
НОВА ПОЛІТИКА 
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  

— ОСНОВА ЕК     НОМІКИ 
ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ 

Міністерство екології  
та природних 

ресурсів України
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ВЕЛИКА МЕТА:
Захист довкілля 
та здоров’я людей
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ЩО МАЄМО ЗАРАЗ?

Управління 
відходами 

орієнтовано на їх 
захоронення на 

звалищах

Не передбачає 
розширеної 

відповідальності 
виробника 
продукту

Має  
низький 

технологічний 
та інноваційний 

рівень

Відсутні  
економічні 

стимули розвитку 
перероблення 

відходів
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ДЛЯ ЧОГО 
ПОТРІБНА 
РЕФОРМА 
УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ?

Налагодження системи збору, 
переробки відходів для зменшення 
екологічних ризиків та максимального 
використання вторинних ресурсів

Зменшення обсягів утворення 
та видалення муніципальних відходів 
та їх розумна організація

Створення економічних можливостей 
для розвитку потужностей з перероблення 
відходів та бізнесів у сфері відходів

Створення фундаменту циклічної 
економіки, метою якої є повторне
використання відходів
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ЩО МИ РОБИМО?

НАЦІОНАЛЬНА 
СТРАТЕГІЯ

Національний план 
управління відходами

Рамковий законопроект 
про відходи

Регіональні плани 
управління відходами

Секторальні  
законопроекти
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НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Рамковий 
закон україни 
«Про відходи»
Директива 2008/98/
ЄС Європейського 
Парламенту та Ради 
від 19 листопада 
2008 року про 
відходи та скасування 
деяких Директив, 
Директива 1999/31/
ЄС Європейського 
парламенту і 
Ради від 26 квітня 
1999 року про 
захоронення відходів

Закон україни 
«Про батарейки, 
батареї 
і акумулятори»
Директива 2006/66/
ЄC Європейського 
парламенту і Ради 
про батарейки 
і акумулятори і 
відходи батарейок 
і акумуляторів

Закон україни 
«Про відходи 
електричного 
та електронного 
обладнання»
Директива 2012/19/
ЄС Європейського 
парламенту і 
Ради від 4 липня 
2012 року про відходи 
електричного 
та електронного 
обладнання

Закон україни 
«Про упаковку 
та відходи 
упаковки»
Директива 94/62/
ЄС Європейського 
Парламенту 
та Ради від 
20 грудня 1994 року 
про упаковку 
та відходи упаковки

Про побутові від-
ходи та інші зако-
нопроекти: 
«Про  захоронення 
відходів», «Про 
спалювання від-
ходів», «Про від-
працьовані нафто
продукти», «Про 
зняті з експлуата-
ції транспортні за-
соби», «Про управ-
ління відходами 
видобувної про-
мисловості»
Директиви 2008/98/
EC, 1999/31/EC, 
2010/75/EC тощо
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НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПЛАНИ

 Національна стратегія 
управління відходами 
в Україні до 2030 року

Національний 
план управління 

відходами

Регіональні  
плани управління 

відходами
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ЩО  
ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЛАН

Розбудова та модернізація 
інфраструктури управління відходами

Створення інформаційної системи, 
яка включає дані щодо обсягів утворення 
відходів та операцій поводження з ними, 
регіональні плани з управління відходами

Умови для переходу на нову класифікацію 
відходів відповідно до європейської

Підзаконні акти, що встановлюють  
вимоги, порядки та правила

Центральний орган виконавчої влади 
з питань управління відходами

Технічні регламенти  
та стандарти
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КЛЮЧОВІ 
ЕЛЕМЕНТИ  
НОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Введення 
європейської 
класифікації  

відходів  
— чіткі коди, 

номенклатура 
небезпечних відходів 

відповідно до 
класифікації ЄС

Розширена відповідальність виробника  
— виробник наперед думає і платить 

за утилізацію створених відходів

П›ятиступенева 
ієрархія 

— запобігання, 
перероблення, 

повторне 
використання, а лише 

в кінці спалення 
та видалення
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П’ятиступенева 
ієрархія
УПРАВЛІННЯ ВІД ХОД АМИ 

Перевезення
Оброблення

Енергетичне 
ві д новлення

Ві д новлення 
матеріалів Рец иклінг

Інші способи ви д аленняЗа хороненняСпалювання

Збирання

розбирання
сортування
дроблення
ущільнення
гранулювання

сортування
дроблення
ущільнення
гранулювання

сушіння
подрібнення
кондиціювання
розділення

сушіння
подрібнення
перепакування 
розділення
змішування

ВИД АЛЕННЯ
Підготовка до видалення:

ВІ ДНОВЛЕННЯ
Підготовка до відновлення:
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РОЗШИРЕНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВИРОБНИКА

Колективна 
через організацію 

колективної 
розширеної 

відповідальності 
виробників (ОКРВВ)

Індивідуальна 
через організацію 

індивідуальної 
розширеної 

відповідальності 
виробників (ОІРВВ)

 Класифікувати свої відходи відповідноשש
до національного переліку відходів 
та процедурою класифікації та вести 
їх облік

 ,Дотримуватись вимог щодо зберіганняשש
збирання, перевезення та оброблення 
відходів в залежності від їх виду, 
властивостей та складу

 Перевозити та обробляти ці відходиשש
самостійно або передавати їх 
суб’єктам господарювання у сфері 
управління відходами

 ,Запобігати змішуванню відходівשש
які можуть бути відновлені, 
з відходами, які не можуть бути 
відновлені, щоб не перешкоджати 
їх подальшому відновленню

 Забезпечувати фінансування діяльностіשש
з управління відходами
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ЩО СПОНУКАТИМЕ  
ДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ?

Нове законодавство, термінологія та єдиний 
класифікатор відходів дають можливість розвитку 
цілому сектору бізнесу управління відходами 
із внутрішніми чи зовнішніми інвестиціями

Інтегрована інформаційна 
система з управління 
відходами, що буде 
містити усі реєстри

Спланована логістика 
та інфраструктура на 
регіональному та місцевому рівнях 
— готові інвестиційні плани

Чітка і зрозуміла 
система видачі 
дозволів 
та ліцензій
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ДЛЯ ГРОМАДЯН

Європейські 
екологічні 
стандарти  

(чиста вода, ґрунти, 
повітря, фауна 

та флора)

Вільний доступ 
до інформації 

про забруднювачів, 
полігони 

та перероблення

Зменшення 
кількості 

сміттєзвалищ 
та приведення 

існуючих 
до екологічних 

стандартів

Можливість 
впливати на 

систему управління 
відходами 

на місцевому рівні



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

Міністерство екології  
та природних 

ресурсів України


