відповідності процедур, та їхнє оновлення за 

результатами; 

 покращення комунікації з ключовими суб'єктами процесу поводження з відходами та 

громадськістю з метою забезпечення ефективного впровадження запропонованих 

заходів; 

 оцінювання штрафів, що застосовуються у випадку порушення закону та умов, 

передбачених у дозвільній документації на здійснення діяльності у сфері поводження 

з відходами, та їх адаптацію в залежності від ризиків для навколишнього природного 

середовища, що виникають в результаті таких порушень. 

Система оцінювання для накладення штрафних санкцій включає: 

 виявлення прогалин, де санкції не застосовуються або не достатньо врегульовані 

національним законодавством; 

 оцінку нинішніх розмірів штрафів та стягнень та їх порівняння з реальною вартістю 

подолання шкоди навколишньому середовищу, яка може виникнути в результаті 

відповідного порушення, 

 оцінку частоти та відповідності процедур моніторингу і контролю, у тому числі 

процедур, що стосуються створення об'єктів та штрафних санкцій; 
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 вдосконалення функцій моніторингу та контролю, що здійснюються Національною з 

охорони навколишнього природного середовища та її регіональними підрозділами; 

 дослідження, впровадження та застосування методів відбирання проб та аналітичного 

контролю відходів, що відповідали б міжнародним (ISO) та європейським (CEN) 

стандартам; 

 акредитацію більшої кількості лабораторій для здійснення аналізу відходів. 
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6. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

6.1 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ 

На основі пунктів, наведених у відповідних додатках зі стратегічних питань, у розділі 

узагальнюються висновки по кожному типу пріоритетних відходів: 

 основна мета 

 технічні заходи, запропоновані для досягнення цілей 

 очікувані витрати та цілі їх відшкодування (за актуальністю) 

 установи, які несуть загальну відповідальність за окремий сектор  

 масштабні інституційні домовленості, необхідні для реалізації стратегій 

Включно з основою для оцінки витрат 

6.2 ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ  

НЕОБХІДНО ВИЗНАЧИТИ на основі пріоритетів, зазначених у додатку I. 

6.2.1 Ключові пункти для прийняття рішення 

Ключовий пункт для прийняття рішення: встановлення цілей з переробки комунальних 

відходів. Елементи комунальних відходів, які повинні бути враховані у цілях. Частка 

відходів пакувальних матеріалів у досягненні цілей стосовно муніципальних відходів. 

Ключовий пункт для прийняття рішення: необхідно визначити правила для встановлення 

соціально прийнятних та доступних тарифів (та, відповідно, доступних надходжень). 

Ключовий пункт для прийняття рішення: необхідно вирішити, як саме повинні 

використовуватися кошти ЄС та грантові кошти інших міжнародних та національних 

донорів; також необхідно визначити потрібну суму грантових коштів, а також сектори 

управління комунальними відходами, в яких ці кошти повинні використовуватися. 

Ключовий пункт для прийняття рішення: необхідно визначити пріоритетні сфери для 

приватного фінансування та необхідні механізми для його підтримки.  

Ключовий пункт для прийняття рішення: необхідно створити централізовані системи 

обробки відходів та відповідних об’єктів на регіональному рівні (громади будуть зобов’язані 

користуватися послугами уповноваженого регіонального об’єкту державної форми власності 

з переробки відходів) або дозволити конкуренцію у галузі переробки та утилізації відходів 

між провайдерами з приватного сектору (громади оголошують тендер з надання послуг зі 

збору відходів, відповідальність за остаточну утилізацію несе (приватна) компанія з 

вивезення сміття).   
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Ключовий пункт для прийняття рішення: необхідно вирішити, чи слід запроваджувати 

альтернативні механізми збору плати за послуги (напр., контрольовані громадою, 

диференційовані збори). 

Ключовий пункт для прийняття рішення: в разі збереження існуючої системи зборів 

(індивідуальні угоди про надання послуг) стандартні договірні умови набирають чинності 

для усіх господарств одразу після їх затвердження міською радою (підписання 

індивідуальних угод кожним окремим домогосподарством не потрібне). 

Ключовий пункт для прийняття рішення: визначення базового року для встановлення цілей з 

переробки відходів, які можуть розкладатися природним шляхом і раніше вивозилися на 

звалища (відсоток, на який має бути зменшено вивезення на звалища муніципальних 

відходів, які можуть розкладатися природним шляхом). Інші формулювання цілей 

(максимальна дозволена кількість відходів з можливістю природного розкладання на душу 

населення, яка може вивозитися на звалища – максимальна біохімічна потреба кисню (BOD) 

для відходів, які зберігаються на звалищах). Яким чином цілі, встановлені на національному 

рівні, транслюються на регіональний/місцевий рівень (напр., чи повинні усі громади досягти 

однакових показників).  

Ключовий пункт для прийняття рішення: визначення перехідних термінів для закриття 

існуючих звалищ, які не відповідають встановленим нормам.  

6.3 ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ  

6.3.1 Ключові пункти для прийняття рішення 

Ключовий пункт для прийняття рішення: визначення цілей з запобігання утворенню відходів 

як кількості відходів, утворюваної на одиницю ВВП у промисловому секторі, яка повинна 

бути скорочена на ХХ% до ХХХХ р. 

Ключовий пункт для прийняття рішення: яка сума коштів з державного бюджету може 

щорічно надаватися для реалізації заходів зі зниження ризиків, пов’язаних з закритими 

промисловими об’єктами.  

Ключовий пункт для прийняття рішення: українська держава повинна фінансувати заходи з 

усунення завданої раніше екологічної шкоди в разі приватизації, чи ці витрати повинні бути 

враховані у ціні об’єктів, які виставляються на продаж?  

Ключовий пункт для прийняття рішення: встановлення вимог стосовно фінансових гарантій, 

які покривають витрати на закриття звалищ. Ці вимоги стосовно фінансових гарантій або 

страхування можуть наразитися на серйозний спротив з боку промисловості. Вони не 

викличуть значних труднощів для нових виробничих об’єктів, але для вже існуючих 

підприємств вони можуть стати серйозним навантаженням. 
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Ключовий пункт для прийняття рішення: реалізація у повному обсязі положень про 

поводження з відходами у гірничодобувній галузі може призвести до закриття значної 

кількості шахт і справити негативний вплив на економіку України. 

Ключовий пункт для прийняття рішення: розподіл функцій розробки державної політики, 

надання дозволів та контролю (див. розділ про небезпечні відходи). Підхід до реалізації 

Директиви про промислові викиди (Industrial Emissions Directive (IED))ю   

Ключовий пункт для прийняття рішення: яка установа відповідатиме за організацію системи 

звітності про промислові відходи (не Мінекології або Держстат)?   

6.3.2 Основні задачі 

 сприяння заходам з покращення мінімізації та окремої переробки небезпечних 

промислових відходів; 

 створення окремих об’єктів з централізованої переробки відходів;  

 зниження ризиків для довкілля та здоров’я людей, які пов’язані з колишньою 

виробничою діяльністю. 

6.3.3 Оптимальна технічна стратегія для досягнення цілей 

Технічна стратегія ґрунтується на наступних чотирьох принципах: 

 уникнення та мінімізація утворення відходів; 

 повторне використання, переробка або утилізація відходів;  

 переробка або ліквідація відходів, напр., фізичне знищення, знешкодження відходів у 

інший спосіб; 

 утилізація або видалення відходів.   

Мінімізація утворення відходів 

На даному етапі промислового розвитку України особливо важливо заохочувати практичні 

заходи з мінімізації утворення відходів як на існуючих підприємствах, так і в майбутньому. 

Тому відповідна стратегія повинна передбачати заходи з поточного контролю утворення 

відходів, а також імплементацію екологічно досконаліших технологій у майбутньому. 

Рекомендовані технічні опції для сприяння зниженню утворення промислових відходів в 

Україні: 

• ОВД та дозвільна система – це вимагає оцінки кращих наявних технологій (відповідно 

до, наприклад, документів BREF в ЄС, які стосуються різних виробничих процесів та 

категорій відходів) та практик мінімізації відходів як елементу ОВД та процесу надання 

дозволів, які залежать від запровадження технології відповідного рівня; 

 сприяння або запровадження в обов’язковому порядку наступних заходів: 
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o аудити мінімізації утворення відходів – проходження аудиту з зобов’язанням 

запровадити програму мінімізації відходів; 

o офіційні системи екологічного менеджменту (ISO14001 тощо) – запровадження 

систем менеджменту задля зниження ступеню відповідальності та ризиків; 

o офіційні програми та плани управління відходами – запровадження системи роботи з 

відходами протягом їх повного життєвого циклу; 

o щомісячний звіт про схему обміну відходами – пов’язаний зі створенням системи 

обміну відходами. 

 Інші заходи: 

o обмін відходами з метою зменшення – завдяки повторному використанню – кількості 

небезпечних/безпечних промислових відходів, які утилізуються або транспортуються 

на звалища. Такий обмін може бути цілком реальним для регіонів з високою 

концентрацією промислових підприємств. Від учасників може вимагатися складання 

щомісячної звітності про обсяг обміну промисловими відходами; 

o пілотні/демонстраційні проекти – реалізація програм зменшення кількості 

небезпечних/безпечних промислових відходів через застосування екологічно 

безпечніших виробничих процесів тощо. 

Переробка та утилізація 

 фізична та хімична переробка відходів безпосередньо на місці їх утворення 

рекомендується лише для великих підприємств для видобування ресурсів з небезпечних 

речовин, виробництва корисних суміжних продуктів та забезпечення екологічно 

безпечних стоків;  

 централізована переробка та утилізація відходів поза територією підприємств 

рекомендується для більшості областей з розвинутою промисловістю. Доцільність такої 

схеми пояснюється низькою платоспроможністю промислового сектору України, яка не 

дозволяє оплачувати якісні послуги з управління відходами. За таких обставин 

модернізація або заміна власних потужностей підприємств з переробки відходів 

видається економічно недоцільною. Більш ефективним з точки зору витрат є створення 

стратегічних об’єктів з централізованої переробки відходів, а самі підприємства повинні 

зосередити свою увагу на уникненні, мінімізації та роздільному зборі відходів;  

 у кожній області рекомендується створити компактне спеціалізоване підприємства з 

управління відходами – це підприємство повинне бути розташоване у промислових 

районах задля мінімізації транспортних витрат. Такі централізовані об’єкти повинні 

отримувати та переробляти широкий спектр головним чином неорганічних промислових 

відходів. Для переробки органічних відходів рекомендується створення підприємств для 

сепарації масла/води та сортування відходів. За можливості вони повинні бути 

розташовані разом з потужностями з централізованої фізичної/хімічної переробки 

відходів (для спільного використання інфраструктури), які виробляють пальне з 

небезпечних відходів (HWDF) відповідно до узгодженої специфікації для використання у 

промисловому термопроцесі. 

6.3.4 Правові та інституційні рамки 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

Технічна стратегія потребуватиме інституційної підтримки. Ключовими елементами 

правової та інституційної підтримки є наступне: 

Правові рамки 

 визначення та система класифікації відходів, яка повинна бути узгоджена та адаптована 

до європейських стандартів та визначень;  

 вимоги до усіх сторін, залучених до управління відходами/визначення зобов’язань та 

відповідальності (дозвільна система, стандарти для об’єктів, функції тощо); 

 правова основа для екологічних податків/економічних інструментів, надходження від 

яких можуть використовуватися для фінансування державної політики поводження з 

відходами; 

 виконавча робота – визначення, які саме органи вповноважені інспектувати промислові 

об’єкти; умови проведення інспекцій; можливі відповіді, санкції та механізми їх 

застосування у разі порушення законодавства тощо; 

 реалізація механізму реєстрації виробників відходів у поєднанні з системою стягнення 

плати за виробництво відходів; 

 реалізація вдосконалених систем звітності з виробництва відходів у поєднанні з 

реалізацією вдосконаленої системи збору даних та підтвердженням даних інспекторами 

Держекоінспекції; 

 в рамках реалізації системи реєстрації Мінекології продовжить розробку бази даних 

виробників відходів на основі даних інвентаризації в рамках цього проекту, яка стане 

основою для масштабної інформаційної системи управління відходами (WMIS); 

 Мінекології повинне забезпечити достатні ресурси для свого персоналу на місцевому та 

регіональному рівнях для реалізації чинних нормативних актів.  

 

Забезпечення виконання нормативних актів 

 затвердження зрозумілих та якісних вимог для забезпечення застосування підходу, 

спрямованого на відповідність у сфері поводження з відходами; 

 забезпечення застосування регуляторного підходу, орієнтованого на відповідність у сфері 

поводження з відходами з акцентом на покращенні екологічних показників 

промисловості та дотриманні екологічних стандартів замість стягнення зборів та 

штрафів; 

 необхідно розглянути можливість посиленого застосування можливостей системи 

юстиції для забезпечення виконання законодавства, аби виконавча система розглядалася 

відповідними суб’єктами як стримуючий фактор, а не ще одна стаття бізнесових видатків. 

Система допоміжних послуг 

 акцент на розвитку ролі українських інституцій у наданні допоміжних послуг, необхідних 

для підтримки національної системи управління відходами. Ці інституції повинні 

зберігати свою незалежність та надавати підтримку як підприємствам, так і регуляторним 

органам; 
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 роз’яснювальна робота серед інших допоміжних інституцій у галузі управління 

відходами та IPPC в поєднанні з застосуванням належних робочих стандартів; 

 залучення неурядових організацій для створення науково-популярних фільмів про 

існуючі екологічні проблеми для широкої аудиторії. Створення освітніх фільмів, 

присвячених проблемам управління відходами, сприятиме інформуванню населення та 

презентації найкращих існуючих рішень; 

 реконструкція веб-сторінки Мінекології, яка повинна містити посилання на інші 

спеціалізовані веб-сторінки, присвячені управлінню промисловими відходами. Веб-

сторінка повинна містити усі технічні публікації та детальні відомості про семінари та 

конференції. Вона повинна бути ключовим джерелом для поширення інформації про 

проблеми накопичення відходів, найкращі технології екологічно безпечного виробництва 

та ефективні методи поводження з відходами;  

 сприяння запровадженню стандарту ISO 14000 «Системи екологічного менеджменту» на 

підприємствах з активним залученням підрозділів Мінекології та інспекторів Державної 

екологічної інспекції. 

Поширення та використання інформації 

 Інспектори повинні визначати обсяг необхідних покращень та надавати консультації 

стосовно удосконалення заходів з управління відходами під час проведення планових 

перевірок; 

 Розробка норм управління промисловими відходами для регуляторних органів та для 

підприємств; 

 Розробка механізмів співпраці та координації з питань управління промисловими 

відходами між регуляторними органами – зокрема, між Державною екологічною 

інспекцією та Державною санітарно-епідеміологічною службою; 

 Сприяння розвитку екологічно чистого виробництва через реалізацію пілотних проектів з 

уникнення та мінімізації утворення відходів за підтримки підрозділів Мінекології, а 

також розробка норм з залученням даних досліджень задля поширення результатів; 

 Сприяння розвитку промислових асоціацій та неурядових організацій через надання 

необхідних норм та консультаційну підтримку. Внесення змін до законодавства задля 

громадського контролю у сфері управління промисловими відходами (напр., створення 

громадських екологічних рад) було б першим логічним кроком у цьому напрямку;  

 Екологічні неурядові організації також повинні брати активну участь у розробці проектів 

місцевих нормативних актів у сфері управління промисловими відходами на 

регіональному рівні; 

 Створення (на основі бази даних підприємств та виробництва відходів) системи обміну 

відходами під егідою Мінекології для підтримки повторного використання, утилізації та 

переробки відходів. 
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6.3.1 Відходи видобувної промисловості  

Спеціальні цілі стосовно відходів гірничодобувної промисловості згідно з відповідним 

додатком повинні бути зазначені у цьому підрозділі. 

НЕОБХІДНО ВИЗНАЧИТИ на основі аналізу реалізації Директиви про відходи видобувних 

галузей промисловостію 

6.4 ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА РОБІТ ЗІ ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ  

6.4.1 Ключові пункти для прийняття рішення 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: заборона на використання асбесту у 

виробництві будівельних матеріалів, підготовка переліку матеріалів з вмістом асбесту, 

розробка планів виведення з обігу та безпечної утилізації асбесту. 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: встановлення цілей з переробки та отримання 

корисних матеріалів. Цілі з переробки встановлюються на національному та/або 

регіональному рівні, за типом/категорією будівельних відходів та/або за типом 

будівельних робіт.   

 Ключовий пункт для прийняття рішення: заборона на змішування чистого матеріалу, 

отриманого під час земляних робіт, з іншими типами будівельних відходів.  

 Ключовий пункт для прийняття рішення: заборона на утилізацію незабруднених 

дерев’яних відходів. 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: запровадження податку на вивезення 

будівельних відходів на звалища – «за» та «проти»? 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: встановлення законодавчих вимог стосовно 

мінімальної кількості перероблених відходів, яка повинна використовуватися для 

будівництва нових доріг. 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: нести відповідальність за належне поводження 

з будівельними відходами повинні місцеві органи влади чи приватний сектор? 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: наявність обов’язкового майданчика для 

переробки/утилізації у дозволі на проведення будівельних робіт/робіт зі зносу будівель.   

 Ключовий пункт для прийняття рішення: дозволи на облаштування майданчиків для 

переробки/утилізації будівельних відходів повинні видаватися місцевими або 

регіональними (обласними) органами влади. 

 Ключовий пункт для прийняття рішення: добровільна домовленість з будівельною 

промисловістю про покращення управління будівельними відходами.  

6.4.2 Основні цілі 

Будівельні відходи являють собою великий за обсягом та певною мірою ще не освоєний 

ресурс. Основна частина цих відходів видаляється на звалищах. Основні цілі майбутнього 

управління будівельними відходами в Україні: 
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 частка переробки будівельних відходів для повторного використання повинна зрости до 

70% до 2030 р.; 

 максимальне зменшення обсягу будівельних відходів, які вивозяться на звалища (мета – 

не більше 5% до 2030 р.); 

 відокремлення небезпечних матеріалів (видалення усіх небезпечних відходів перед 

зносом будівель); 

 уникнення утворення будівельних відходів та зменшення їх кількості; 

 замість нових матеріалів у будівництві слід максимально використовувати матеріали, 

отримані під час переробки будівельних відходів; 

 зниження ризику, пов’язаного з використанням в елементах будівель та у будівництві 

матеріалів, які містять асбест або інші небезпечні матеріал (наприклад, ПХБ); 

 заснування системи управління будівельними відходами як зрілого та добре 

інтегрованого сектору будівельного ринку України. 

6.4.3 Рекомендована концепція 

• Загальні питання 

o розробка законодавчих рамок для регулювання управління будівельними 

відходами та використання продуктів переробки відходів; 

o поступове закриття нелегальних звалищ, які приймають будівельні відходи; 

o посилення адміністративних ресурсів або державних органів, які відповідають за 

управління будівельними відходами; 

o запровадження економічних стимулів з можливістю застосування податку на 

зберігання будівельних відходів та податку на використання нових будівельних 

матеріалів; 

o застосування інших економічних інструментів для заохочення до переробки 

будівельних відходів; 

o запровадження принципу «хто засмічує, той і платить» для утилізації будівельних 

відходів у повному обсязі (без субсидій). 

• Запобіжні заходи 

o забезпечення позитивних змін у поведінці людей, які працюють у сфері 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель; 

o сприяння добровільним домовленостям будівельної промисловості, спрямованим 

на збільшення обсягів переробки будівельних відходів; 

o запровадження стандартів/норм для робіт зі зносу будівель та будівельних 

конструкцій цивільного призначення; 

o архітекторів та інженерів, відповідальних за дизайн та конструкцію будівель, 

необхідно зобов’язати враховувати повний життєвий цикл використовуваних 

матеріалів (від виробництва до утилізації, повторного використання або 

переробки); 
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o створення інформаційних та консультаційних послуг для будівельних компаній та 

компаній, які виконують роботи зі зносу будівель; 

o у довгостроковій перспективі – вивезення будівельних відходів на звалища буде 

дозволене лише у тому разі, якщо їх переробка неможлива або є більш витратною, 

ніж придбання нових будівельних матеріалів;  

o будівельні відходи повинні збиратися та проходити підготовку окремо у місці їх 

утворення. 

• Сортування та переробка  

o заснування практики вибіркового зносу, роздільного збирання та зберігання 

будівельних відходів на будмайданчиках для максимізації переробки та 

повторного використання матеріалів за умови технічної та економічної 

доцільності; 

o забезпечення умов для виробництва та збуту продуктів переробки будівельних 

відходів, ціна та якість яких приблизно відповідають показникам нових матеріалів; 

o збільшення інвестицій у галузь переробки будівельних відходів та запровадження 

принципу « забруднювач платить»; 

o запровадження ефективної інфраструктури управління будівельними відходами;  

o вдосконалення технології робіт зі зносу та переробки матеріалів. 

• Ринок повторного використання матеріалів 

o розробка норм та індикаторів для визначення стандартів для продуктів переробки 

відходів, які дозволять їх використання в якості альтернативи новим матеріалам; 

o розробка українських стандартів для використання продуктів переробки 

будівельних відходів у будівництві та громадських роботах; 

o розробка механізмів забезпечення якості для продуктів переробки відходів та 

популяризація їх використання; 

o розвиток ринку збуту та використання продуктів переробки будівельних відходів; 

o розробка високотехнологічних способів використання цінних матеріалів, 

отриманих з будівельних відходів (наприклад, бетон та цегла), замість способів 

використання з низькою доданою вартістю (наприклад, стабілізація грунту); 

o збільшення частки повторного використання матеріалів самою будівельною 

промисловістю. 

6.4.4 Інституційні умови  

 Міністерство екології та природних ресурсів відповідає за розробку законодавства з 

управління будівельними відходами;  

 управління регіональних держадміністрацій з питань екології повинні відповідати за 

забезпечення виконання норм управління будівельними відходами;  

 Державна екологічна інспекція повинна підтримувати заходи з забезпечення виконання 

норм управління будівельними відходами; 
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 відповідальність за відходи господарської діяльності (такі як будівельні відходи) несе 

виключно їх власник. Місцеві органи влади повинні забезпечити дотримання власниками 

відходів чинного законодавства;  

 дозвільна система для будівельних робіт та робіт зі зносу: включення вимог з управління 

будівельними відходами до процедур надання дозволів на проведення будівельних робіт 

та робіт зі зносу (напр., план управління будівельними відходами повинен стати 

складовою частиною будівельної документації для певних категорій будівель або для 

будівель з певними розмірами). 

6.5 НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ 

6.5.1 Ключові пункти для прийняття рішення 

Ключовий пункт для прийняття рішення: створення національного центру (центрів) роботи з 

небезпечними відходами за рахунок державних коштів або у форматі ініціативи приватного 

сектору; 

Ключовий пункт для прийняття рішення: максимальний дозволений термін тимчасового 

зберігання небезпечних відходів на території підприємства – 1 рік. Виконання цієї вимоги 

сприятиме експорту небезпечних відходів у разі нестачі відповідних ресурсів на 

національному рівні; 

Ключовий пункт для прийняття рішення: імплементація технічних вимог у положенні про 

роботу звалищ:   

(i) кінцеві терміни для забезпечення відповідності вимогам положення про роботу 

звалищ; 

(ii) імплементація критеріїв для прийомки відходів на звалищах для небезпечних 

відходів. Що слід робити з небезпечними відходами, які були прийняті на 

зберігання раніше і не відповідають цим критеріям? 

Ключовий пункт для прийняття рішення: запровадження вимоги стосовно надання 

фінансових гарантій для закриття звалищ; 

Ключовий пункт для прийняття рішення: підхід до реалізації Директиви про промислові 

викиди (IED):  

(iii) ухвалення рішення про національний орган, уповноважений видавати комплексні 

дозволи (наприклад, створення Виконавчої агенції з питань довкілля); 

(iv) застосування найкращих наявних технік (BAT) та використання документації BAT 

(BREF) англійською мовою. 

6.5.2 Спеціальні цілі з управління небезпечними відходами: 

У даному розділі розглядається підхід до забезпечення реалізації цілей стратегії в заданий 

строк: 
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 зрозумілі та чіткі політика та законодавчі вимоги, які відповідають галузевим нормам 

ЄС; 

 дотримання підприємствами з переробки та утилізації небезпечних відходів жорстких 

екологічних стандартів; 

 чітко визначені функції для інституцій, які беруть участь у плануванні, видачі дозволів, 

перевірках, контролі та нагляді за зберіганням, збором, переробкою та утилізацією 

небезпечних відходів;   

 використання розширених схем відповідальності виробників в якості інструменту 

управління окремими видами відходів на кшталт відпрацьованої оливи, відпрацьованих 

батарей та акумуляторів, а також старого електричного та електронного обладнання; 

 виробники небезпечних відходів повинні нести відповідальність за повний цикл 

управління цими відходами до моменту їх остаточної утилізації або переробки; 

 надання достовірної інформації для ухвалення рішень; 

 визначення оптимального балансу між самодостатністю у переробці та утилізації 

небезпечних відходів та їх вивезенням до інших країн; 

 наявність достатньої кількості персоналу та технічних ресурсів у структури, 

відповідальної за планування управління небезпечними відходами, видачу дозволів та 

здійснення контролю;  

 визначення та реалізація адміністративних, економічних та технічних заходів з 

запобігання утворенню небезпечних відходів та зниження ризиків для здоров’я людей та 

для довкілля, які пов’язані з управлінням небезпечними відходами;  

 сприяння / ініціювання інвестицій у створення нової інфраструктури для переробки та 

утилізації небезпечних відходів;  

 визначення та реалізація політики вивезення до інших країн небезпечних відходів, які не 

можуть бути перероблені в Україні.  

Буде реалізовано запобіжну програму зі зменшення обсягу утворення небезпечних відходів у 

окремих галузях промисловості, які мають пріоритетне значення, а також у 

домогосподарствах. 

Очікується, що зростання витрат на переробку та утилізацію небезпечних відходів, яке є 

результатом запровадження нового законодавства та покращеного контролю за його 

дотриманням, призведе до додаткових заходів у промисловому секторі України, 

спрямованих на мінімізацію утворення небезпечних відходів. 

Відповідно до ієрархії відходів, повинна заохочуватися переробка небезпечних відходів в 

разі технічної та фінансової доцільності. 

Пріоритетні заходи протягом планового періоду будуть спрямовані на виконання наступних 

завдань: 

 реалізація запобіжної програми зі зменшення обсягу утворення небезпечних відходів у 

окремих галузях промисловості, які мають пріоритетне значення, а також у 

домогосподарствах. Очікується, що зростання витрат на переробку та утилізацію 
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небезпечних відходів, яке є результатом запровадження нового законодавства та 

покращеного контролю за його дотриманням, призведе до додаткових заходів у 

промисловому секторі України, спрямованих на мінімізацію утворення небезпечних 

відходів; 

 заохочення переробки небезпечних відходів в разі технічної та фінансової доцільності; 

 покращення умов для зберігання небезпечних відходів на території підприємств завдяки 

розробці, запровадженню та дотриманню жорстких промислових стандартів; 

 громади повинні поступово запроваджувати роздільне збирання та зберігання побутових 

відходів; 

 створення додаткових потужностей для спалювання небезпечних відходів та для 

виготовлення вторинного пального (RDF); 

 створення додаткових потужностей для фізичної та хімічної переробки неорганічних та 

органічних рідких небезпечних відходів та осаду разом з потужностями для зберігання 

розчинників, кислот тощо, а також відходів з вмістом оливи та емульсій; 

 додаткові потужності для зберігання на звалищах неорганічних промислових 

небезпечних відходів у поєднанні з потужностями для затверднення в’язких 

неорганічних відходів; 

 створення системи управління (збирання, зберігання, переробка, остаточна утилізація) 

для усіх видів спеціальних відходів, які регулюються європейським та національним 

законодавством з питань переробки відходів (наприклад, використані батареї та 

акумулятори, відпрацьовані оливи, автомобілі, відходи з електричного та електронного 

обладнання); 

 до переробки небезпечних промислових відходів застосовуються принцип «забруднювач 

платить» та оплата усіх витрат у повному розмірі;  

 нові підприємства з переробки небезпечних відходів повинні застосовувати найкращі 

доступні технології. 

 

Наступні заходи визначено як необхідні для зберігання небезпечних відходів на звалищах: 

 визначення вимог до відходів та стандартів їх приймання до зберігання на звалищах 

різних категорій. Ці вимоги базуватимуться на максимальних показниках потрапляння 

речовин у ґрунт, а також встановлюватимуть обмеження для деяких металів, аніонів та 

органічних сполук; 

 протягом 2 років після ухвалення даної стратегії повинен бути складений детальний 

перелік звалищ небезпечних відходів, а також повинна бути надана характеристика 

відходів, які на них зберігаються; 

 кожне підприємство-оператор звалища повинне буде підготувати та представити для 

затвердженню програму з питань комплаєнс; 

 витрати, необхідні для забезпечення відповідності, повинні оплачуватися відповідним 

оператором звалища; 
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 усі звалища, які не дотримуються встановлених вимог, будуть закриті протягом 10 років 

після ухвалення даної стратегії; 

 державні органи влади можуть встановлювати коротші терміни для закриття звалищ, 

якщо вони є небезпечними для довкілля або здоров’я людей. 

Більша частина новоствореної інфраструктури буде створена за рахунок приватних 

інвестицій. Цей процес вимагатиме чітких законодавчих норм та їх неухильного дотримання 

з метою забезпечення попиту на відповідні послуги. Під ці норми не підпадатиме нова 

інфраструктура для переробки та утилізації медичних відходів, а також громадські пункти 

для збирання небезпечних побутових відходів, які повинні бути створені місцевими 

громадами. 

У довгостроковій перспективі рекомендується забезпечити повну самодостатність у 

питаннях переробки відходів. Значна частина небезпечних відходів може перероблятися в 

Україні на існуючих та на нових потужностях, а також за допомогою промислових печей. 

Завдання у цьому контексті: 

 протягом перших трьох років після ухвалення даної стратегії Мінекології проаналізує 

необхідність створення національного центру (центрів) з переробки небезпечних 

відходів;  

 необхідність створення сховищ для небезпечних відходів та відповідних потужностей на 

нових регіональних звалищах буде проаналізовано на етапі розробки ТЕО. 

Максимальний термін тимчасового зберігання небезпечних відходів повинен бути 

визначений у національному законодавстві та у дозволах на роботу відповідних підприємств. 

Ці терміни не можуть перевищувати термін, встановлений у положенні про звалища. 

Встановлення максимального терміну тимчасового зберігання та забезпечення їх 

неухильного дотримання гарантуватиме переміщення небезпечних відходів до 

спеціалізованих підприємств з їх переробки або їх вивезення за межі країни. 

Усі підприємства, які займаються зберіганням або переробкою небезпечних відходів, 

проходитимуть регулярні (не менше одного разу на рік) перевірки. 

Недотримання встановлених вимог каратиметься дієвими санкціями. 

Будь-який виробник або власник небезпечних відходів повинен забезпечити наявність 

кваліфікованого та технічно компетентного персоналу для управління цими відходами. 

Усі дозволи на роботу з небезпечними відходами будуть переглядатися після ухвалення 

нового законодавства з метою визначення необхідних коригуючих заходів. З урахуванням 

значних ризиків для довкілля та здоров’я людей терміни для адаптації об’єктів до нових 

вимог не можуть перевищуватися.  

У щорічних звітах виробників небезпечних відходів та підприємств з їх переробки та 

утилізації будуть надаватися детальні відомості про усі відходи.  
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Україна продовжуватиме виконання своїх зобов’язань як держава-учасник Базельської 

конвенції. 

6.6 ВІДХОДИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

6.6.1 Ключові пункти для прийняття рішення 

Ключовий пункт для прийняття рішення: застосування зеленого тарифу для енергії, 

виробленої з біомаси. 

Ключовий пункт для прийняття рішення: розвиток потужностей для переробки відходів 

тваринного походження за рахунок державного бюджету або приватних інвесторів.  

Ключовий пункт для прийняття рішення: запровадження до 2025 р. заборони на захоронення 

решток тварин включно зі скелетами. 

6.6.2 Основні цілі: 

 послідовна національна рамкова структура для розробки державної політики та 

стратегічного планування, які визначатимуть розвиток управління відходами сільського 

господарства згідно з визначеними загальними принципами; 

 визначення та уточнення ролей та функцій відповідних стейкхолдерів; 

 визначення потреб у інвестиціях та їх пріоритетності, внесення змін до законодавства та 

розвиток інституційного потенціалу для реалізації інтегрованої сталої системи 

управління відходами; 

 інтеграція міжнародних зобов’язань до національного стратегічного планування 

управління відходами сільського господарства та їх включення до графіку імплементації; 

 створення інструменту середньострокового планування, який представить чіткі 

перспективи для інвесторів. 

6.6.3 Оптимальна технічна стратегія досягнення цілей 

Біомаса, яка є продуктом сільського господарства 

• Біомаса як джерело енергії: 

Поступове збільшення використання рослинної біомаси як джерела енергії та для зменшення 

рівня забруднення довкілля (наприклад, забруднення повітря) через спалювання 

сільськогосподарських відходів на полях. До 2020 р. 100 найбільших фермерських 

господарств України повинні мати як мінімум одне підприємство для переробки 

сільськогосподарських відходів та виробництва електроенергії. До 2025 р. в Україні мають 

бути запущені як мінімум три когенераційні установки з використанням біомаси. 

• Біомаса як сировина для виробництва матеріалів 
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Завдяки поєднанню різних заходів (стимулювання використання рослинних відходів самими 

господарствами та на місцевому рівні, надання субсидій для збору та перевезення рослинних 

та овочевих відходів для виробництва тваринних кормів) використання рослинних та 

овочевих відходів господарствами та на місцевому рівні в якості підстилок та корму для 

тварин залишиться як мінімум на поточному рівні. Використання рослинних та овочевих 

відходів в якості сировини для виробництва матеріалів рослинного походження (папір та 

замінники деревини) допоможе, хоча й у помірному обсязі, екологічно безпечнішому 

управлінню відходами сільського господарства. 

• Компостування біомаси 

Компостування овочевої біомаси включно з ураженими хворобами рослинами є прийнятним 

методом переробки відходів з екологічної точки зору. Необхідні заходи: i) стимулювання 

компостування сільськогосподарських відходів, вироблених невеликими господарствами та 

сільськими громадами, через відповідні роз’яснювальні та інформаційні заходи; ii) розробка 

стандартів якості для компосту та кормів, а також розробка регуляторної бази для 

використання компосту на селі включно з вимогами до його тестування; iii) запровадження 

та дотримання стандартів для компосту та використання ґрунту. Успішна реалізація цих 

заходів сприятиме поширенню компостування сільськогосподарських відходів та 

використання компосту для підживлення та підвищення родючості ґрунтів малими 

фермерськими господарствами та сільськими громадами до 2020 р. 

• Викладення біомаси на поверхні ґрунту  

Викладення овочевих відходів на поверхні ґрунту є недорогим рішенням, але воно може 

дозволятися лише за умови, якщо інші способи переробки є неможливими або занадто 

витратними. 

• Захоронення біомаси 

Захоронення овочевих відходів є найменш прийнятним рішенням. Його слід уникати, 

інформуючи фермерів про більш прийнятні способи переробки/утилізації. Цей спосіб 

утилізації повинен бути мінімізований та поступово припинений протягом десяти років. 

Відходи тваринного походження 

• Переробка 

Переробка решток тварин залишиться важливою технологією для переробки відходів 

тваринного походження. 

• Компостування 

Компостування часто застосовується поза межами ЄС для утилізації мертвих тварин у 

регіонах, де немає потужностей для переробки решток тварин. Компостування повинне 

підтримуватися через створення інформаційного пакету з відомостями про відповідні 
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технології компостування включно з технічними та регуляторними нормами, поширення 

інформації та ноу-хау компостування решток тварин включно зі скелетами малих тварин, а 

також реалізацію та дотримання стандартів компостування решток тварин та використання 

земель.  

• Зберігання на звалищах 

Зберігання решток тварин (включно зі скелетами) на звалищах провадиться в екологічно 

безпечний спосіб у відповідності зі стандартними операційними процедурами (СОП), які 

визначають відповідні технічні та регуляторні вимоги. 

• Захоронення 

До традиційних методів захоронення мертвих тварин на території фермерських господарств 

належить захоронення у могильниках, канавах або в утилізаційних контейнерах з відкритим 

дном. Захоронення тварин було заборонене в ЄС через побоювання, що носії інфекції 

можуть потрапити до ланцюгу постачання їжі та кормів для людей та тварин або призвести 

до забруднення довкілля. Відповідно до норм ЄС, метод захоронення не повинен активно 

застосовуватися і повинен бути виведений з використання протягом кількох років. 

Послід тварин 

До 2025 р. зберігання та управління відходами життєдіяльності тварин повинне бути 

покращено та здійснюватися в екологічно безпечний спосіб. Необхідно розробити 

нормативні вимоги про застосування посліду тварин у грунті включно з вимогами до аналізу 

грунтів та посліду, норм застосування на гектар площі для різних сільськогосподарських 

культур, а також строків та методів застосування. Необхідно запроваджувати сучасні 

технології застосування посліду на кшталт введення посліду, а збирання надлишків посліду 

на місцях його утворення повинне бути переміщене до районів з нестачею добрив або 

об’єктів компостування. 

Хімічні відходи сільського господарства 

Основні необхідні заходи: 

1. Перегляд норм використання та зберігання хімічних речовин у сільському господарстві 

та їх гармонізація, за потреби, з нормами ЄС; 

2. Оновлення переліку застарілих об’єктів зберігання хімічних речовин для сільського 

господарства та розробка програми їх очищення та знищення хімічних речовин; 

3. Розробка плану боротьби з підробленими хімічними речовинами для сільського 

господарства, посилення контролю імпорту та застосування дієвих санкцій в разі 

порушення законодавства.  

Результатом успішного виконання цих завдань буде чітке визначення функцій з управління 

застарілими пестицидами та іншими хімічними відходами у сільському господарстві. Склади 

зі старими хімічними речовинами будуть звільнені, а хімічні речовини будуть знищені в 
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екологічно безпечний спосіб до 2025 р. Імпорт та використання підроблених хімічних 

речовин будуть зменшені. Застосування та зберігання хімічних речовин для сільського 

господарства будуть відповідати міжнародним практикам. 

6.6.4 Інституційні рамки  

 до 2025 р. законодавство про поводження з відходами сільського господарства повинне 

бути повністю адаптоване до вимог ЄС; 

 створення дозвільної системи до 2020 р.;  

 до 2025 р. усі фермерські господарства та суміжні з сільським господарством 

підприємства отримають дозволи IPPC, якщо цього вимагає їх вид діяльності; 

 до 2030 р. буде завершено процес видачі екологічних дозволів сільськогосподарським 

підприємствам, а до 2035 р. ці дозволи отримають сімейні фермерські господарства, які їх 

потребують; 

 механізми контролю та дотримання норм: 

o чітко та вичерпно визначено функції, компетенції та повноваження обласних та 

місцевих адміністрацій, Державної екологічної інспекції та Державної 

сільськогосподарської інспекції у сфері управління відходами сільського 

господарства; 

o обласні та місцеві адміністрації, Державна екологічна інспекція та Державна 

сільськогосподарська інспекція здатні здійснювати ефективний та дієвий контроль 

діяльності  з управління сільськогосподарськими відходами та забезпечувати 

дотримання встановлених норм. 

 

6.7 ОСОБЛИВІ ПОТОКИ  ВІДХОДІВ  

6.7.1 Відходи упаковки  

Першочерговим пріоритетом управління упакуванням та відходами упаковки повинно бути 

запобігання утворенню відходів упаковки, а в якості додаткових основоположних принципів 

- повторне використання упаковки, переробка та інші форми утилізації пакувальних відходів 

та, як наслідок, скорочення кінцевого видалення таких відходів.  

Стратегія передбачає цільові показники переробки та утилізації відходів упаковки, які 

будуть визначені в національному законодавстві відповідно до Директиви ЄС про відходи 

упаковки. Не пізніше 2030 року необхідно ввести в дію системи для повернення і / або збору 

використаної упаковки, щоб досягти:  

 як мінімум 60% ваги відходів упаковки, які підлягають утилізації  

 55% ваги відходів упаковки для переробки;  
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 Мають бути досягнуті такі цілі переробки матеріалів, які містяться у відходах упаковки: 

60% ваги для скла, 60% ваги для паперу та картону, 50%  ваги для металів, 22,5% ваги 

для пластмас і 15% ваги для деревини.  

З огляду на теперішній низький рівень переробки в Україні, досягнення вищевказаних цілей 

потребуватиме значних витрат часу та ресурсів. Нове законодавство визначатиме проміжні 

цілі, яких потрібно досягнути впродовж періоду часу до 2030 року.  

Стратегія також визначає, що введення системи розширеної відповідальності виробника 

(РВВ) щодо пакувальних матеріалів буде основним інструментом для розробки системи 

управління відходами упаковки і для досягнення вищевказаних цілей.  

Система РВВ повинна бути відкрита для участі економічних операторів відповідних 

секторів, а також участі компетентних державних органів. Вона також повинна стосуватися 

імпортованої продукції на недискримінаційних умовах, включно з детальним механізмом та 

будь-якими тарифами введеними для доступу до системи, і повинна мати таку конструкцію, 

щоб уникнути створення бар'єрів в торгівлі або спотворення конкуренції.  

Якщо покажуть себе життєздатними, то введуть в дію політику, законодавство та заходи, 

необхідні для її імплементації.  

Функціонування схеми РВВ буде ґрунтуватися на таких принципах:  

 Кожен виробник або імпортер, чия продукція продається в упаковці, повинен сприяти або 

забезпечити досягнення цілей переробки та утилізації.  

 Виробники або імпортери упакованих товарів матимуть можливість виконувати свої 

обов'язки двома шляхами: я) в індивідуальному порядку, шляхом створення системи 

повернення або збереження використаної упаковки в місці продажу відповідних 

продуктів або II) колективно, шляхом передачі їх відповідальності щодо досягнення цілей 

переробки та утилізації відповідно до затвердженої компетентними органами системи 

правил (Організація з утилізації).  

 Якщо необхідно, то будуть встановлені окремі цілі для побутових відходів упаковки.  

 Додатково до вказаного вище, переробка відходів упаковки повинна показати 

максимально можливий результат досягнення цільових показників з утилізації побутових 

і подібних відходів, які встановлені цією стратегією.  

 Організація з утилізації (ОУ) буде основним елементом реалізації системи РВВ. ОУ буде 

нести відповідальність за організацію системи роздільного збору та досягнення цілей 

переробки та відновлення відходів від імені виробників та імпортерів упакованих товарів, 

за умови оплати винагороди / внеску. При здійсненні цих обов'язків ОУ буде взаємодіяти 

з різними стейкхолдерами, зокрема з виробниками та імпортерами упакованих товарів, 

центральними і місцевими органами влади, компаніями з управління відходами, 

переробними заводами і громадянами, котрі користуються послугами  зі збирання 

відходів.  
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 Для того, щоб працювати на українському ринку, всі організації розширеної 

відповідальності повинні отримати спеціальний дозвіл. Умови отримання дозволу будуть 

визначені в національному законодавстві.  

 Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди) буде головним компетентним 

органом з видачі дозволів.  

 Дозвіл може отримати більше ніж одна організація  

 Організації з утилізації будуть зобов'язані подавати щорічні звіти. 

 Місцеві органи влади на своїй території будуть нести відповідальність за організацію 

роздільного збору відходів, які піддаються переробці, з домашніх господарств. Для цього 

вони повинні укласти договір з організацією з утилізації або організувати послуги 

самостійно.  

 Поступово має бути реалізована окрема система збору побутової тари, а впродовж п'яти 

років після прийняття стратегії вона повинна охопити 70% мешканців України.  

 Вибір системи для збору та сортування відходів упаковки є предметом переговорів між 

організацією з утилізації та місцевою владою. Місцева влада буде нести відповідальність 

за прийняття остаточного рішення. Вимоги та мінімальні технічні стандарти щодо 

окремих систем збору і сортування упаковки та інших відходів, які піддаються переробці, 

будуть визначені у законодавстві. Зокрема, ці стандарти будуть визначати роздільне 

збирання різних видів відходів, мінімальний обсяг збирання на душу населення, 

мінімальну частоту збирання.  

 Стратегія передбачає, що Організації з утилізації повинні покривати повні витрати на 

збирання відходів упаковки, а від місцеві органи влади не надаватимуть додаткового 

фінансування.  

 На початковому етапі реалізації стратегії  не передбачені податки на упакування.  

 Будуть створені бази даних про упаковку і відходи упаковки.  

 Буде розроблено та впроваджено інформаційні кампанії, спрямовані на громадськість та 

економічних операторів. 

Впровадження нової системи управління відходами упаковки потребує нових 

адміністративних структур, які будуть створені та отримають необхідний досвід для 

планування, видачі дозволів і проведення контролю.  

Серед основних дій:  

 У національному законодавстві необхідно визначити вимоги щодо створення, видачі 

дозволів,  експлуатації та контролю організацій з утилізації упаковки. 

 На рівні країни необхідно прийняти такі рішення:  

o Чи повинні організації відповідальності виробників організовувати роздільний збір 

сміття на рівні країни, чи вони можуть працювати на регіональному рівні; і 

o чи повинні організації відповідальності виробників займатися усіма видами 

упаковки, або їх діяльність може обмежуватися лише місцевими відходами 

упаковки, або тільки певними пакувальними матеріалами (наприклад, лише 

папером).  
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 Видача дозволів повинна базуватися на підготовленій організацією деталізованій 

програмі, яка пояснює, як збір, сортування і переробка будуть організовані та 

профінансовані.  

 Діяльність ОУ підлягає аудиту для перевірки досягнення цілей і дотримання умов 

дозволу.  

 Національне законодавство має дозволити ОРВ аудит клієнтів, щоб гарантувати 

правильний опис упаковки і уникнути "безбілетників".  

Спеціальні заходи, пов'язані зі збором вторинної сировини з неформального сектору будуть 

передбачені в законодавстві.  

6.7.2 Відпрацьоване електричне й електронне обладнання 

Будуть визначені двосторонньою командою проекту  

6.7.3 Батарейки та акумулятори  

Будуть визначені двосторонньою командою проекту  

6.7.4 Транспортні засоби з вичерпаним терміном експлуатації 

Стратегія передбачає, що управління транспортними засобами з вичерпаним терміном 

експлуатації буде організовано в основному за рахунок схеми РВВ.  

Схему РВВ буде запроваджено з допомогою однією або кількох організацій з утилізації 

транспортних засобів з вичерпаним терміном експлуатації,  яка / які будуть створені 

імпортерами / дистриб'юторами нових і старих автомобілів, підприємствами з розбирання 

транспортних засобів, сміттєпереробними заводами та іншими зацікавленими сторонами.  

Організація з утилізації відіграватиме таку роль:  

 адмініструє і управляє всією схемою управління транспортними засобами з вичерпаним 

терміном експлуатації;  

 Здійснює від імені своїх членів їхні індивідуальні обов'язки, які випливають зі 

законодавства  

 Взаємодіє з компетентними органами щодо регулювання та інспектування об'єктів, 

пов'язаних зі зберіганням, демонтажем і подальшою обробкою транспортних засобів з 

вичерпаним терміном експлуатації;  

 сприяє повторному використанню і утилізації деталей і матеріалів з транспортного засобу 

після демонтажу, наглядає за і просуває досягнення цілей для повторного використання, 

переробки і утилізації;  

 Перевіряє визначені деталі діяльності, які стосуються РВВ.  

 Підтримує інформаційну систему для всіх видів діяльності, пов'язаних з транспортними 

засобами з вичерпаним терміном експлуатації.   
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Організація з утилізації має отримати дозвіл на свою діяльність відповідно до вимог, які 

будуть передбачені в новому законодавстві.  

Проте, з огляду на те, що значна частина старих автомобілів імпортується приватними 

особами, необхідно вивчити питання необхідності збереження податку на реєстрацію 

автомобілів в Україні.  

Нове законодавство буде також визначати більш жорсткі вимоги щодо зберігання 

транспортних засобів з вичерпаним терміном експлуатації на кінцевому етапі демонтажу.  

Для покращення повторного використання, переробки і утилізації матеріалів, країні 

необхідно буде впоратися з великою кількістю накопичених транспортних засобів зі 

завершеним терміном експлуатації. 

Для цієї мети необхідно встановити нові центри для розбирання транспортних засобів зі 

завершеним терміном експлуатації, а їх розташування повинно відповідати накопиченню 

транспортних засобів в різних регіонах. Додаткові заходи будуть спрямовані на розробку 

відповідних методів для використання і вторинної переробки неметалевих компонентів 

старих транспортних засобів.  

6.7.5 Стічні води  

Будуть визначені на основі планів щодо будівництва нових очисних споруд.  

Визначення національної політики щодо використання стічних вод у сільському 

господарстві. 

6.7.6 Медичні відходи  

Ключові моменти прийняття рішень:  

Ключовий момент прийняття рішення: Доступна і ефективна система для роздільного 

збирання та (холодного) зберігання інфекційних лікарняних відходів стає обов'язковою 

умовою для ліцензування роботи лікарні. 

Ключовий момент прийняття рішення: Розробка майбутньої інфраструктури на основі 

державних інвестицій або через приватне фінансування (потрібне повне відшкодування 

витрат). 

Ключовий момент прийняття рішення: Часовий період для закриття невідповідних малих 

сміттєспалювальних заводів. 

Ключовий момент прийняття рішення: критерії для підтвердження дезінфекції (вимоги щодо 

встановлення)  
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Ключовий момент прийняття рішення: Заборона на  вивезення інфекційних (медичних 

відходів) на полігони та забезпечення дотримання вимог законодавства  

Ключовий момент прийняття рішення: генератори відходів охорони здоров'я продовжують 

нести відповідальність за остаточне захоронення відходів (наприклад, відповідальність 

залишається після переміщення відходів збиральної / транспортної компанії)  

Ключовий момент прийняття рішення: Поділ функцій і обов'язків Міністерства охорони 

здоров'я і Міністерства екології та природних ресурсів для видачі дозволів на зберігання 

небезпечних відходів в лікарнях і окремих об'єктів дезінфекції парою та мікрохвилями, які 

використовуються в лікарнях. 

Основні завдання: -  

 Створити основу для впровадження апробованих методів і технологій управління 

медичними відходами (УМВ);  

 розробити загальнонаціональну мережу систему утилізації для ефективної боротьби з 

усіма інфекційними та іншими небезпечними медичними відходами, а таким чином:  

o запобігати подальшому використанню полігонів для утилізації цього виду відходів;  

o вдосконалити стандарти поводження з відходами з метою зменшення забруднень.  

Аналіз варіантів:  

Основні стратегічні рішення стосуються вибору  між централізованою і децентралізованої 

утилізацією і типу технологій. У децентралізованій конфігурації кожен (великий) медичний 

заклад буде мати свої власні відділи обробки на місці. У централізованій системі є обмежена 

кількість закладів обробки, які створюються в спеціально визначених місцях. Обидві 

стратегії мають певні переваги і недоліки.  

Рекомендована концепція системи УМВ в Україні:  

 Мінімізація медичних відходів: Запобігання утворенню медичних відходів в першу чергу 

повинно бути спрямованим на потік безпечних відходів, які становлять 75-80% від усіх 

відходів, що утворюються в медичних закладах.  

 Роздільне збирання: Для успішного розділення відходів, важливо мати необхідне 

обладнання для збирання у формі контейнерів біля джерел генерації відходів. Найбільше 

підходить  розділення медичних відходів шляхом їх сортування в пластикові мішки і 

контейнери різного кольору. Для цього рекомендується використовувати просту 

систему трьох контейнерів:  

o Чорна тара: для збору всього сміття, наприклад, безпечних відходів. Це сміття 

схоже на звичайне побутове і повинне має бути утилізовоне таким же чином;  

o Жовта тара: для збору інфекційних відходів і гострих предметів (гострі 

предмети спочатку потрібно помістити у  проколостійкі контейнери або 

ящики, які закриваються);  
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o Червона тара: для збору фармацевтичних відходів. Назви фармацевтичних 

препаратів повинні бути чітко вказані на контейнерах.  

 Зберігання: необхідне проміжне сховище на території лікарні для зберігання медичних 

відходів, які очікують обробки і / або транспортування до місця остаточного видалення 

відходів. 

 Перевезення інфекційних відходів: Транспортний маршрут для медичних відходів має 

відбуватися за такою процедурою. Спочатку медичні відходи збирають на місці їх 

генерації окремо у невеликі, позначені різним кольором контейнери. Далі їх 

транспортують до децентралізованого пункту збору для тимчасового зберігання у 

більших контейнерах. Інфекційні / небезпечні відходи привозять до проміжного сховища 

або для стерилізації на місці, або для транспортування до іншого закладу обробки.  

Оброблені відходи потім розміщують разом зі звичайними, неінфекційними відходами у 

скіпи / контейнери, які на регулярній основі прибираються муніципальними або 

приватними збиральниками відходів для захоронення на полігоні.  

 Обробка: Рекомендована концепція заснована на створенні комплексної 

загальнонаціональної мережі закладів обробки медичних відходів по всій країні. Головна 

ідея полягає в тому, що кожен медичний заклад буде використовуватися для обробки 

відходів з цього об'єкта, а також від інших об'єктів, які знаходяться поруч. Первинна 

мережа закладів обробки складатиметься в основному з автоклавів. Однак, деякі 

медичні відходи, такі як фармацевтичні препарати з вичерпаним терміном 

придатності, анатомічні відходи та відходи, шприци, лабораторні відходи та відходи не 

можуть бути оброблені в автоклаві, тому необхідна невелика кількість централізовано 

розміщених сміттєспалювальних установок для обробки цих відходів. Це означає, що 

поховання відходів та інші методи дезінфекції не вважаються придатними для України. 

 Видалення залишків відходів: Після дезінфекції або спалювання, інфекційні / небезпечні 

медичні відходи стають відходами без ризику і можуть бути остаточно захоронені на 

звичайних звалищах. Не можна дозволяти поховання необроблених інфекційний / 

небезпечних медичних відходів.  

Інституційні рекомендації 

 Незважаючи на те, пропонована нова система базується на регіональному підході, лікарні 

та інші постачальники медичних послуг залишаються відповідальними за безпечне 

управління медичними відходами. Місця для закладів обробки повинні бути визначені на 

основі більш детальної оцінки генерації медичних відходів і географічного розміщення 

центрів охорони здоров'я.  

 Видача дозволів на сміттєспалювальні заклади буде здійснюватися на національному або 

регіональному рівні. 

 Контроль здійснюється шляхом перевірки звітів? наданих закладами обробки, 

генераторами і перевізниками відходів, а також проведенням перевірок на місцях. 

Спочатку проведення інспекцій повинне відбуватися два рази на рік.  
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6.7.7 Інше.  
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7. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ  

7.1.1 Запобігання утворенню відходів.  

Програма запобігання утворенню відходів підготовлена відповідно до вимог Рамкової 

директиви ЄС щодо відходів до 2020 року.  

7.1.2 Підготовка до повторного використання та утилізації відходів  

Прогресуюче зростання повторного використання та утилізації відходів є одним з основних 

завдань стратегії. Даний розділ визначає:  

 Основні пріоритетні дії та конкретні заходи, визначені для розширення інвестицій, 

роботи, розвитку ринку і продажів у секторі повторного використання та переробки 

матеріалів. 

 Програма заходів, визначені для підтримки і сприяння розвитку галузі утилізації.  

Очевидно, що переробка повинна бути практичною з технічної точки зору, а додаткові 

витрати повинні знаходитися в розумних рамках, якщо порівняти їх з вартістю інших 

методів утилізації і видалення, а також повинен існувати ринок перероблених матеріалів.  

Впродовж періоду реалізації програми збільшення витрат на видалення відходів, як 

результат законодавчого запровадження вищих стандартів, в загальному буде підтримувати 

процес переробки та утилізації.  

Постановка цілей щодо деяких пріоритетних потоків відходів (таких як відходи упаковки, 

відпрацьовані мастила, свинцево-кислотні акумуляторних батареї і акумулятори, відходи 

будівництва та знесення, відпрацьоване електричне та електронне обладнання) буде 

практичним інструментом для сприяння переробці.  

Підвищений рівень утилізації промислових відходів і обміну відходів на промисловому рівні 

також слід заохочувати.  

Імпорт відходів для вторинної переробки буде дозволено, якщо в Україні існують відповідні 

потужності для переробки.  

Запровадження роздільного збирання поруч з джерелом утворення відходів збільшить 

кількість і змінить якість зібраних типів відходів.  

Реалізація схем роздільного збирання буде організовано в основному на базі "розширеної 

відповідальності виробника", а виробники та імпортери сировинних товарів будуть 

покривати додаткові витрати на управління відходами, пов'язаними з такими ініціативами.  

Місцева влада і надалі нестиме відповідальність за організацію системи роздільного 

збирання відходів на своїй території. Вона може виконувати цей обов’язок самостійно, або 
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разом з іншими муніципалітетами. Вони матимуть можливість вільно вибирати, чи слід 

організувати збирання за рахунок власних муніципальних підприємств, чи створити спільні 

підприємства з іншими інвесторами, або ж довірити цю діяльність одній або декільком 

приватним компаніям. Буде запроваджено регіональний підхід для реалізації таких систем 

збирання.  

Крім того, уряд буде продовжувати сприяти створенню систем добровільного зберігання і 

повернення відходів, які збільшують частки повторного використання і переробки.  

Стратегія передбачає встановлення цільових показників з утилізації для конкретних потоків 

відходів. Виробники та імпортери товарів будуть нести основну відповідальність за 

досягнення цілей, а також візьмуть на себе додаткові витрати зі збору та утилізації відходів, 

що утворюються розміщеними на ринку товарами.  

Стратегія віддає пріоритет сортуванню відходів біля їхнього джерела, ще до сортування 

змішаних місцевих відходів, з ціллю досягнення високого рівня переробки і уникнення 

проблем зі здоров'ям і безпекою для тих, хто працює на збиранні і обробці відходів для 

вторинної переробки.  

Вартість продукції, добровільні системи зберігання, плата за управління промисловими 

відходами та інші заходи будуть використовуватися як економічні інструменти, спрямовані 

на підтримку здійснення утилізації та переробки. Рішення про використання конкретних 

інструментів будуть прийматися після консультацій з відповідними секторами 

промисловості.  

Реалізація стратегії також збільшить потоки відходів, які збираються для утилізації і 

переробки. Системи збирання різних матеріалів для переробки будуть розроблені і 

поступово сплановані для розширення роздільного збирання окремих видів відходів. 

Переробка буде застосовуватися, якщо це технічно можливо, а досягнуті екологічні вигоди  

співрозмірні з витратами на переробку.  

Існування стабільних і надійних довгострокових ринків для конкретних відходів / категорій 

матеріалів для переробки (далі розвиває ринкові можливості в конкретній галузі / категорії 

матеріалів для переробки)  

Розвиток ринків включає: 

 фінансові витрати на управління і видалення відходів є стимулом для утилізації / 

переробки матеріалів з відходів (скорочення відходів, призначених для поховання на 

полігонах / спалювання)  

 чітко визначена державна політика для підтримки ринків вторинної сировини;  

 будівництво нових об'єктів з утилізації відходів;  

 сприяння впровадженню нових технологій в сфері повторного використання та 

утилізації відходів;  
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 сприяння реалізації товарів, вироблених з відходів.  

Окрім цього, необхідно вживати заходів для того, щоб забезпечити доступ відповідних 

галузей до низьковідсоткових кредитів на будівництво нових додаткових потужностей для 

утилізації та переробки відходів. Ці кошти будуть спрямовані лише на ті сектори, де існуючі 

потужності є недостатніми для обробки відходів, що збираються в країні. Особливу увагу 

буде приділено утилізації небезпечних відходів, відходів будівництва та знесення, 

відпрацьованих мастил, біорозкладних відходів.  

Вжиті заходи не повинні обмежувати вільну конкуренцію на ринку вторинної переробки 

відходів.  

Установки для переробки / утилізації слід привести у відповідність до вимог 

природоохоронного законодавства, яке регулює якість повітря і води, хімікатів, екологічної 

безпеки, контролю промислового забруднення і т.д.  

Нарешті, запропоновані заходи спрямовані на підвищення якості зібраних матеріалів, що 

дозволить досягти більш високих рівнів переробки.  

Кампанії для підвищення обізнаності громадськості та консультації зі зацікавленими 

сторонами будуть сприяти більш глибокому розумінню потенційних можливостей і 

екологічних переваг, що виникають в результаті утилізації та переробки.  

Уряд буде підтримувати діалог з економічними операторами для створення системи 

роздільного збирання відходів.  

Впровадження переробки та утилізації відходів від установ та офісів збільшить кількість 

перероблених відходів. Переробка відходів з установ, комерційного сектору та офісів буде 

короткостроковою метою стратегії.  

Зокрема, основна увага буде приділена переробці паперу і картону, пластику і деяких видів 

небезпечних відходів (тонерів для принтерів, акумуляторів, відпрацьованих мастил, 

електричного і електронного устаткування і т.д.), які легко утилізувати в цьому секторі.  

У період реалізації стратегії необхідно ввести роздільне збирання відходів в органах влади, 

університетах, школах і т.д. Створення таких систем для відходів з комерційного сектору та 

офісів повинно відбуватися в рамках пріоритетів регіональних програм щодо поводження з 

відходами, які повинні надавати необхідні адекватні заходи. Системи моніторингу за 

переробкою таких відходів повинні базуватися на місцевому рівні, а також потребують 

відповідних зобов'язань щодо звітності.  

7.1.3 Компостування  

 Основні пріоритети для підтримки компостування зелених відходів, біовідходів і 

сільськогосподарських відходів визначені  
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 На початковому етапі буде пріоритет для домашнього компостування і розвитку ринку 

компосту  

 Нові регуляторні акти про управління біовідходами і встановлення вимог щодо якості 

компосту  

7.1.4 Паливо зі сміття  

 Політика уряду чітко визначає виробництво і використання альтернативних видів палива 

(зокрема палива зі сміття), а також заходи для заохочення його використання (у разі 

необхідності)  

 Обсяг і потужність цементної промисловості для використання палива зі сміття мають 

бути чітко визначені, а політика уряду встановлює  законом умови для застосування 

палива зі сміття  

 Мають заохочуватися інші форми утилізації матеріалів, наприклад, засипання канав  

незабрудненими відходами будівництва та знесення  

7.1.5 Переробка  

Впродовж останніх років переваги та недоліки отримання енергії зі сміття є однією  з 

найбільш обговорюваних тем. Однак, використання відходів в якості альтернативних видів 

палива та / або спалювання з перетворенням в енергію може бути життєздатним варіантом з 

реальними вигодами для навколишнього середовища і національної економіки.  

Спалювання відходів буде дозволено тільки на заводах, які відповідають останнім технічним 

стандартам і тим самим забезпечують високий рівень захисту навколишнього середовища.  

Спільне спалювання відходів на існуючих цементних заводів буде застосовано як 

можливість для збільшення виробництва та використання енергії з відходів.  

Відходи з високим вмістом енергії, які не придатні для вторинної переробки, будуть 

спрямовані на утилізацію.  

Якщо відходи спалюються, то генероване тепло необхідно використовувати у максимально 

можливій мірі.  

Вимоги до спалювання відходів також будуть застосовуватися до установок для газифікації і 

піролізу відходів. Уряд уважно вивчить останні наукові розробки та дослідження щодо 

продуктів процесу піролізу з урахуванням їх небезпечних властивостей та відповідності 

критеріям відходів.  

7.1.6 Обробка відходів  

Основні пріоритети для розвитку потужностей з обробки відходів в країні визначені.  

Додаткові потужності для обробки небезпечних відходів будуть встановлені.  
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Основними пріоритетними напрямками стануть:  

 Попередня обробка небезпечних відходів, які призначені для поховання;  

 Попередня обробка відходів, яка може підвести до утилізації і / або переробки;  

 Попередня обробка відходів на великих промислових підприємствах.  

7.1.7 Видалення відходів  

 Програма визначена для реалізації вимог директиви ЄС про сміттєві полігони  

 Програма визначена для розробки системи регіональних полігонів  

 Програма визначена для закриття існуючих звалищ відходів  

7.1.8 Управління минулими екологічними збитками  

 Політика визначається на основі підходу держави щодо управління покинутими 

промисловими об'єктам, а зокрема зниження пов'язаних з ними ризиків для здоров'я та 

природи.  

 Урядові рішення приймаються на основі джерел, сум та термінів урядового 

фінансування, яке доступне для цих цілей  

7.1.9 Імпорт та експорт відходів  

Імпорт безпечних відходів з метою переробки буде дозволено тоді, коли існуватимуть 

належні і достатні потужності для обробки.  

Не буде дозволено імпорт відходів з метою спалювання або спільного спалювання. 

Експорт небезпечних відходів для утилізації і видалення буде необхідний в разі відсутності 

відповідних потужностей в країні.  

Всі існуючі бар'єри для експорту відходів будуть видалені, а регулювання цін не буде 

дозволено.  

7.2 РОЗШИРЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА (РВВ) 

7.2.1 Основні принципи  

Рамкова директива про відходи визначає розширену відповідальність виробника в якості 

основного інструменту для підтримки проектування і виробництва товарів, які в повній мірі 

враховують і сприяють ефективному використанню ресурсів впродовж всього їхнього 

життєвого циклу, включаючи їх ремонт, повторне використання, розбирання та переробку. 

Будь-яка фізична або юридична особа, яка професійно займається розробкою, виробництвом, 

обробкою, утилізацією, продажем або імпортом продукції (виробник продукту) має 

розширену відповідальність виробника з метою покращення повторного використання, 

запобігання, переробки та іншої утилізації відходів. 
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Такі заходи можуть включати в себе прийняття повернутих продуктів і відходів, які 

залишаються після того, як були використані ці продукти, а також подальше управління 

відходами та фінансову відповідальність за таку діяльність. При застосуванні розширеної 

відповідальності виробника, необхідно враховувати технічну здійсненність, економічну 

життєздатність, загальний стан навколишнього середовища, здоров'я людини і соціальні 

наслідки.  

7.2.2 Альтернативні підходи  

Створення окремих систем збору та утилізації під керівництвом й адмініструванням держави 

фінансуються та за рахунок податків на продукцію в даний час розглядається як менш 

придатне ніж РВВ.  

Стратегія також не вважає належним встановлення обов'язкових вимог щодо прийняття 

назад та зберігання для певних категорій продуктів, таких як батарейки, акумулятори та тара 

для напоїв. Проте, галузь може організовувати такі схеми на добровільній основі.  

7.2. Види відходів, які потенційно підпадають під РВВ  

Створення системи РВВ розглядається для наступних видів відходів:  

 Відходи упаковки  

 Відходи електричного та електронного обладнання  

 Використані батарейки та акумулятори  

 Транспортні засоби зі завершеним терміном експлуатації  

 Відпрацьовані мастила  

 Використані шини  

Підходи до реалізації РВВ можуть значно відрізнятися між окремими видами відходів  

7.2.4 Обмеження щодо впровадження РВВ  

Успіх реалізації схем РВВ буде дуже залежати від можливостей відповідних галузей для 

організації і створення представницьких систем і на національному рівні.  

7.3 ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ І ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 

7.3.1 Податки на продукти 

Роль (загрози) продуктових зборів в мотивуючих виробників - добровільно ввести і 

належним чином організувати і управляти схемами відповідального виробника 

Стратегія передбачає запровадження податку для наступних продуктів: 

 Нові транспортні засоби 
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 Свіжі масла 

Необхідність встановлення податку на упаковку, WEEE, батареї, акумулятори будуть 

оцінюватися через три роки після прийняття стратегії. 

Податок на продукт не застосовується, якщо встановлена для промисловості схема РВВ 

(розширеної відповідальності виробника), покриває щонайменше 70% продукції в галузі. 

Ці податки на продукцію можуть бути введені як економічний інструмент спрямований на 

зменшення споживання деяких категорій товарів. У зв'язку з цим, створення податку на 

продукт для одноразових пластикових пакетів розглядатиметься як міра анти-засмічення.  

7.3.2 Економічність і критерії фінансової стабільності  

Ключовий момент прийняття рішення: Ухвалення рішення про правила визначення 

соціально прийнятних і доступних тарифів (а отже, максимальний доступний потік доходів). 

Наприклад:  

 Визначення реалістичного коефіцієнта доступності для встановлення верхньої межі 

тарифів до середнього доходу (наприклад, 0,75% від середнього доходу домашніх 

господарств) 

 Визначити період, протягом якого максимальний доступний тариф повинен бути 

досягнутий, і / або максимально допустимий річний реальний темп зростання тарифів 

 Тарифи не повинні перевищувати співвідношення доступності. Тарифи не повинні 

перевищувати тариф повного відшкодування витрат 

Ключовий момент прийняття рішення: Ухвалення рішення про правила для досягнення 

фінансової стійкості послуг твердих побутових відходів. Приклад + 

 Гранти, які будуть використовуватися для досягнення довгострокової фінансової 

стійкості стратегії в той час зберігаючи тарифи за доступними цінами 

 Гранти, які будуть використовуватися тільки один раз, щоб фінансувати початкові 

потреби в інвестиціях 

 Сукупний чистий грошовий потік буде позитивним протягом усіх років 

 Заміна активів, які будуть фінансуватися за рахунок нерозподіленого прибутку або 

кредитів 

 Тарифи на покриття операційних та експлуатаційних витрат в повному обсязі з 

початку операцій 

 Тарифи на покриття 100% амортизації на всіх замінених активах 

 Тарифи для покриття частки амортизації на початкових активах 

Передумови для успішної реалізації стратегії є її доступність і фінансова життєздатність 

протягом усього періоду планування. Допустимість відноситься до здатності 

домогосподарств платити за послуги по утилізації відходів. Фінансова стійкість означає 

спроможність завжди мати готівку в банку: мати позитивний сукупний грошовий потік 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

щороку. Ці обмеження, по суті, в конфлікті: допустимість обмеження тисне на утримання 

тарифів на низькому рівні; обмеження фінансової стійкості тисне на їхнє збільшення. Міра 

доступності визначається відношенням доступності: частка середнього місячного доходу 

сім'ї, що домашні господарства цілком реально могли б витратити на комунальні послуги по 

утилізації твердих відходів. Співвідношення 1% від середнього доходу домогосподарства 

зазвичай використовується, хоча і більш низькі коефіцієнти використовуються в деяких 

частинах Європи. Інші заходи політики часто необхідні, щоб захистити найбідніших від 

недоступних зборів. Диференційовані системи стимулювання, засновані на здатності платити 

також використовуються в деяких країнах (див. Нижче). Після того, як доступна структура 

тарифів була узгоджена (в Україні в даний час це діє на основі фіксованого тарифу на 

домогосподарства), результуючий потік максимальних доходів в основному фіксується: це 

не впливає на витрати на обслуговування.  

Обмеження фінансової стійкості відноситься до мінімальних доходів, необхідних щорічно 

для підтримки системи утилізації відходів і має безпосереднє відношення до вартості послуг. 

Він не фіксований і може перебувати під впливом (і) з використанням коштів гранту зі 

змішаним фінансуванням; або (іі) з регулюванням інвестиційної програми. Обидва ці заходи 

впливають на цільову установку і проектування системи: її масштаб, розмір і механізми 

реалізації планування. Доступність, фінансова стійкість та обмеження доступності фонду 

грантів визначають масштаб, розмір і терміни реалістичної і досяжною стратегії. Врахування 

цих факторів сприяє встановленню реалістичних цілей для досягнення конкретної мети в 

галузі утилізації відходів. Цей підхід буде використаний при визначенні відповідної 

стратегії. Правила прийняття рішень необхідні на національному рівні для визначення (I) 

соціально доступних цін й політично прийнятних тарифних структур і рівнів; (II), як слід 

розраховувати мінімальний річний необхідний дохід (таким чином, визначаючи тарифи, 

необхідні для повного відшкодування витрат) і (III) умови, при яких кошти гранту повинні 

бути використані.  

7.3.3 Грантове фінансування 

Ключовий момент прийняття рішення: Вирішити як повинні бути використані кошти гранту 

і як використати їх на сектор утилізації відходів. Наприклад:  

 Визначити загальну суму фінансування гранту (розділений між національними та 

європейськими джерелами) за прогнозами, буде доступна для сектора ТПВ в період 

2017 року до 2023 року 

 Визначити ТПВ підгалузей, в яких мають право на отримання грантів і ті, хто не має 

права  

 Вказати, що кошти гранту не можуть бути використані в поєднанні з проектами 

приватного фінансування. 

 Визначити ТПВ підгалузей, в яких PSI заохочувано і сприйнято.  

Це є ключовим фактором, що визначає можливі досягненні позиції. Конкретні питання, які 

будуть розглянуті:  
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 Обсяг коштів ЄС, які, як очікується, будуть доступні для спільного фінансування 

інвестицій в сектор управління твердими побутовими відходами 

 Яким чином ці кошти будуть виділені на конкретні шляхи утилізації відходів у 

підгалузях/діяльності. Цей фактор є вирішальним, за участі приватного сектора в 

пошуку. Вкрай важливо уникати грантів, що фінансуються державою за умови 

(субсидування) послуг конкуруючими приватними фірмами в тій ж галузі.  

 Як правила державної допомоги впливають на політику уряду у PSI секторі (див 

нижче) 

 Необхідність прийняття рішень про створення умов, при яких кошти гранту повинні 

бути використані (наприклад, правила ЄС, зазвичай, запобігають використанню 

грантових коштів більше одного разу для фінансування одного й того ж активу).  

7.3.4 Перспективна роль приватного сектору 

Ключовий момент прийняття рішення: вирішіть, як приватний сектор відноситься до участі у 

фінансуванні утилізації відходів  

Ключові рішення: Пріоритетні напрямки приватного фінансування 

 Участь приватного сектора є ще одним фактором, що визначає обсяг і масштаб послуг, 

які реально можуть бути надані в короткостроковій і середньостроковій перспективі. 

Конкретні питання стосуються: 

 Визначення (і) стратегії залучення приватного сектора у фінансуванні та експлуатації 

об'єктів з управління комунальними відходами та (іі) сприятливі урядові рішення  

 Визначення заходів щодо поводження з відходами у конкретних підгалузях /, в яких 

участь приватного сектора слід шукати і заохочувати. Це вкрай важливо: 

o Для того, щоб гарантувати, що PSI не порушує правила державної допомоги ЄС (ЄК 

в теорії не має ніяких проблем з об'єднання коштів ЄС з PSI підходів, але на 

практиці це складно і дуже мало таких прикладів)  

o Для того, щоб сигнал приватним фірмам, що їх участь в ринку управління 

побутовими відходамивітається, що конкуренція буде справедливою, і що витрати 

можуть бути відновлені в повному обсязі 

o Для того, щоб оцінити розмір потенційних інвестиційних вкладів в секторі щодо 

приватного сектору до загальних вимог інвестиційного фінансування стратегії 

 Таким чином, ключове питання полягає в тому, щоб визначити деякі види діяльності 

щодо поводження з відходами, які мають бути в першу чергу під громадською 

відповідальністю і правом на отримання грантів ЄС та інших структур, які повинні бути 

реалізовані повністю на комерційній основі, та фірм, конкуруючих за принципами 

справедливості і відкритій основі ( з повним відшкодуванням витрат) 

 Участь приватного сектора має важливе значення для державного сектора і його 

здатності до складання контракту, управління і регулювання сектору (див інституційний 

розділ) 

7.3.5 Відшкодування витрат: реєстрація користувачів, механізми тарифікації та оплати 
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Ключове положення: Використання альтернативних механізмів тарифікації – наприклад, 

комунальний податок на відходи, які ви викидаєте. 

Ключове положення: У разі збереження існуючої системи тарифікації на основі 

індивідуальних договорів про надання послуг, договір вступає в силу для всіх господарств у 

відповідних районах, затверджених міською радою (без потреби підписання кожним 

окремим господарством). 

Нинішня система тарифікації споживачів базується на спрощеній моделі, в якій компанії зі 

збору відходів є відповідальними за реєстрацію користувачів, розрахунок тарифів, 

визначення механізмів збору виплат та стягнення боргів. Така схема навряд чи зможе бути 

застосованою в більш комплексній та взаємозалежній системі управління відходами за 

участю декількох обслуговуючих компаній. В якості альтернативи варто розглядати 

диференційовані тарифи та рівні комунальної відповідальності стосовно реєстрації 

споживачів, тарифікації тощо. 

Тарифи, реєстрація споживачів, механізми тарифікації та виплат 

Диференційовані тарифи 

 

7.3.6 Економічні та адміністративні інструменти для розробки сміттєзвалищ 

 

7.3.7 Фінансове забезпечення для закриття сміттєзвалищ та подальшого догляду  
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8. РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

8.1 ВСТУП 

ВСЕ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

Цей розділ включає в себе орієнтовну програму та часові рамки для реалізації стратегії, 

орієнтовний кошторис витрат на реалізацію стратегії, вимоги до плану управління 

регіональними відходами, а також моніторинг виконання. Програма відповідає 

національному плану пріоритетних дій (глава 12).   

Ми не можемо представити розділ на даний момент, оскільки аналіз варіантів та фінансові 

розрахунки потребують завершення. 

8.2 ОРІЄНТОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

Підлягає виконанню 

8.3 ОРІЄНТОВНИЙ КОШТОРИС ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  

Цей розділ буде містити кошторис державних витрат на реалізацію NWMS (Національної 

стратегії управління відходами). Вони зростають відповідно до типу потоку відходів 

протягом періоду виконання.  Це дасть можливість відобразити масштаб державних 

інвестицій, що потребуються для реалізації стратегії. 

8.3.1 Узагальнені вимоги до орієнтовної ємності 

 За потоком відходів 

 На обласному та національному рівні 

 Відповідно до розрахованих орієнтовних державних інвестицій та O&M витрат на 

національному рівні 

8.3.2 Інвестиції 

Орієнтовні розміри інвестицій впродовж періоду реалізації відповідають вимогам до 

орієнтовної ємності як для кожного потоку відходів, так і в загальному. Це дозволить 

визначити загальні вимоги до державних інвестицій стосовно потоку відходів.  

8.3.3 O&M витрати 

Орієнтовні O & M витрати впродовж періоду виконання відповідають вимогам до 

орієнтовної ємності як для кожного потоку відходів, так і в загальному. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

8.3.4 Середньорічні витрати 

Інвестиційні витрати були об’єднані з активами та O&M витратами для відображення 

орієнтовних середньорічних ресурсних витрат в період дослідження. Цей кошторис також 

має бути відображений стосовно прогнозованого ВВП.  

8.3.5 Вплив на національну економіку 

 

8.4 ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ  

 

8.5 ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

Обов’язки та терміни розробки планів регіонального управління відходами   

Які проблеми будуть вирішені плануванням регіонального управління відходами 

 

8.6 РЕАЛІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ 

Підлягає виконанню 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

9. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

10. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУ ДІЙ  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «SEC ECOLOGY» 

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

 

 

 

11. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ПРІОРІТЕТНИХ ДІЙ   

Підлягає виконанню 

 

 

 

 


