
ПОПРАВКИ 

до проекту Закону України 

 «Про управління відходами» 

№2207-1Д 

                       

Норма/текст доопрацьованого законопроекту Норма/текст з урахуванням пропозиції 

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні 

засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення 

обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від 

управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного 

використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання 

негативному впливу відходів на здоров’я людей та 

навколишнє природне середовище. 

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні 

засади і діяльності щодо захисту навколишнього 

природного середовища та здоров'я людей шляхом 

запобігання утворенню або зменшення обсягів утворення 

відходів, зниження негативних наслідків від управління 

відходами, сприяння їх повторному використанню і 

відновленню як вторинної сировини та енергетичних 

ресурсів, зменшення загального впливу використання 

ресурсів та підвищення ефективності такого 

використання які мають вирішальне значення для 

переходу до циркулярної економіки та забезпечення 

конкурентоспроможності. 

Стаття 1. Визначення термінів 

1) безхазяйні відходи – відходи, власника яких не встановлено 

або власник яких не є відомим; 

Визначення пропонується видалити 

2) біовідходи – відходи зелених насаджень, харчові та кухонні 

відходи домогосподарств, закладів громадського харчування 

та роздрібної торгівлі, та подібні відходи харчової 

промисловості, що здатні до анаеробного або аеробного 

розкладання; 

2) біовідходи – відходи зелених насаджень від садів та 

парків, харчові та кухонні відходи домогосподарств, 

закладів громадського харчування та роздрібної 

торгівлі, та подібні відходи харчової промисловості, що 

здатні до анаеробного або аеробного розкладання; 

5) виробник продукції – суб’єкт господарювання, що вводить 

в обіг продукцію, яку він виробляє або імпортує; 

5) виробник продукту – суб’єкт господарювання, що 

вводить в обіг продукт, яку він виробляє або імпортує; 
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7) відходи –  будь-які речовини, матеріали і предмети, що 

утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також 

товари (продукція), що повністю або частково втратили свої 

споживчі властивості, і не мають подальшого використання за 

місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися; 

 

7) відходи — будь-яка речовина, предмет від яких 

власник позбувається, має намір або зобов’язаний 

позбутися; 

10) відходи харчових продуктів – харчові продукти що 

повністю або частково втратили свої споживчі властивості, і 

не мають подальшого використання і від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися; 

10) відходи харчових продуктів – харчові продукти, 

згідно закону «Про харчові продукти», від яких їх 

власник позбувається, має намір або повинен позбутися; 

13) вторинна сировина – речовини та матеріали, отримані в 

результаті підготовки до відновлення та/або відновлення  

відходів (у тому числі рециклінгу), які використовуються 

замість первинної сировини; 

 

13) вторинна сировина – це відходи, які можуть 

використовуватися замість первинної сировини та/або 

відходи отриманні після підготовки до видалення та/або 

речовини та матеріали які були отримані після 

відновлення відходів (в тому числі рециклінгу). 

16) захоронення – розміщення відходів на поверхні чи в землі 

(підземне) у спосіб, що не становить загрози для 

навколишнього природного середовища та здоров’я людини і 

не передбачає їх подальше оброблення; 

 

Визначення пропонується видалити 

17) зберігання відходів – тимчасове (не більше одного 

року) перебування відходів на об'єктах управління відходами 

до їх оброблення; 

17) зберігання відходів – тимчасове  зберігання відходів 

в місцях їх збирання або оброблення, у спосіб, що не 

становить загрози для навколишнього природного 

середовища та здоров’я людини, для передачі суб’єктам 

господарювання для видалення терміном менше ніж 

одного року або для відновлення терміном менше ніж 

трьох років; 

18) збирання – діяльність, пов’язана з вилученням, 

накопиченням і зберіганням відходів суб’єктами 

18) збирання – діяльність, пов’язана з 

накопиченням відходів, включаючи попереднє 
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господарювання у сфері управління відходами, включаючи 

сортування, з метою їх подальшого перевезення на об’єкти 

оброблення відходів; 

сортування та тимчасове зберігання відходів, з метою їх 

подальшого перевезення до місць оброблення відходів; 

19) зворотне заповнення – операція з відновлення, у 

результаті якої придатні для цього відходи використовуються 

для заповнення гірничих виробок (пустот), рекультивації, 

інших інженерних цілей, замінюючи при цьому матеріали, 

які не є відходами; 

19) зворотне заповнення – операція з відновлення, 

у результаті якої придатні для цього відходи, що не є 

небезпечними (інертні) використовуються для 

рекультивації або в інженерних цілях та благоустрою, 

замінюючи при цьому матеріали, які не є відходами, за 

умови, що такі відходи використовуються в обмеженій 

кількості, достатній для досягнення цих цілей; 

20) ієрархія управління відходами — послідовність 

методів і засобів управління відходами, які забезпечують 

мінімізацію їх утворення, екологічно безпечне управління та 

спрямовані на запобігання негативному впливу відходів на 

стан навколишнього природного середовища та здоров’я 

людини; 

Визначення пропонується видалити 

22) муніципальна система управління побутовими відходами 

- комплекс заходів, об'єктів управління відходами та 

суб'єктів, що надають окремі послуги з управління 

відходами, в межах територіальної громади або об'єднаної 

територіальної громади; 

22) система управління побутовими відходами - 

комплекс заходів з надання послуг з управління 

відходами, в межах територіальної громади або 

об'єднаної територіальної громади; 

24) об’єкт управління відходами – місце, установка, 

інженерна споруда або інший об’єкт, що використовується 

для збирання, зберігання, відновлення та видалення відходів; 

Визначення пропонується видалити 

26) оператор муніципальної системи управління побутовими 

відходами – комунальне підприємство, уповноважене 

виконавчим органом відповідної місцевої ради на організацію 

роботи муніципальної системи управління побутовими 

відходами. 

 

Визначення пропонується видалити 
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27) операції з управління відходами – збирання, перевезення, 

відновлення (у тому числі сортування) та видалення відходів; 

Визначення пропонується видалити 

29) перевезення – транспортування відходів від місць їх 

утворення до об’єктів управління відходами, а також від 

одного об’єкта утворення або управління відходами до 

іншого; 

29) перевезення – транспортування відходів, 

включаючи супутні для цього операції з навантаження, 

перевантаження та розвантаження коли вони 

виконуються суб’єктом господарювання як окремий вид 

діяльності; 

30) підготовка до видалення – попередні операції перед 

видаленням, включаючи підготовчі процеси, зокрема 

розбирання, сортування, ущільнення, гранулювання, 

сушіння, подрібнення, перепакування, розділення, 

змішування перед проведенням будь-якої операції, 

визначеної в позиціях D1—D12 додатка 1; 

Визначення пропонується видалити 

31) підготовка до відновлення – попередні операції перед 

відновленням, включаючи підготовчі процеси, зокрема 

розбирання, сортування, ущільнення, гранулювання, 

сушіння, подрібнення, перепакування, розділення, 

змішування, перед проведенням будь-якої операції, 

визначеної в позиціях R1— R11 додатка 2; 

Визначення пропонується видалити 

34) побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані 

відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, 

картону, скла, пластику, деревини, текстилю, упаковки, 

біовідходи, металобрухт, відходи електричного та 

електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, 

медичні та небезпечні відходи у складі побутових, 

великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або 

роздільно зібрані відходи з інших джерел у разі, коли ці 

відходи подібні за своїм складом до відходів 

домогосподарств. 

34) побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані 

відходи від домогосподарств, включаючи відходи 

паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, 

упаковки, біовідходи, відходи чорних та кольорових 

металів побутового походження, відходи електричного 

та електронного обладнання, відходи батарей та 

акумуляторів, медичні та небезпечні відходи у складі 

побутових, великогабаритні та ремонтні відходи; 

      змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших 

джерел у разі, коли ці відходи подібні за своїм складом 

до відходів домогосподарств; 
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Побутові відходи не включають відходи промисловості, 

сільського і лісового господарства, рибальства та 

аквакультури, резервуарів для септиків, стічні води та відходи 

від їх оброблення, включаючи осад стічних вод, транспортні 

засоби, у яких закінчився строк експлуатації, відходи 

будівництва і знесення.  

 

Побутові відходи не включають відходи 

промисловості, сільського і лісового господарства, 

рибальства та аквакультури, резервуарів для септиків, 

стічні води та відходи від їх оброблення, включаючи осад 

стічних вод, транспортні засоби, у яких закінчився строк 

експлуатації, відходи будівництва і знесення.  

 

35) полігон – місце захоронення відходів, призначене для їх 

розміщення на поверхні чи в землі (підземне), включаючи: 

- внутрішні місця для видалення відходів, на яких утворювач 

відходів здійснює видалення власних відходів на місці 

утворення; 

- постійне місце, на якому відходи зберігаються понад один 

рік. 

35) полігон – місце захоронення відходів, яке 

відповідає технічним вимогам будівництва полігонів для 

захоронення відходів, призначене для їх розміщення та 

експлуатації на поверхні чи в землі (підземне), 

включаючи: 

- внутрішні місця для видалення відходів, на яких 

утворювач відходів здійснює видалення власних 

відходів на місці утворення; 

- постійне місце, на якому відходи зберігаються понад 

один рік. 

36) послуга з управління побутовими відходами – комплекс 

заходів, операцій та послуг з управління відходами (збирання, 

вивезення, відновлення та видалення побутових відходів), що 

надається виконавцем послуги з управління побутовими 

відходами; 

Визначення пропонується видалити 

37) послуга зі збирання побутових відходів – роздільне 

збирання побутових відходів, що здійснюється оснащеними 

транспортними засобами або у муніципальних пунктах 

роздільного збирання побутових відходів; 

 

Визначення пропонується видалити 

38) послуга з вивезення побутових відходів – збирання та 

перевезення побутових відходів від місць їх утворення або 

збирання до об'єктів управління відходами; 

Визначення пропонується видалити 
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39) послуга з відновлення побутових відходів – здійснення 

технологічних операцій відповідно до додатку 2 цього Закону, 

пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей побутових відходів; 

Визначення пропонується видалити 

42) ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, 

предметів, виробів, що утворилися під час проведення 

реконструкції, ремонту, реставрації об'єктів будівництва; 

42) ремонтні відходи - відходи будівництва та знесення 

від домогосподарств,  які включають залишки речовин, 

матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час 

проведення у житловому будинку, окремій квартирі, 

будинку громадського призначення капітального та 

поточного ремонту, перепланування, переобладнання, 

прибудови тощо; 

48) суб’єкт господарювання у сфері управління відходами – 

юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює 

збирання, перевезення, відновлення та видалення відходів 

відповідно до законодавства; 

48) суб’єкт господарювання у сфері управління 

відходами – юридична особа або фізична особа-

підприємець, що здійснює збирання, зберігання, 

перевезення, відновлення та видалення відходів 

відповідно до законодавства; 

50) тимчасове зберігання відходів – зберігання відходів 

утворювачами відходів у спосіб, що не становить загрози для 

навколишнього природного середовища та здоров’я людини, 

протягом одного року з моменту їх утворення з метою 

подальшої передачі суб’єктам господарювання у сфері 

управління відходами; 

Визначення пропонується видалити 

51) управління відходами – збирання, перевезення, 

відновлення (у тому числі сортування) та видалення відходів, 

включаючи нагляд за такими операціями та подальший 

догляд за об’єктами видалення відходів; 

51) управління відходами – збирання, перевезення, 

відновлення (у тому числі сортування) та видалення 

відходів, включаючи нагляд за такими операціями та 

подальший догляд за місцями оброблення та збирання 

відходів, включаючи дії брокерів чи торговців; 

52) утворювач відходів – фізична особа, юридична 

особа та фізична особа-підприємець, в результаті діяльності 

якої утворюються відходи; 

52) утворювач відходів – фізична особа, юридична особа 

та фізична особа-підприємець, в результаті діяльності 

якої утворюються відходи (первісний утворювач 
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відходів), а також суб’єкти господарювання у сфері 

оброблення відходами, які здійснюють попереднє 

оброблення, змішування або інші операції, що 

призводять до зміни характеру або складу відходів; 

частина відсутня відновлення матеріалу – операція по відновленню, окрім 

відновлення енергії та перероблення в матеріали, які 

використовуються як паливо або інші способи 

отримання енергії, включно підготовку до повторного 

використання, рециклінг та зворотне заповнення; 

частина відсутня відходи, які не є небезпечними – відходи, що не мають 

небезпечних властивостей з Переліку властивостей 

відходів, які роблять їх небезпечними, наведеного в 

додатку 3; 

частина відсутня інертні відходи – відходи, що не зазнають значних 

фізичних, хімічних чи біологічних змін; 

- не розчиняються, не горять, не розкладаються 

та / або не впливають негативно на інші речовини, з 

якими вони вступають у контакт такий спосіб, що 

призводить до шкоди здоров'ю людей або забрудненню 

навколишнього середовища вище допустимих рівнів 

- загальна здатність вилуговування, вміст 

забруднюючих речовин у відходах та екотоксичність 

фільтрату незначні і не впливають шкідливо на якість 

поверхневих та підземних вод; 

частина відсутня місце збирання відходів –  земельна ділянка, надана в 

установленому порядку, для здійснення відповідної 

діяльності, обладнана необхідними технічними засобами 

для збирання та зберігання, на якій накопичуються 

відходи в тому числі здійснюється попереднє сортування 
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та зберігання з метою перевезення до місць оброблення 

відходів; 

частина відсутня місце оброблення відходів – земельна ділянка, надана в 

установленому порядку, для здійснення відповідної 

діяльності, яка обладнана інженерною спорудою та/або 

установкою для оброблення відходів; 

частина відсутня торговець – суб’єкт господарювання (юридична особа 

та фізична особа – підприємець), який діє від свого імені 

та за власний рахунок при купівлі та подальшій продажи 

відходів, включаючи торговців, які фізично не 

володіють відходами; 

частина відсутня брокер - суб’єкт господарювання (юридична особа та 

фізична особа – підприємець), що займається 

організацією відновлення чи видалення відходів від 

імені інших суб’єктів господарювання, включаючи 

брокерів, які фізично не володіють відходами; 

частина відсутня відходи чорних та кольорових металів - технологічні 

відходи з металу, отриманні в результаті видобутку, 

відновлювання або механічній обробці кольорових та 

чорних металів та їх сплавів, розбирання бракованих 

машин та обладнання, деталі та конструкції 

промислового, будівельного чи побутового характеру за 

винятком небезпечних відходів; 

частина відсутня відходи чорних та кольорових металів побутового 

походження - відходи з чорних та кольорових металів, 

отримані від домогосподарств, а також утворенні в 

адміністративних, соціальних та громадських будівлях. 

До них також прирівнюються відходи чорних і 



9 

 

кольорових металів, отримані з торгових майданчиків, 

ремісничих робіт, майданчиків для відпочинку та 

розваг; 

частина відсутня промислові відходи – відходи, що утворюються в 

результаті виробничої діяльності юридичних та 

фізичних осіб – підприємців; 

частина відсутня запобігання – заходи, вжити до того, як речовина, 

матеріал або продукт перетворяться на відходи, які 

зменшують: 

- масу відходів, у тому числі шляхом повторного 

використання продуктів або продовження 

терміну експлуатації продукції; 

- несприятливий вплив утворення відходів на 

довкілля та здоров’я людини; 

- вміст небезпечних речовин у матеріалах та 

продуктах; 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з 

управлінням відходами, що утворюються в Україні, 

перевозяться через її територію, вивозяться за її межі, а 

також із перевезенням і обробленням відходів, що ввозяться 

в Україну. 

1.Дія цього Закону поширюється на всі види відходів, за 

виключенням тих, які перераховані у частині другій цієї 

статті. 

2. Дія цього Закону не поширюється на: 

1) невловлювані газоподібні речовини, що викидаються 

безпосередньо в повітря; 

2) радіоактивні відходи; 

3) вибухові речовини військового та цивільного 

призначення, виведені з експлуатації; 

4) незабруднений ґрунт та інші природні матеріали, 

добуті під час проведення будівельних робіт, за умови, що 

2. Дія цього Закону не поширюється на: 

1) газоподібні речовини, що викидаються 

безпосередньо в повітря; 

2) радіоактивні відходи; 

3) вибухові речовини військового та цивільного 

призначення, виведені з експлуатації; 

4) незабруднений ґрунт та інші природні матеріали, 

добуті під час проведення будівельних робіт, за умови, 
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матеріал використовуватиметься під час будівництва у 

своєму природньому (первісному) стані, на місцевості, де 

його було добуто; 

5) побічні продукти тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною, які регулюються 

Законом України «Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання людиною», за 

виключенням тих, до яких застосовані операції оброблення 

відходів відповідно до цього Закону; 

6) зворотні води; 

7) відходи видобувної промисловості, що утворились 

внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, 

оброблення та зберігання корисних копалин і розроблення 

родовищ корисних копалин, які регулюються згідно із 

законом; 

8) донні осади (відклади), що покривають дно водного 

об’єкту, якщо доведено, що вони не є небезпечними. 

 

що матеріал використовуватиметься під час будівництва 

у своєму природньому (первісному) стані, на місцевості, 

де його було добуто; 

5) побічні продукти тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною та виробництву з 

цих побічних продуктів, які регулюються Законом 

України «Про побічні продукти тваринного походження, 

не призначені для споживання людиною», за 

виключенням тих, що призначені для спалення, 

захоронення чи застосовуються для вироблення біогазу 

або компосту, до яких застосовані операції оброблення 

відходів відповідно до цього Закону; 

6) стічні води; 

7) відходи видобувної промисловості, що утворились 

внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, 

оброблення та зберігання корисних копалин і 

розроблення родовищ корисних копалин, які 

регулюються згідно із законом; 

8) донні осади (відклади), які розміщуються всередині 

поверхневих вод з метою управління водами та водними 

шляхами або пом’якшення наслідків повеней, посухи чи 

меліоративних робіт, якщо доведено, що осади не є 

небезпечними; 

9) земля (на місці), включаючи невикопаний 

забруднений ґрунт та будівлі постійно пов'язані з 

землею; 

10) відходи фекалій/гною, соломи та інші природні, 

сільськогосподарські або лісові продукти, крім тих на 

які поширюється дія Закону України “Про побічні 

продукти тваринного походження, не призначені для 
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споживання людиною”, що не є небезпечними та 

використовуються в сільському, лісовому господарстві 

або для виробництва енергії з такої біомаси шляхом 

застосування процесів або методів, які не завдають 

шкоди навколишньому природному середовищу чи 

здоров’ю людини; 

11) туші тварин, загиблих не в результаті забиття, 

включаючи тварин, забитих з метою зменшення 

епізоотичних хвороб, які видаляються відповідно до 

Закону України “Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання людиною”; 

12) речовини або матеріали, призначені для 

використання як кормові матеріали, визначені Законом 

України про безпечність та гігієну кормів, які не 

складаються з або не містять побічні продукти 

тваринного походження. 

Стаття 3. Основні цілі та принципи державної політики у сфері управління відходами 

частина відсутня 1. Управління відходами спрямоване на запобігання або 

зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людини та 

навколишнє природне середовище та здійснюється 

відповідно до вимог нормативних актів щодо: 

1) захист води, повітря, ґрунту, рослин і тварин; 

2) шум і запахи; 

3)не чинить негативного впливу на сільську місцевість 

або території зі спеціальним режимом, включаючи 

території природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення. 

1. Основними цілями державної політики у сфері управління 

відходами є: 

 

2. Основними цілями державної політики у сфері 

управління відходами є: 
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7) запровадження розширеної відповідальності виробника. 

доповнити 

7) запровадження розширеної відповідальності 

виробника встановлює вимоги до продуктів, які в 

процесі їх виробництва або після їх використання 

утворюють небезпечні та / або безпечні відходи, а 

також вимоги до розширеної відповідальності 

виробника, щодо таких продуктів 

2. Основними принципами державної політики у сфері 

управління відходами є: 

доповнити 

3. Основними принципами державної політики у сфері 

управління відходами є: 

5) доступності — усі витрати, пов’язані з наданням 

послуг управління побутовими відходами мають 

відшкодовуватись споживачами цих послуг та мають 

бути доступними для споживачів; 

6) сталого розвитку — задоволення нинішніх 

суспільних потреб не має відбуватися за рахунок 

ущемлення потреб наступних поколінь. Системи 

управління відходами мають бути відповідні, 

реалістичні та доступні для суспільства;  

7) фінансової стійкості — мати позитивний 

накопичувальний грошовий потік щороку. Це 

стосується мінімального доходу, необхідного щорічно 

для підтримки послуг з відходами, і безпосередньо 

стосується витрат на обслуговування. 

8) технічної можливості— якщо необхідна технологія 

доступна (в наявності) чи ні;  

9) економічної життєздатності — очікувані вигоди 

дорівнюють або перевищують очікувані витрати; 

10) захисту ресурсів — зменшення загального впливу 

використання ресурсів та підвищення ефективності 

такого використання; 

Стаття 4. Ієрархія управління відходами 



13 

 

частина відсутня 3.У застосуванні ієрархії, враховуються загальні 

принципи охорони навколишнього середовища, такі як 

запобіжні заходи та стійкість, технічна доцільність та 

економічна доцільність, захист ресурсів, а також 

загальний вплив на навколишнє середовище, здоров'я 

людини, економіку та суспільство відповідно до основні 

цілі та принципи державної політики у сфері управління 

відходами. 

частина відсутня 4.Відхилення від ієрархії допускається для окремих 

потоків відходів, якщо це базується на міркуваннях, 

пов'язаних із життєвим циклом відходів, у зв'язку із 

загальним впливом на утворення та управління такими 

відходами. 

частина відсутня 5.Застосовуючи ієрархію управління відходами, слід 

віддавати перевагу варіантам, які забезпечують 

найкращий загальний екологічний результат. Це також 

може включати відхилення від послідовності ієрархії 

управління відходами для окремих потоків відходів, 

коли це технічно та економічно виправдано зважаючи на 

склад, властивості, „життєвий цикл“ беручи до уваги 

загальні наслідків щодо утворення та управління такими 

відходами. 

Стаття 5. Запобігання утворенню відходів 

1. Запобігання утворенню відходів досягається такими 

заходами: 

4) доступності запасних частин, інструкцій з експлуатації, 

технічної інформації чи інших інструментів, обладнання або 

програмного забезпечення, що дозволяють проводити ремонт 

і повторне використання продукції без зниження рівня її 

якості та безпеки функціонування; 

1. Запобігання утворенню відходів досягається 

такими заходами: 

4) доступності запасних частин, інструкцій з 

експлуатації, технічної інформації чи інших 

інструментів, обладнання або програмного забезпечення, 

що дозволяють проводити ремонт і повторне 

використання продукції без зниження рівня її якості та 
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безпеки функціонування, в тому числі через ринкові 

обмеження, за умови, що такі обмеження пропорційні та 

недискримінаційні; 

частина відсутня 12) зменшення обсягів утворення відходів харчових 

продуктів у роздрібних та інших торгівельних мережах, 

закладах громадського харчування та 

домогосподарствах; 

частина відсутня 13) зменшення обсягів утворення харчових відходів у 

первинному виробництві, а також зменшити втрати 

продуктів харчування в ланцюгах виробництва та 

постачання, роздрібних та інших торгівельних мережах, у 

ресторанах та продовольчих послугах, закладах 

громадського харчування та домогосподарствах, 

заохочення донорствоа їжі та інший перерозподіл для 

споживання людиною, надаючи пріоритет вживання 

людям порівняно з кормами для тварин та їх 

перероблення в непродовольчі товари. 

частина відсутня 14) впровадження системи моніторингу та оцінки 

виконання заходів щодо запобігання харчовим відходам, 

шляхом вимірювання рівнів харчових відходів на основі 

методології, встановленої законодавством; 

 

частина відсутня 15) впровадження заходів щодо сприяння селективному 

знесенню, з метою забезпечення вилучення та 

безпечного управління небезпечними речовинами та 

сприяння повторному використанню та високоякісному 

рециклінгу, шляхом вибіркового вилучення матеріалів, а 

також забезпечення створення сортувальних систем для 

відходів будівництва та знесення, щонайменше, для 

деревини, фракцій мінералів (бетон, цегла, плитка та 
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кераміка, каміння), металу, скла, пластику та 

штукатурки. 

 

Стаття 6. Підготовка до повторного використання відходів, рециклінг та інші види відновлення відходів 

Стаття 8. Припинення статусу відходів 

3.Кількість відходів, для яких було оголошено припинення 

статусу відходів, враховується для виконання показників 

відновлення лише у тому випадку, якщо операції з 

відновлення проводились відповідно до вимог цього Закону 

та іншого законодавства у сфері управління відходами. 

 

3.Кількість відходів, для яких було оголошено 

припинення статусу відходів, враховується для 

виконання показників відновлення та/або рециклінгу 

лише у тому випадку, якщо операції з відновлення 

проводились відповідно до вимог цього Закону та 

іншого законодавства у сфері управління відходами. 

 

 

4.Критерії, що визначають припинення статусу відходів та 

Порядок оголошення припинення статусу відходів 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 

4.Критерії, що визначають припинення статусу відходів 

та Порядок оголошення припинення статусу відходів 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Критерії включають:  

-допустимі відходи для операції відновлення; 

- дозволені процеси та методи оброблення; 

- критерії якості для матеріалів з відходів, що є 

результатом операції з оброблення, відповідно до 

діючих стандартів на продукцію, включаючи граничні 

значення забруднюючих речовин, де це необхідно; 

- вимоги до систем управління, щоб продемонструвати 

відповідність критеріям закінчення статусу відходів, 

включаючи контроль якості та самоконтроль, а також 

акредитацію, де це доречно;  

- вимога до заяви про відповідність; 

- гранично допустимі концентрації для забруднюючих 

речовин, там де це можливо, і враховувати будь-який 
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негативний вплив відходів на довкілля та здоров’я 

людей. 

частина відсутня 5. Органи з оцінки відповідності, відповідно до Закону 

України «Про акредитацію органів з оцінки 

відповідності» перевіряють відповідність системи 

управління вимогам цього Закону та законодавства 

України. 

частина відсутня 6. Органи з оцінки відповідності, які акредитовані для 

проведення перевірок систем управління якістю та 

відповідності критеріям припинення статусу відходів 

повинні бути: 

1) акредитовані Національним агентством з акредитації 

України у відповідності з законодавством для 

проведення оцінювання систем управління якістю, 

відповідності критеріям припинення статусу відходів 

для брухту заліза, сталі, алюмінію та міді, включаючи 

алюмінієві та мідні сплави, а також склобою, що 

утворився в результаті відновлення відходів скла; 

2) зареєстровані в Реєстрі акредитованих органів з 

оцінки відповідності та експертів з акредитації, який 

ведеться Національним агентством з акредитації 

України. 

частина відсутня 7. Суб'єкти господарювання, які декларують 

припинення статусу відходів зобов'язані: 

1) зареєструватися в Реєстрі. 

2) надавати інформацію щодо кількості відходів для 

кожної партії для яких оголошено припинення статусу 

відходів до інформаційної системи з управління 

відходами.  
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3) видавати сертифікат на кожну партію, до якого 

припинено статус відходів; 

Стаття 9. Побічні продукти 

1. Речовини, предмети, що утворюються при виробництві 

основної продукції і не є метою даного виробництва, але 

придатні як сировина в іншому виробництві чи для 

використання як готова продукція, розглядаються як побічні 

продукти. 

 

1. Речовини або предмети, що утворюються при 

виробництві основної продукції і не є метою даного 

виробництва, але придатні як сировина в іншому 

виробництві чи для використання як готова продукція, 

розглядаються як побічні продукти тільки при 

дотриманні сукупності умов: 

1) визначено подальше використання речовини, 

предмету; 

2) речовина або предмет можуть бути використані в 

тому вигляді, в якому вони утворилися без подальшого 

оброблення, окрім нормальної виробничої практики 

передбаченої галузевими стандартами; 

3) речовина або предмет утворюються як невід’ємна 

складова виробничого процесу; 

4) речовина або предмет відповідають всім 

встановленим вимогам до продукції, а також вимогам 

щодо охорони навколишнього природного середовища і 

здоров'я людини і, при цьому, їх використання не 

представляє небезпеки для здоров'я людини та 

навколишнього природного середовища. 

Кабінетом Міністрів України встановлюються Критерії 

та процедура для віднесення речовин, предметів до 

побічних продуктів. 

2. Речовина, предмет відноситься до побічних продуктів при 

сукупності умов: 

1) визначено подальше використання речовини, предмету; 

Частину пропонується видалити – врахована в 1-му 

пункті. 
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2) речовина, предмет можуть бути використані в тому 

вигляді, в якому вони утворилися без подальшого 

оброблення, окрім нормальної виробничої практики 

передбаченої галузевими стандартами; 

3) речовина, предмет утворюються як невід’ємна складова 

виробничого процесу; 

4) речовина, предмет відповідають всім встановленим 

вимогам до продукції, а також вимогам щодо охорони 

навколишнього природного середовища і здоров'я людини і, 

при цьому, їх використання не представляє небезпеки для 

здоров'я людини та навколишнього природного середовища. 

Кабінетом Міністрів України встановлюються Критерії для 

віднесення речовин, предметів до побічних продуктів. 

 

Стаття 10. Система розширеної відповідальності виробника 

1.Розширена відповідальність виробника встановлюються 

законами до виробників продукції, в результаті 

споживання/використання якої утворюються відходи 

упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей 

і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, 

мастил (олив), шин, текстилю тощо. 

 

1. Принцип розширеної відповідальності виробника 

включає: 

1) Систему законодавчих та фінансових механізмів, які 

запроваджують для суб’єктів господарювання, які 

професіонально розробляють, виготовляють, 

переробляють, обробляють, продають чи імпортують 

продукт розширену відповідальність виробника. 

2) Виробник продукту, несе наступні зобов’язання та 

відповідальність за цей продукт, при його введення в 

обіг,  на всіх етапах його життєвого циклу, таких як - 

обмеження вмісту небезпечних речовин, сприяння 

повторному використанню, рециклінгу, відновленню, 
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екологічно безпечному видаленню відходів що 

утворилися в результаті використання цього продукту. 

 

2. Виробники продукції можуть виконувати свої 

зобов’язання стосовно досягнення цільових показників щодо 

підготовки до повторного використання та рециклінгу або 

іншого відновлення  у формі: створення (приєднання до) 

організації колективної розширеної відповідальності 

виробника, створення організації індивідуальної розширеної 

відповідальності виробника, сплати екологічного податку. 

Окремими законами встановлюється одна або декілька форм 

виконання зобов'язань розширеної відповідальності 

виробника, що застосовується до конкретної продукції.   

2. Розширена відповідальність виробника 

встановлюється законами до виробників продуктів, в 

результаті споживання/використання яких утворюються 

відходи пакування, електричного та електронного 

обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних 

засобів знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, 

текстилю тощо. 

частина відсутня 3. Виробники продукту виконують покладені на них 

зобов’язання: 

1) колективно — через організації колективної 

розширеної відповідальності виробників; 

2) індивідуально — через організації індивідуальної 

розширеної відповідальності виробників; 

частина відсутня 4. Організації колективної розширеної відповідальності 

виробників та організації індивідуальної розширеної 

відповідальності виробників створюються та 

реєструються як неприбуткові організації. 

частина відсутня 5. Виробники продуктів мають право вводити в обіг свої 

продукти лише в тому випадку, якщо вони виконують 

свої зобов'язання через організації колективної та 

індивідуальної розширеної відповідальності виробників. 
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3. Системи розширеної відповідальності виробника 

включають: 

частина відсутня 

6. Системи розширеної відповідальності виробника 

включають: 

1) Розроблення продукту з метою запобігання  

негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, та здоров’ю людини, зменшення обсягів 

утворення відходів у процесі його виробництва та 

використання, виробництво довговічного продукту, 

придатного для ремонту та повторного використання, а 

також максимальне залучення у виробництво великих 

обсягів вторинної сировини.   

1) приймання та збирання від кінцевих споживачів відходів, 

що утворилися внаслідок використання продукції, а також 

подальше управління цими відходами та фінансову 

відповідальність за таку діяльність; 

 

2) приймання та збирання від кінцевих споживачів 

відходів на всій території України, що утворилися 

внаслідок використання продуктів, а також подальше 

управління цими відходами та фінансову 

відповідальність за таку діяльність; 

 

2) інформування утворювачів відходів від продукції, на яку 

поширюється система розширеної відповідальності 

виробника, про заходи, які вони можуть здійснювати з метою 

запобігання утворенню відходів, їх придатності для 

підготовки до повторного використання та рециклінгу, про 

наявні системи для приймання та роздільного збирання 

відходів, що утворилися внаслідок використання продукції; 

 

3)  інформування утворювачів відходів, про 

продукти, на які поширюється система розширеної 

відповідальності виробника, про заходи, які вони 

можуть здійснювати з метою запобігання утворенню 

відходів, їх придатності для підготовки до повторного 

використання та рециклінгу, про наявні системи для 

приймання та роздільного збирання відходів, що 

утворилися внаслідок використання продукції;  

 

3) здійснення заходів з розроблення продукції та її складових 

(компонентів) з урахуванням мінімізації негативного впливу 

Частину пропонується видалити 
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на навколишнє природне середовище, зменшення обсягів 

утворення відходів у процесі її виробництва та використання, 

виробництво довговічної продукції, придатної для ремонту та 

повторного використання, а також максимальне залучення у 

виробництво великих обсягів вторинної сировини. 

 

4. Виробник або організація, яка виконує обов’язки з 

розширеної відповідальності від імені виробника, 

зобов’язані: 

1) забезпечувати послугами з приймання та збирання 

відходів, що утворилися внаслідок використання продукції, 

на всій території України; 

 

7. Організація, яка виконує обов’язки з розширеної 

відповідальності від імені виробника, зобов’язана: 

1) забезпечувати послугами з приймання та збирання 

відходів, що утворилися внаслідок використання 

продукту; 

 

4) забезпечити щорічне проведення зовнішнього 

незалежного аудиту фінансової звітності відповідно до 

законодавства про аудит, а також оприлюднювати відповідні 

аудиторські звіти; 

4) запровадити адекватний механізм самоконтролю 

та забезпечити щорічне проведення зовнішнього 

незалежного аудиту фінансової звітності відповідно до 

законодавства про аудит, а також оприлюднювати 

відповідні аудиторські звіти; 

частина відсутня 7)  У разі створення більш ніж одної організації 

розширеної відповідальності виробника, по окремому 

виду продукту, організації мають право спільно 

організувати Національну систему приймання та 

збирання пропорційно до частки ринку, для покриття 

ними території всієї країни, а також розробленню 

спільних національних інформаційних кампаній. 

6. Організації розширеної відповідальності виробника 

несуть цивільну, адміністративну, адміністративно-

господарську відповідальність за недосягнення цільових 

Частину пропонується видалити 
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показників щодо підготовки до повторного використання та 

рециклінгу або іншого відновлення. 

частина відсутня 9. При застосуванні розширеної відповідальності, 

виробники повинні враховувати технічну доцільність та 

економічну життєздатність та загальний вплив на 

навколишнє середовище, здоров'я людини та 

суспільства, дотримуючись необхідності забезпечення 

належного функціонування ринку. 

частина відсутня 10. Розширена відповідальність виробника 

застосовується, не суперечить відповідальності за 

управління відходами, передбаченої цим законом, і без 

шкоди для існуючого специфічного законодавства про 

потік відходів та специфічного законодавства щодо 

продукції. 

частина відсутня 11. Загальні мінімальні вимоги до систем розширеної 

відповідальності виробників : 

1) чітко визначити ролі та відповідальність усіх 

відповідних суб'єктів, включаючи виробників продуктів, 

що вводять в обіг продукт, організації розширеної 

відповідальності, виробників, приватних чи державних 

суб'єктів господарювання у сфері управління відходами, 

місцевих органів влади та де необхідно, підприємств 

соціальної та бюджетної сфер. 

2) відповідно до ієрархії управління відходами, 

встановити мінімальні цільові показники до систем 

розширеної відповідальності виробників, встановленої 

законодавством. 

3) забезпечити створення системи звітності для: 
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 - збору даних про продукцію, що була введена в 

обіг виробниками продукції, на які розповсюджуються 

системи розширеної відповідальності виробника; 

 -дані про збирання та оброблення відходів, що 

утворюються з цих продуктів; 

4) забезпечити рівне ставлення до всіх виробників 

продуктів незалежно від їх походження чи величини, не 

покладаючи непропорційне регулююче навантаження на 

виробників, включаючи малі та середні підприємства, та 

невеликих кількостей продуктів. 

5) для моніторингу та перевірки дотримання зобов'язань 

щодо впровадження розширених систем 

відповідальності виробників, встановлюються вимоги 

щодо реєстрації, інформації та звітності;  

6) надання інформації для громадськості повинно 

відповідати збереженню конфіденційності комерційної 

інформації; 

7) Вимоги до фінансового внеску, що виплачується 

виробниками продукції до систем розширеної 

відповідальності виробників за транспортні засоби, у 

яких закінчився строк експлуатації, відпрацьовані 

батарейки, батареї та акумулятори, відходи 

електричного та електронного обладнання, 

визначаються в конкретних нормативно-правових актах, 

що регулюють предмет; 

частина відсутня 12. У випадку, якщо виробник продукції не приєднався до 

ні однієї з форм організації з розширеної відповідальності 

виробника, повинен сплатити тариф за продукт стосовно 
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якого застосовується розширена відповідальність. Тариф 

визначається центральним органом виконавчої влади з 

питань управління відходами. Визначений тариф повинен 

буди більшим як мінімум у 5 разів ніж середньо 

встановлені фінансові внески за продукт на який 

застосовується розширена відповідальність у відповідних 

організаціях. 

Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів Стаття 12. Виявлення та облік  відходів, власник яких 

не встановлений 

1. Власник або користувач земельної ділянки, на якій 

виявлено відходи, власник яких не встановлений, 

невідкладно інформує про це органи місцевого 

самоврядування або місцеві органи виконавчої влади. 

 

1. Власник або користувач земельної ділянки, якій виявив 

відходи на ділянці, власник яких не встановлений робить 

все можливе за для виявлення утворювача відходів 

залишених на його ділянці, в тому числі повідомляє в 

правоохоронні органі за скоєне правопорушення; 

2. Орган місцевого самоврядування або місцевий орган 

виконавчої влади із залученням територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, територіальних органів поліції, 

встановлюють утворювача або власника виявлених відходів 

на основі: 

1) інформації, наданої власником або користувачем 

земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник яких не 

встановлений; 

2) інформації, наданої громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями, засобами масової інформації; 

3) аудіо- та відеозаписів, наданих громадянами, 

підприємствами, установами, організаціями; 

2. Правоохоронні органи встановлюють утворювача або 

власника виявлених відходів на основі: 

1) інформації, наданої власником або користувачем 

земельної ділянки, на якій виявлено відходи, власник 

яких не встановлений; 

2) інформації, наданої громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями, засобами масової 

інформації; 

3) аудіо- та відеозаписів, наданих громадянами, 

підприємствами, установами, організаціями; 

4) інших джерел, незаборонених законодавством. 
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4) інших джерел, незаборонених законодавством. 

4. Якщо власник відходів не встановлений, передача 

відходів до суб’єкта господарювання у сфері управління 

відходами та усунення негативних наслідків, спричинених 

ними, відбуваються за рахунок державного бюджету для 

відходів, виявлених за межами населеного пункту, та за 

рахунок місцевого бюджету для відходів, виявлених у межах 

населеного пункту. 

 

4. Якщо власник відходів не встановлений, передача 

відходів до суб’єкта господарювання у сфері управління 

відходами та усунення негативних наслідків, 

спричинених ними, відбуваються за рахунок державного 

бюджету для відходів виявлених на ділянках державної 

власності, та за рахунок місцевого бюджету для відходів, 

виявлених на ділянках, власності територіальних громад 

5. Збирання, перевезення та/або оброблення безхазяйних 

відходів, виявлених за межами населених пунктів, 

організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні державні адміністрації, безхазяйних відходів, 

виявлених у межах населених пунктів – органи місцевого 

самоврядування, та здійснюють суб’єкти господарювання у 

сфері управління відходами. 

 

5. Якщо утворювач відходів не встановлений, власник або 

користувач земельної відповідає за прибирання та 

очищення цієї території та передачу їх до оброблення. 

6. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 13. Загальні вимоги до управління відходами 

6. Об’єкти управління відходами проектуються та 

експлуатуються відповідно до вимог цього Закону та іншого 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, та у випадках, передбачених Законом України 

«Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу 

на довкілля. 

6. Місця оброблення відходів проектуються та 

експлуатуються відповідно до вимог цього Закону та 

іншого законодавства у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, та у випадках, передбачених 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», 

підлягають оцінці впливу на довкілля. 

7. Вимоги до об’єктів управління відходами визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

7. Вимоги до місць збирання відходів та місць 

оброблення відходів визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
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формування і реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

частина відсутня 8. Забороняється розміщувати місця оброблення відходів 

на території І зони санітарно-захисних зон джерел води та 

споруд для питного та побутового водопостачання та 

навколо водних джерел мінеральних вод, що 

використовуються для медичних, профілактичних, 

питних та гігієнічних потреб. 

Стаття 16. Права та обов’язки утворювачів відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств 

4) у разі утворення побутових відходів укладати договір 

про надання послуг з управління побутовими відходами з 

виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання 

таких послуг відповідно до встановлених тарифів; 

4) у разі утворення побутових відходів укладати 

договір про надання послуг з управління побутовими 

відходами з суб’єктами господарювання які мають 

реєстрацію на збирання, перевезення та/або з суб’єктами 

господарювання які мають відповідний дозвіл згідно 

Додатку №2 до закону; 

частина відсутня 13) Якщо відходи передаються на підготовку перед 

відновленням або видаленням, відповідальність 

первісного утворювача або власника відходів за 

проведення повне відновлення або видалення відходів не 

відмовляється. 

Стаття 26. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами 

2. До повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних 

належить: 

2. До повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних 

належить: 

4) визначення оператора муніципальної системи 

управління відходами; 

Частину пропонується видалити 

7) забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ 

у межах населених пунктів; 

7) запобігання викиду відходів у несанкціонованих 

місцях та / або створення несанкціонованих сміттєзвалищ 

та організація їх очищення в межах населених пунктів. 
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8) передача безхазяйних відходів  суб’єктам 

господарювання у сфері управління відходами для їх 

оброблення; 

Частину пропонується видалити 

частина відсутня 16) Голова місцевого органу самоврядування самостійно, 

здійснює дії з проведення передінвестиційних 

досліджень на будівництво нового полігону для 

захоронення побутових відходів мінімум за три роки до 

вичерпання обсягу полігону або закінчення терміну 

експлуатації. 

 17) Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію та фінансування прибирання вулиць, 

майданів, алей, парків та інших територій населених 

пунктів, призначених для громадського користування; 

 18) Голова місцевого органу самоврядування відповідає 

за вибір ділянки, будівництво, експлуатації, закриття та 

моніторинг полігонів або інших установок або споруд для 

відновлення та / або захоронення побутових відходів 

Стаття 27. Загальні вимоги до управління небезпечними відходами 

частина відсутня 4. Якщо здоров’ю людей або довкіллю загрожує значна 

небезпека в результаті утворення або проведення 

операцій з небезпечними відходами, Кабінет Міністрів 

України, діючи за пропозицією центрального органу 

виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я та 

центрального органу виконавчої влади що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

захисту навколишнього природного середовища, видає 

рішення, в якому визначаються заходи, необхідні для 

усунення наслідків негативного впливу цих відходів. 
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Стаття відсутня Стаття 281 Небезпечні відходи, що утворюються в 

домогосподарствах 

частина відсутня 1. Небезпечні відходи у складі побутових відходів 

повинні збиратися окремо від інших видів побутових 

відходів. 

 

частина відсутня 2. Домогосподарства зобов’язані викидати небезпечні 

відходи тільки до спеціальних контейнерів, встановлених 

з цією метою органами місцевого самоврядування або 

організаціями розширеної відповідальності виробників 

або суб’єктами господарювання у сфері управління 

відходами. 

 

частина відсутня 3. Змішані побутові відходи не вважаються 

небезпечними відходами і до них не застосовуються 

вимоги щодо небезпечних відходів. 

 

частина відсутня 4. Вимоги щодо ведення обліку, надання звітної 

інформації, маркування і упаковки, перевезення та 

оброблення, змішування небезпечних відходів не 

застосовуються до небезпечних відходів з 

домогосподарств до моменту, коли ці відходи були 

прийняті суб'єктами господарювання у сфері управління 

відходами. 

 

частина відсутня 5. Небезпечні відходи, що утворюються в 

домогосподарствах, збираються в спеціальні контейнери, 

встановлені з цією метою органами місцевого 

самоврядування, організаціями розширеної 

відповідальності виробників, у муніципальних пунктах 
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роздільного збирання побутових відходів або суб’єктами 

господарювання у сфері управління відходами з метою 

забезпечення їх оброблення відповідно до вимог цього 

Закону та уникнення забруднення інших видів побутових 

відходів. 

Стаття 30. Загальні вимоги до управління побутовими відходами 

1. Органи місцевого самоврядування забезпечують 

організацію управління побутовими відходами, що 

утворюються у межах відповідної територіальної громади, та 

забезпечують кожному утворювачу побутових відходів 

надання послуги з управління побутовими відходами шляхом 

створення муніципальної системи управління побутовими 

відходами. 

1. Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію управління побутовими відходами, що 

утворюються у межах відповідної територіальної 

громади, відповідно до законодавства. 

2. Організація роздільного збирання побутових відходів 

здійснюється виконавчими органами органів місцевого 

самоврядування згідно з методикою роздільного збирання 

побутових відходів, яка затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері житлово-комунального 

господарства. 

2. Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію та фінансування послуг зі збирання, 

перевезення, оброблення змішаних побутових (відходів з 

домогосподарств та подібних до них відходів) відходів.   

3. Великогабаритні, ремонтні, небезпечні, медичні 

відходи, біовідходи та відходи зелених насаджень 

збираються окремо від інших побутових відходів. 

3. Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію та фінансування роздільного збирання, 

перевезення та оброблення наступних видів побутових 

відходів: великогабаритних, ремонтних, небезпечних 

відходів від домогосподарств, біовідходів. 

4. Під час проектування житлових та нежитлових будівель 

передбачається будівництво та облаштування контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання побутових відходів. 

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги 

загального користування, зупинки громадського транспорту 

4. Під час проектування житлових та нежитлових 

будівель передбачається будівництво та облаштування 

контейнерних майданчиків для збирання побутових 

відходів. Житлові масиви і внутрішньодворові території, 

дороги загального користування, зупинки громадського 
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та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця 

проведення масових заходів обладнуються урнами для 

збирання побутових відходів.  

 

транспорту та інші об'єкти благоустрою населених 

пунктів, а також місця проведення масових заходів 

обладнуються урнами для збирання побутових відходів. 

5. З метою налагодження якісної системи управління 

відходами та підвищення ефективності використання коштів 

територіальні громади можуть спільно фінансувати 

будівництво, реконструкцію та/або утримання об’єктів 

управління побутовими відходами. 

Порядок організації співробітництва визначається Законом 

України «Про співробітництво територіальних громад». 

5. З метою налагодження якісної системи управління 

відходами та підвищення ефективності використання 

коштів територіальні громади можуть спільно 

фінансувати будівництво, реконструкцію та/або 

утримання місць оброблення відходів. 

Порядок організації співробітництва визначається 

Законом України «Про співробітництво територіальних 

громад». 

6. Проектування, будівництво, реконструкція та 

обслуговування об’єктів управління побутовими відходами 

може здійснюватися органами місцевого самоврядування на 

засадах державно-приватного партнерства відповідно до 

Закону України «Про державно-приватне партнерство». 

6. Проектування, будівництво, реконструкція та 

обслуговування місць оброблення відходів може 

здійснюватися органами місцевого самоврядування на 

засадах державно-приватного партнерства відповідно до 

Закону України «Про державно-приватне партнерство». 

частина відсутня 7. Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію через організації розширеної 

відповідальності виробника роздільне збирання для 

відходів на які поширюється розширена відповідальність 

виробника. 

частина відсутня 8. Голова місцевого органу самоврядування забезпечує 

організацію та/або фінансування роздільного збирання та 

оброблення відходів для що найменше наступних видів 

побутових відходів: паперу та картону, пластику, скла,  

металу. 

Стаття 31. Права та обов’язки утворювачів побутових відходів 

1. Утворювачі побутових відходів мають право: 1. Утворювачі побутових відходів мають право: 
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1) одержувати в установленому порядку повну та 

достовірну інформацію про безпечність об'єктів управління 

побутовими відходами; 

2) відвідувати в установленому порядку об'єкти 

управління побутовими відходами; 

3) самостійно шляхом компостування обробляти відходи, 

що біологічно розкладаються, присадибних, дачних і садових 

ділянках згідно правил, встановлених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері житлово-комунального 

господарства. 

1) одержувати в установленому порядку повну та 

достовірну інформацію про безпечність об'єктів 

управління побутовими відходами; 

2) самостійно шляхом компостування обробляти 

відходи, що біологічно розкладаються. 

2. Утворювачі побутових відходів зобов’язані: 

1) забезпечувати їх передачу до муніципальної системи 

управління відходами, а побутові відходи, на які 

розповсюджуються системи розширеної відповідальності 

виробників до системи приймання або роздільного збирання, 

створеної організаціями розширеної відповідальності 

виробників; 

2) забезпечувати роздільне збирання відходів за наявності 

відповідної інфраструктури та в установленому порядку. 

2. Утворювачі побутових відходів зобов’язані: 

Передавати відходи до системи побутових відходів або до 

системи приймання роздільного збирання окремих видів 

побутових відходів, за наявності відповідної 

інфраструктури та в установленому порядку. 

Стаття 32. Оператор муніципальної системи управління 

побутовими відходами. 

Видалити всю статтю 

Стаття 33. Послуга з управління побутовими відходами 

2. До складу послуги з управління побутовими відходами 

входять послуги зі збирання, вивезення, відновлення та 

видалення побутових відходів, абонентське обслуговування 

споживачів послуги, створення та утримання муніципальних 

пунктів роздільного збирання побутових відходів, а також 

інша діяльність, пов'язана з організацією роботи 

муніципальної системи управління побутовими відходами. 

Частину видалити 



32 

 

3. Норми та обсяги надання послуг визначаються органом 

місцевого самоврядування відповідно до правил, що 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері житлово-комунального господарства.  

 

Частину видалити 

4. Виконавцем послуги з управління побутовими 

відходами є оператор муніципальної системи управління 

побутовими відходами, а у разі його відсутності - суб’єкт 

господарювання, визначений виконавцем послуги з 

вивезення побутових відходів у встановленому 

законодавством порядку.  

5.  Виконавець послуги з управління побутовими 

відходами укладає договори зі споживачами відповідної 

комунальної послуги. Договір про надання послуги з 

управління побутовими відходами є договором приєднання. 

 

Частину видалити 

6. Виконавець послуги з управління побутовими 

відходами укладає договори з суб’єктами господарювання, 

які у встановленому порядку визначені органами місцевого 

самоврядування виконавцями послуг зі збирання, вивезення, 

відновлення та видалення побутових відходів. 

 

Частину видалити 

7. Виконавець послуг з управління побутовими відходами 

надає послуги зі збирання, вивезення, відновлення та/або 

видалення побутових відходів, якщо він у встановленому 

порядку визначений органом місцевого самоврядування 

суб’єктом господарювання, що надає відповідні послуги.  

Частину видалити 
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У разі надання таких послуг виконавцем, останній не укладає 

з собою договір про надання послуг та здійснює окремий 

облік за кожною такою послугою. 

 

8. Виконавці послуг з вивезення побутових відходів 

визначаються органами місцевого самоврядування на 

конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Переможцем конкурсу на вивезення побутових відходів може 

бути визначений суб'єкт господарювання, у якого більше 

50% парку спеціальної техніки (сміттєвозів), призначеної для 

обслуговування відповідної території, належить йому на 

праві власності, господарського відання, оперативного 

управління чи користування. 

Виконавчий орган місцевої ради на конкурсних засадах може 

обрати окремих виконавців послуг з вивезення специфічних 

видів побутових відходів на всій або частині території 

територіальної громади.  

 

Частину видалити 

 

9. Виконавці послуг зі збирання, відновлення та 

видалення побутових відходів визначаються органами 

місцевого самоврядування відповідно до регіональних та 

місцевих планів управління відходами та у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

10. Договір про надання послуг з виконавцями послуг зі 

збирання, вивезення, відновлення, видалення побутових 

відходів може бути достроково припинений з ініціативи 

виконавчого органу місцевої ради з підстав, встановлених 

Частину видалити 
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правилами надання послуги з управління побутовими 

відходами. 

Стаття 34. Плата за послугу управління побутовими відходами 

1. Плата за послугу з управління побутовими відходами 

визначається на основі тарифу на послугу з управління 

побутовими відходами та норм надання послуги. 

До складу тарифу на послугу з управління побутовими 

відходами включаються тарифи на послуги зі збирання, 

вивезення, відновлення та видалення побутових відходів, а 

також витрати виконавця послуги з управління побутовими 

відходами, що необхідні для забезпечення належного надання  

цієї послуги .  

Тарифи на послуги зі збирання, вивезення, відновлення, 

видалення побутових відходів визначаються та 

встановлюються окремо за видами побутових відходів 

(змішані, великогабаритні та ремонтні, біовідходи та відходи 

зелених насаджень, інші специфічні види побутових відходів, 

роздільне збирання яких передбачене регіональними та 

місцевими планами управління відходами). 

 

1. Плата за послугу з управління побутовими відходами 

здійснюються відповідно до законодавства про житлово-

комунальні послуги та правил, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, з урахуванням регіональних та 

місцевих планів управління відходами та правил 

благоустрою населеного пункту. 

2. Встановлення тарифів нижче економічно 

обґрунтованого рівня не допускається. 

2. До складу тарифу на послугу з управління побутовими 

відходами включаються витрати на послуги зі збирання, 

перевезення, оброблення побутових відходів. 

3. У разі запровадження системи розширеної 

відповідальності виробника щодо певного виду продукції та 

укладення відповідних договорів між органами місцевого 

самоврядування та організаціями розширеної 

відповідальності виробників, витрати на управління 

відходами від цієї продукції не включаються до тарифу на 

послугу управління побутовими відходами, якщо вони 

Частину видалити 
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зібрані роздільно для цілей підготовки до повторного 

використання, рециклінгу або іншого відновлення. 

4. До складу тарифу на послугу з управління побутовими 

відходами не включаються витрати на управління відходами 

об’єктів благоустрою населених пунктів (включаючи відходи 

від зелених насаджень та вуличний змет), такі витрати 

фінансуються за рахунок місцевого бюджету. 

Частину видалити 

5. Порядок формування тарифів на послуги управління 

побутовими відходами встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Частину видалити 

Стаття 35. Муніципальні пункти роздільного збирання побутових відходів 

2. У муніципальних пунктах роздільного збирання 

побутових відходів здійснюється роздільне збирання відходів 

текстилю, деревини, великогабаритних та ремонтних 

відходів, відходів зелених насаджень, небезпечних та 

медичних відходів у складі побутових, відходів паперу, 

картону, металобрухту, пластику, скла, електронного та 

електричного обладнання, батарей та акумуляторів та інших 

видів відходів. 

2. У муніципальних пунктах роздільного збирання 

побутових відходів здійснюється роздільне збирання 

відходів текстилю, деревини, великогабаритних та 

ремонтних відходів, біовідходів, небезпечних у складі 

побутових відходів, паперу та картону, відходів чорних та 

кольорових металів, пластику, скла, електронного та 

електричного обладнання, батарей та акумуляторів та 

інших видів відходів у складі побутових відходів. 

3. У разі встановлення до певного виду продукції системи 

розширеної відповідальності виробника, збирання відходів 

такої продукції у муніципальних пунктах роздільного 

збирання побутових відходів може здійснюватися на підставі 

договорів з організаціями розширеної відповідальності 

виробників. 

3. У разі встановлення до певного виду продукту системи 

розширеної відповідальності виробника, збирання 

відходів такого продукту у муніципальних пунктах 

роздільного збирання побутових відходів може 

здійснюватися на підставі договорів з організаціями 

розширеної відповідальності виробників. 

4. Управління муніципальними пунктами роздільного 

збирання побутових відходів, включаючи вибір суб’єктів 

господарювання, що здійснюють оброблення роздільно 

зібраних відходів та укладення договорів з ними, 

4. Управління муніципальними пунктами роздільного 

збирання побутових відходів, включаючи вибір суб’єктів 

господарювання, що здійснюють оброблення роздільно 

зібраних відходів та укладення договорів з ними визначає 
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здійснюється виконавцем послуг зі збирання побутових 

відходів, визначеним виконавчим органом місцевої ради у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або 

оператором муніципальної системи управління побутовими 

відходами у разі його визначення. 

голова місцевого органу самоврядування узгоджений з 

виконавчим органом місцевих рад у порядку 

встановленому законодавством. 

Стаття 36. Інвестиційні програми у сфері управління побутовими відходами 

1. Заходи з оновлення основних фондів, будівництва, 

реконструкції, модернізації, технічного переоснащення 

об'єктів управління побутовими відходами здійснюється 

відповідно до інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері управління відходами. Інвестиційні 

програми суб’єктів господарювання у сфері управління 

відходами затверджуються виконавчими органами органів 

місцевого самоврядування. 

 

1. Голова місцевого органу самоврядування оцінює 

необхідність вдосконалення існуючих систем збирання 

побутових відходів, закриття існуючих місць оброблення 

відходів, нових та додаткових місць для оброблення 

відходів, а також необхідних інвестицій; 

2. Джерелами фінансування інвестиційної програми є 

кошти суб’єкта господарювання у сфері управління 

відходами, в тому числі, кошти, передбачені в установлених 

тарифах для виконання інвестиційної програми, позичкові, 

бюджетні, грантові кошти та кошти з інших  не заборонених 

законом джерел. 

 

2. На підставі оцінки голова місцевого органу 

самоврядування розробляє інвестиційну програму, яка 

включає: вдосконалення системи збирання побутових 

відходів, включаючи системи роздільного збирання 

відходів, що не підпадають під розширену 

відповідальність виробника, закриття існуючих місць 

оброблення відходів, а також для будівництва нових та 

додаткових місць для оброблення відходів; 

3. Якщо замовником інвестиційного проекту виступає 

орган місцевого самоврядування, він бере на себе 

зобов’язання забезпечити надходження встановлених 

інвестиційним договором обсягів відходів на об’єкт і 

встановлення тарифу, який забезпечує повернення інвестицій 

протягом строку реалізації інвестиційного проекту та сплату 

компенсації у випадку порушення вказаних зобов’язань.  

3. Голова місцевого органу самоврядування знаходить 

інвестиції для реалізації інвестиційної програми; 
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4. Порядок розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

управління відходами та Порядок контролю за реалізацією 

інвестиційних програм у сфері управління відходами 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері житлово-комунального господарства. 

4. У випадках, коли будуються регіональні споруди з 

оброблення відходів, інвестиційні програми 

розробляються спільно в межах міжмуніципального 

співробітництва територіальних громад та знаходяться 

інвестиції для реалізації інвестиційних програми; 

 5. Фінансування інвестиційних програм здійснюється 

відповідно до статті 56 цього Закону; 

 6. У разі, якщо суб’єктам господарювання у сфері 

управління відходами необхідно привести місця 

збирання та оброблення відходів відповідно до 

законодавства, вони розробляють та впроваджують 

інвестиційні програми для приведення їх у відповідність 

із законодавством, та самостійно забезпечують 

фінансування інвестиційних програм. 

Стаття 37. Взаємодія організацій розширеної відповідальності виробників з органами місцевого самоврядування 

3. Органи місцевого самоврядування та організації 

колективної розширеної відповідальності виробників, 

організації індивідуальної розширеної відповідальності 

виробників укладають договори, в яких, зокрема,  

врегульовуються:  

 1) вимоги до системи приймання та роздільного збирання 

побутових відходів, включаючи чисельність населення, що 

охоплюється послугою, тип, кількість та місцезнаходження 

контейнерів та майданчиків для приймання та роздільного 

збирання відходів, періодичність їх обслуговування, види 

відходів щодо яких організовується роздільне збирання; 

3. Органи місцевого самоврядування та організації 

колективної розширеної відповідальності виробників, 

організації індивідуальної розширеної відповідальності 

виробників укладають договори, в яких, зокрема,  

врегульовуються:  

 1) вимоги до системи приймання та роздільного 

збирання побутових відходів, включаючи чисельність 

населення, що охоплюється послугою, тип, кількість та 

місцезнаходження контейнерів та майданчиків для 

приймання та роздільного збирання відходів, 

періодичність їх обслуговування, види відходів щодо 

яких організовується роздільне збирання; 
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2) порядок розрахунків за приймання, збирання та 

оброблення відходів; 

3) порядок звітування про зібрані відходи; 

4) зобов’язання щодо проведення інформаційно-

просвітницької роботи. 

2) порядок звітування про зібрані відходи; 

3) зобов’язання щодо проведення інформаційно-

просвітницької роботи. 

Розділ VІІ. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

Розділ VІІ. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА ТА 

РЕЄСТРАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

Стаття 42. Дозвіл на здійснення операцій з управління 

відходами 

Стаття 42. Дозвіл та реєстрація щодо здійснення 

операцій з управління відходами 

1. Суб’єкти господарювання для здійснення операцій 

збирання, перевезення та оброблення відходів зобов’язані 

отримати дозвіл на здійснення операцій з управління 

відходами до початку своєї діяльності.  

2. Без отримання дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами провадиться діяльність з приймання, в 

порядку встановленому законодавством, зберігання відходів 

у разі, коли протягом одного року прийняті чи утворені 

відходи передаються суб’єкту господарювання у сфері 

управління відходами, який отримав дозвіл на здійснення 

операцій з управління відходами. 

1. Господарська діяльність з оброблення, збирання та 

перевезення відходів, а також діяльність дилерів та/або 

брокерів здійснюються на основі дозволу або реєстрації. 

2. Наступні види діяльності здійснюються без отримання 

дозволу або реєстрації у разі, коли протягом одного року 

прийняті чи утворені відходи передаються суб’єкту 

господарювання у сфері управління відходами, який 

отримав дозвіл на здійснення операцій з управління 

відходами: 

1) попереднього зберігання на місці утворення відходів;  

2) попереднє оброблення власних відходів упаковки, що 

не є небезпечними, з кодом R12 у Додатку II, на місці їх 

утворення, у тому числі на території комерційних 

об'єктів; 

3) приймання в місцях продажу відходів упаковки, 

батарейок, батарей і акумуляторів, електричного та 

електронного обладнання і шин, медичних відходів 

аптеками, кампанії щодо збору відходів у школах, тощо у 

разі передачі їх суб’єкту господарювання у сфері 

управління відходами. 
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3. Суб’єкти господарювання зобов’язані отримати дозвіл 

на здійснення операцій з оброблення відходами, окрім 

тих, що визначені у частині четвертій цієї статті, до 

початку своєї діяльності.  

4. Суб’єкти господарювання зобов’язані пройти 

процедуру реєстрації для здійснення таких видів 

діяльності з управління відходами: 

1) збирання та перевезення відходів; 

2) операції оброблення з кодом R1 у Додатку II цього 

Закону, що проводяться на спеціалізованих 

підприємствах і включають спалення з відновленням 

енергії відходів що не є небезпечними, визначених як 

«біомаса»; 

3) діяльність торговців та/або брокерів відходів, яка не 

включає проведення операцій з управління відходами на 

певному місці (ділянці); 

Стаття 43. Отримання дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами 

Стаття 43. Отримання дозволу на здійснення операцій 

з оброблення відходами 

1. Видача (відмова у видачі, внесення змін, анулювання) 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами 

здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом. 

Порядок видачі (відмови у видачі, внесення змін, 

анулювання) дозволу на здійснення операцій з управління 

відходами затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Для отримання дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами суб’єкт господарювання подає до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

1. Видача (відмова у видачі, внесення змін, 

анулювання) дозволу на здійснення операцій оброблення 

відходами здійснюється відповідно до Закону України 

«Про адміністративні послуги» з урахуванням 

особливостей, установлених Законом України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 

цим Законом. 

Заява про отримання дозволу, форма дозволу та порядок 

видачі (відмови у видачі, внесення змін, анулювання) 

дозволу на здійснення операцій з оброблення відходами 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 



40 

 

політику у сфері управління відходами, заяву про отримання 

дозволу. 

Подання суб’єктом господарювання заяви про отримання 

(внесення змін, анулювання) дозволу на здійснення операцій 

з управління відходами здійснюється в письмовій формі на 

паперових носіях та/або в електронному вигляді через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи 

державних органів та органів місцевого самоврядування, 

інформаційну систему управління відходами, а видача 

(відмова у видачі, переоформлення, анулювання) цього 

дозволу здійснюється виключно в електронній формі. 

До заяви про отримання дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами додаються: 

1) для об’єктів, які здійснюють операції оброблення 

відходів: 

відомості про склад і властивості відходів, з якими 

передбачено здійснення операції оброблення, їх обсяги; 

відомості про наявність матеріально-технічної бази для 

здійснення операцій з управління відходами; 

довідка про питомі та граничні показники утворення відходів 

у технологічних процесах; 

перелік та описи технологічних процесів, які застосовуються 

для здійснення операцій з управління відходами; 

копія наказу про призначення відповідальних осіб у сфері 

управління відходами; 

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на 

довкілля у випадках, передбачених Законом України «Про 

оцінку впливу на довкілля»;  

Дозвіл видається суб’єктам господарювання, 

зареєстрованим як торговці за змістом національного 

законодавства, державним та комунальним 

підприємствам, об'єднанням громад, кооперативам та 

бюджетним підприємствам, які відповідають вимогам 

цього закону. 

За видачу дозволу на здійснення операцій з оброблення 

відходами  справляється адміністративний збір у розмірі 

три прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Адміністративний збір зараховується до бюджетів у 

порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. 

2. Для отримання дозволу на здійснення операцій з 

оброблення відходами суб’єкт господарювання подає до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері управління відходами, заяву 

про отримання дозволу. 

Подання суб’єктом господарювання заяви про отримання 

(внесення змін, анулювання) дозволу на здійснення 

операцій з оброблення відходами здійснюється в 

письмовій формі на паперових носіях та/або в 

електронному вигляді через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з 

ним інформаційні системи державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інформаційну систему 

управління відходами, а видача (відмова у видачі, 

внесення змін, анулювання) цього дозволу здійснюється 

виключно в електронній формі. 

2. Заява для отримання дозволу на здійснення операцій з 

оброблення відходами суб’єкт господарювання подає до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
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2) для об’єктів, які здійснюють захоронення відходів на 

полігоні, додатково до переліку документів, визначених у 

підпункті 1 частини другої цієї статті, надається також:  

опис гідрологічних і гідротехнічних характеристик місця 

розташування;  

проект рекультивації, заходи і технології, які будуть 

застосовуватися для закриття та догляду за полігоном після 

його закриття; 

відомості про фінансову гарантію або її еквівалент 

відповідно до закону; 

3) для об’єктів, які здійснюють термічне оброблення 

відходів, додатково до переліку документів визначених у 

підпункті 1 частини другої цієї статті, надається також:  

план моніторингу та контролю об’єктів термічного 

оброблення відходів; 

4) для об’єктів, які здійснюють збирання відходів:  

відомості про території, об’єкти, на яких здійснюватиметься 

збирання відходів; 

відомості про склад і властивості відходів, їх обсяги; 

відомості про наявність матеріально-технічної бази для 

здійснення операції збирання відходів; 

перелік та описи технологічних процесів, які застосовуються 

для збирання відходів; 

копія наказу про призначення відповідальних осіб у сфері 

управління відходами;  

5) для перевезення відходів: 

назва та код відходів згідно Національного переліку відходів, 

відомості про їх склад та властивості, для яких передбачено 

здійснення операції перевезення; 

державну політику у сфері управління відходами заяву, у 

якій вказує таку інформацію: 

1) найменування, адреса, код ЄДРПОУ; 

2) місцезнаходження об’єкта для оброблення відходів; 

3) вид (код та назва), кількість та походження відходів, 

що будуть оброблятися; 

4) перелік та коди операцій з оброблення відходів, що 

проводитимуться на місцях оброблення; 

5) опис методів та технологій що будуть застосовуватись 

для кожної операції; 

6) обладнання або споруда що буде використовуватися та 

його потужність; 

7) заходи з запобігання та дотримання вимог безпеки на 

місці оброблення що будуть застосовуватися; 

8) номер виданого рішення про оцінку впливу на довкілля 

(ОВД) або рішення, за яким вирішено не проводити ОВД, 

у випадках, визначених Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля».  

3. До заяви на отримання дозволу на здійснення операцій 

з оброблення відходами додаються такі документи: 

1) квитанція про сплату адміністративного збору; 

2) довідка про відсутність заборгованості з платежів до 

бюджету, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи; 

3) засвідчену копію документа що підтверджує відомості 

про наявність власних або орендованих виробничих площ 

(приміщень), необхідних для провадження господарської 

діяльності; 

4) докази досягнутого високого ступеню 

енергоефективності для установок для спалювання 
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відомості про наявність матеріально-технічної бази для 

здійснення операції перевезення відходів; 

копія наказу про призначення відповідальних осіб у сфері 

управління відходами. 

Форми документів, що додаються до заяви про видачу 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами, 

встановлюються Порядком видачі (відмови у видачі, 

внесення змін, анулювання) дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами. 

Видача або відмова у видачі дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами здійснюється безоплатно протягом 30 

календарних днів з дня одержання центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері 

управління відходами, заяви та документів, необхідних для 

його видачі. 

Строк дії дозволу на здійснення операцій з управління 

відходами є безстроковим.  

3. Суб’єктам господарювання одночасно з видачею 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами 

присвоюється реєстраційний номер. Дані, вносяться до 

Реєстру суб’єктів господарювання у сфері управління 

відходами, який є складовою інформаційної системи 

управління відходами. 

4. Підставами для внесення змін до дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами є: 

зміна технологічних процесів або потужності об’єкта 

управління відходами; 

зміна обсягів і найменування відходів, або напрямку передачі 

відходів; 

побутових відходів у випадках, коли заявник подає заявку 

на операції відновлення з кодом R1, відповідно до вимог 

законодавства про термічне оброблення відходів; 

5) декларація заявника (суб’єктом господарювання) про 

те, що він не є пов’язаною особою за змістом цього закону 

з особою, дозвіл якої було відкликано або відмовлено у 

видачі дозволу до закінчення одного року від анулювання 

чи відмови. 

6) документ(и) про місцезнаходження ділянки(ів) - 

оригінал або копія, засвідчена компетентним органом, - 

витяг з генерального (як що розроблено) плану або 

детального плану; 

7) при отриманні дозволу на здійснення захоронення на 

полігоні:  

-детальний опис місця, де буде розміщуватися полігоні, із 

зазначенням геологічних, гідрогеологічних та 

гідрологічних характеристик ділянки, у тому числі на 

основі поточних досліджень (звіту); 

-заходи запобігання або обмеження негативного впливу 

на довкілля, включаючи заходи, що вимагаються 

висновку про оцінку впливу на довкілля (ОВД); 

-проект рекультивації, заходи та технології які будуть 

застосовуватися для закриття та догляду за полігоном 

після його закриття; 

-фінансову гарантію або її еквівалент, відповідно до 

вимог законодавства; 

-план самостійного моніторингу та контролю, згідно 

інструкції затвердженої центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері управління 

відходами;  
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зміна вимог законодавства щодо здійснення операцій 

управління відходами. 

Внесення змін до дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами здійснюється безоплатно за заявою, до 

якої додаються: 

відомості про склад і властивості відходів, з якими 

передбачено здійснення операцій з управління відходами, їх 

обсяги; 

відомості про наявність матеріально-технічної бази для 

здійснення операцій з управління відходами; 

перелік та описи технологічних процесів, які застосовуються 

для здійснення операцій з управління відходами; 

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на 

довкілля у випадках, передбачених Законом України «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

Внесення змін до дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами здійснюється в строк та в порядку, 

встановленому для видачі дозволу на здійснення операцій з 

управління відходами.  

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у 

видачі дозволу на здійснення операцій з управління 

відходами є: 

подання суб’єктом господарювання неповного пакета 

документів, необхідних для одержання дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами, згідно із встановленим цим 

Законом переліком; 

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, 

недостовірних відомостей; 

відсутність висновку з оцінки впливу на довкілля щодо 

об’єкта управління відходами відповідно до закону; 

8) при отриманні дозволу для здійснення спалювання або 

сумісного спалювання відходів надається: 

-проектні рішення установок, використовуваного 

обладнання та технологічні режими їх експлуатації при 

спалюванні різних видів відходів; 

- заходи запобігання або обмеження негативного впливу 

на довкілля, включаючи заходи, що вимагаються 

висновку про оцінку впливу на довкілля (ОВД); 

-спосіб використання отриманої теплової енергії під час 

спалювання або спільного спалювання шляхом його 

використанням для вироблення електричної енергії, 

технологічного пара або теплової енергії для 

внутрішнього або для промислових і промислових 

потреб; 

-спосіб зменшення кількості і небезпечних властивостей 

залишкових продуктів згоряння і їх відновлення; 

-спосіб видалення залишків спалювання, які неможливо 

відновити або утворення яких неможливо запобігти 

-план самостійного моніторингу та контролю, згідно 

інструкції затвердженої центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері управління 

відходами;4. Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері управління відходами 

може одноразово вимагати від заявника усунення 

неточностей та / або надання додаткової інформації, коли 

це необхідно для з’ясування фактів та обставин та / або 

усунення неточностей. Про це виконавчий орган 

повідомляє заявнику протягом 15 діб з моменту 

отримання заяви. 
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відсутність або невідповідність матеріально-технічної бази 

заявленим видам та обсягам збирання, перевезення та 

оброблення відходів; 

невідповідність об’єкта та операцій, що плануються 

проводитися, Національному плану управління відходами, 

регіональним планам управління відходами, вимогам цього 

Закону. 

У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали 

підставою для відмови у видачі дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами, повторний розгляд 

документів здійснюється у строк, що не перевищує 

п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви 

суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами, і 

документів, які засвідчують усунення причин, що стали 

підставою для відмови у видачі дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами. 

6. Підставами для прийняття рішення про анулювання 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами, крім 

випадків, передбачених Законом України “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності”, є: 

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу на 

здійснення операцій з управління відходами та документах, 

що додаються до неї, недостовірної інформації; 

недотримання показників і умов дозволу; 

провадження суб’єктом господарювання видів господарської 

діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог 

законодавства, щодо яких надавався припис про їх усунення; 

неподання протягом двох і більше кварталів звітів про 

виконання показників та умов дозволу. 

5. Протягом 30 календарних днів після повідомлення, 

заявник повинен виправити неточності або надати 

додаткову інформацію. 

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері управління відходами, за для 

підтвердження відповідності заяви та супровідної 

документації вимогам законодавства на видачу дозволу 

на діяльність з управління відходами, якщо вважає це за 

потрібно, уповноважує компетентний орган або 

уповноважену ним посадову особу провести огляд місця 

оброблення, що засвідчується протоколом про огляд.  

7. Видача або відмова видача дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами здійснюється протягом 

30 календарних днів з дня одержання центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політики у сфері управління відходами, заяви та 

документів, необхідних для його видачі, або протягом 30 

календарних днів після надання заявником всіх  

необхідних документів для усунення неточностей та/або 

додаткової інформації . 

8. Термін дії дозволу на здійснення операцій  з 

оброблення відходами безстроковий. 

9. Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходами 

містить таку інформацію: 

1) місцезнаходження об’єкта оброблення відходів; 

2) вид (код та назва), кількість (обсяг) та походження 

відходів що будуть оброблятися згідно національного 

переліку відходів; 

3) коди операцій оброблення відходів на які отримано 

дозвіл згідно Додатків №1 та №2; 
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4) методи та технології що будуть використовуватися при 

проведенні кожної операції з оброблення відходів на яку 

отримано дозвіл;  

5) об’єкти та обладнання що будуть використовуватися та 

їх потужність; 

6) заходи з моніторингу та контролю на об’єктах 

відповідно до вимог законодавства; 

7) заходи з закриття та догляду після закриття відповідно 

до вимог законодавства; 

8) вимога досягнення високого рівня енергоефективності 

відновлення енергії з відходів при проведенні операцій з 

відновлення енергії з відходів з кодом R1, відповідно до 

вимог законодавства; 

9) Інші умови згідно законодавства; 

10. Підставою для відмови у видачі дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами є: 

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета 

документів, необхідних для отримання дозволу; 

2) недостовірність відомостей у документах, поданих 

заявником для отримання дозволу; 

3) відповідно до протоколу про огляд на відповідність 

заяви та супровідної документації; 

4) за останні три роки заявник вчинив адміністративні 

порушення вимог цього Закону, за які були накладені 

санкції два чи більше разів; 

11. Суб’єктам господарювання одночасно з видачою 

дозволу на здійснення операцій з управління відходами 

присвоюється реєстраційний номер. Дані, вносяться до 

Реєстру суб’єктів господарювання у сфері управління 
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відходами, який є складовою інформаційної системи 

управління відходами. 

12. Підставами для внесення змін до дозволу на 

здійснення операцій з оброблення відходами 

здійснюється за заявою, у якій вказує таку інформацію: 

1) зміна технологічних процесів або потужності місця 

оброблення відходами; 

2) зміна обсягів і найменування відходів, або напрямку 

передачі відходів; 

3) зміна вимог законодавства щодо здійснення операцій 

управління відходами. 

13. Внесення змін до дозволу на здійснення операцій з 

оброблення відходами здійснюється в строк та в порядку, 

встановленому для видачі дозволу на здійснення 

операцій з управління відходами. 

7. Суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на 

здійснення операцій з управління відходами, зобов’язані: 

14. Суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на 

здійснення операцій оброблення відходами, зобов’язані: 

Стаття відсутня Стаття 431 Реєстрація щодо здійснення діяльності у 

сфері управління відходами 

 1. Для здійснення реєстрації суб’єкт господарювання у 

сфері управління відходами заповнює та подає 

реєстраційну форму (заява) в електронному вигляді через 

Реєстр суб’єктів господарювання у сфері управління 

відходами. Відповідальність за достовірність даних 

внесених в реєстраційну форму несе суб’єкт 

господарювання. Подання реєстраційної форми 

завіряється електронним цифровим підписом суб'єкта 

господарювання.  

В реєстраційні формі (заяві) вказується наступна 

інформація: 
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1)  код ЄДРПОУ, юридична та фізична адреса; 

2) контактна особа, номер телефону та адреса електронної 

пошти; 

3) вид (код та назва), кількість та походження відходів; 

4) наступні операції: з збирання відходів; з перевезення 

відходів; операції оброблення з кодом R1 у Додатку II 

цього Закону, що проводяться на спеціалізованих 

підприємствах і включають спалення з відновленням 

енергії відходів що не є небезпечними, визначених як 

«біомаса»;  

5) місцезнаходження місць збирання або місць 

оброблення; кількість транспортних засобів для 

перевезення відходів; 

6) спосіб перевезення відходів; 

7) спосіб збирання або оброблення відходів; 

8) інформація щодо проведення оцінки впливу на 

довкілля, у випадках, визначених Законом України «Про 

оцінку впливу на довкілля».; 

2. Реєстрація здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

управління відходами через Реєстр суб’єктів 

господарювання у сфері управління відходами шляхом 

присвоєння реєстраційного номеру. Реєстраційним 

номером є індивідуальний номер, який присвоюється при 

реєстрації і залишається незмінним протягом усього часу 

існування такого суб’єкта. Номер суб'єкта 

господарювання, який виключений з Реєстру суб’єктів 

господарювання у сфері управління відходами не може 

бути присвоєний іншому суб'єкту господарювання. 
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Вимагати для реєстрації додаткові документи 

забороняється.  

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері 

управління відходами  протягом 15 робочих днів з 

моменту заповнення реєстраційної форми розглядає 

заяву та приймає рішення. Про присвоєння 

реєстраційного номеру або ж відмову у його присвоєнні 

видається рішення. Протягом двох робочих днів з 

моменту прийняття рішення заявник повідомляється 

через електронне повідомлення про присвоєння йому 

реєстраційного номеру або ж обґрунтовану відмову в 

його присвоєнні. 

4. Підставами для відмови у включенні до Реєстру 

суб’єктів господарювання у сфері управління відходами  

є: 

1) реєстраційна форма заповнена не повністю; 

2) виявлення у реєстраційній формі недостовірної  

інформації; 

3) об’єкт та операції, що плануються проводитися, не 

відповідають вимогам цього Закону та відповідного 

законодавства щодо їх провадження. 

У разі відмови у реєстрації, суб’єкт господарювання може 

повторно подати реєстраційну форму (заяву) після 

усунення виявлених недоліків. 

6. Якщо відбувається зміна даних в реєстраційній 

інформації, суб’єкт господарювання зобов’язаний надати 

оновлену інформацію до Реєстру  суб’єктів 

господарювання у сфері управління відходами протягом 

п’яти робочих днів з моменту зміни такої інформації. 
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7. Підставами для виключення з Реєстру суб’єктів 

господарювання у сфері управління відходами є: 

1)  подання суб’єктом господарювання у сфері 

управління відходами заяви про виключення з Реєстру; 

2) виявлення в реєстраційній формі недостовірної 

інформації. 

3) систематичних (три і більше) порушень протягом 

попереднього року законодавства з управління 

відходами; 

4) не надання звітної інформації до інтегрованої 

інформаційної системи протягом двох кварталів.  

8. Для виключення з Реєстру суб’єктів господарювання у 

сфері управління відходами, центральний орган 

виконавчої влади у сфері управління відходами видає 

рішення із зазначенням підстави виключення. 

9. Реєстрація (відмова у реєстрації, внесення змін та 

анулювання) здійснюється відповідно до Порядку 

здійснення реєстрації щодо здійснення діяльності у сфері 

управління відходами, який затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття відсутня Стаття 432 Реєстрація торговців, брокерів і власників 

відходів що оголошують припинення статусу відходів 

 1. Торговці та брокери та власники відходів що 

оголошують припинення статусу відходів здійснюють 

свою діяльність після реєстрації в Реєстрі дилерів та 

брокерів та Реєстрі власників відходів що оголошують 

припинення статусу відходів. 

2. Для здійснення реєстрації торговці та брокери та 

власники відходів що оголошують припинення статусу 

відходів заповнюють та подають реєстраційну форму 
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(заява) в електронному вигляді. Відповідальність за 

достовірність даних внесених в реєстраційну форму 

несуть суб‘єкти господарювання. Подання реєстраційної 

форми завіряється електронним цифровим підписом 

суб'єкта реєстрації.  

В реєстраційні формі (заяві) вказується наступна 

інформація: 

1) для торговців та брокерів:  

- код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса; 

- контактна особа, телефон, адреса електронної пошти; 

- види та коди відходів з якими він здійснює операції.  

2) для власників відходів що оголошують припинення 

статусу відходів: 

- код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса; 

- контактна особа, телефон, адреса електронної пошти; 

- види та коди відходів для яких оголошується 

припинення статусу відходів. 

2. Реєстрація здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері управління відходами шляхом присвоєння 

реєстраційного номеру. Реєстраційним номером є 

індивідуальний номер, який присвоюється при реєстрації 

і залишається незмінним протягом усього часу існування 

такого суб’єкта. Номер суб‘єкта господарювання, який 

виключений з Реєстрів не може бути присвоєний іншому 

суб’єкту господарювання. Вимагати для реєстрації 

додаткові документи забороняється.  

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері 

управління відходами  протягом 15 робочих днів з 

моменту заповнення реєстраційної форми розглядає 
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заяву та приймає рішення. Про присвоєння 

реєстраційного номеру або ж відмову у його присвоєнні 

видається рішення. Протягом двох робочих днів з 

моменту прийняття рішення заявник повідомляється 

через електронне повідомлення про присвоєння йому 

реєстраційного номеру або ж обґрунтовану відмову в 

його присвоєнні. 

4. Підставами для відмови у включенні до Реєстру є: 

1) реєстраційна форма заповнена не повністю; 

2) виявлення у реєстраційній формі недостовірної  

інформації; 

У разі відмови у реєстрації, суб’єкт господарювання може 

повторно подати реєстраційну форму (заяву) після 

усунення виявлених недоліків. 

5. Якщо відбувається зміна даних в реєстраційній 

інформації, суб’єкт господарювання зобов’язаний надати 

оновлену інформацію до реєстрів протягом п’яти 

робочих днів з моменту зміни такої інформації. 

6. Підставами для виключення з реєстрів є: 

1)  подання заяви про виключення; 

2) встановлення факту надання в реєстраційній формі 

недостовірної інформації. 

3) систематичних (три і більше) порушень протягом 

попереднього року законодавства з управління 

відходами; 

4) не надання звітної інформації до інтегрованої 

інформаційної системи протягом двох кварталів.  

7. Для виключення з Реєстру, центральний орган 

виконавчої влади у сфері управління відходами Реєстру 

видає наказ із зазначенням підстави виключення. 
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Стаття 44. Порядок регулювання транскордонного 

перевезення відходів 

Стаття 44. Порядок регулювання транскордонного 

перевезення відходів 

9. Транскордонні перевезення відходів, які не містять 

матеріалів у кількості, здатній виявляти небезпечні 

властивості, здійснюються на підставі висновку на 

транскордонне перевезення відходів. 

9. Транскордонні перевезення відходів, які не є 

небезпечними, здійснюються на підставі висновку на 

транскордонне перевезення відходів. 

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне 

перевезення відходів які не є небезпечними надається 

безоплатно, протягом 30 днів. 

11. До заяви про видачу висновку на транскордонне 

перевезення відходів додаються: 

копія зовнішньоекономічного договору або контракту про 

транскордонне перевезення відходів; 

відомості про походження і склад відходів, які є об’єктом 

транскордонного перевезення; 

висновок Торгово-промислової палати України або рішення 

центрального органу виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері державної митної справи, або 

підприємства, що має дозвіл на здійснення митної 

брокерської діяльності про видачу коду згідно із УКТЗЕД для 

ідентифікації відходів. 

У випадку імпорту відходів до заяви додатково додаються: 

відомості, за підписом отримувача відходів про особу, що 

відповідає за управління відходами, місцезнаходження 

об’єкта управління відходами, код запланованої операції з 

відновлення відходів; 

протокол аналізу що підтверджує відсутність властивостей, 

які роблять відходи небезпечними.  

Строк дії висновку на транскордонне перевезення відходів 

становить один рік. 

11. До заяви про видачу висновку на транскордонне 

перевезення відходів додаються: 

копія зовнішньоекономічного договору або контракту 

про транскордонне перевезення відходів; 

відомості про походження і склад відходів, які є об’єктом 

транскордонного перевезення; 

висновок Торгово-промислової палати України або 

рішення центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері державної митної 

справи, або підприємства, що має дозвіл на здійснення 

митної брокерської діяльності про видачу коду згідно із 

УКТЗЕД для ідентифікації відходів. 

У випадку імпорту відходів до заяви додатково 

додаються: 

відомості, за підписом отримувача відходів про особу, що 

відповідає за управління відходами, місцезнаходження 

об’єкта управління відходами, код запланованої операції 

з відновлення відходів; 

Строк дії висновку на транскордонне перевезення 

відходів становить один рік. 

Стаття 56. Фінансування заходів у сфері управління відходами 



53 

 

1. Фінансування заходів у сфері управління відходами 

здійснюється за рахунок коштів утворювачів та власників 

відходів. Для фінансування заходів у сфері управління 

відходами можуть залучатися кошти державного та місцевих 

бюджетів, фондів охорони навколишнього природного 

середовища, добровільні внески підприємств, установ, 

організацій, громадян України та їх об’єднань, а також інші 

джерела, не заборонені законом. 

1. Фінансування заходів у сфері управління відходами 

здійснюється за рахунок коштів утворювачів та власників 

відходів. Для фінансування заходів у сфері управління 

відходами можуть залучатися кошти державного та 

місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього 

природного середовища, добровільні внески 

підприємств, установ, організацій, громадян України та їх 

об’єднань, державно-приватного партнерства відповідно 

до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство», міжнародні організації, а також інші 

джерела, не заборонені законом. 

Додаток 1 

до Закону України 

“Про управління відходами” 

D13 Попередні операції з відходами перед операціями 

видалення, визначеними у позиціях D1—D12 цього додатка, 

у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, 

гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або 

відокремлення. 

D13 Попередні операції з відходами перед операціями 

видалення, визначеними у позиціях D1—D12 цього 

додатка. 

Додаток 2 

до Закону України 

«Про управління відходами» 

R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, 

визначених у позиціях R1—R11 цього додатка. Якщо інший 

код R не підходить, це може включати попередні операції до 

відновлення, включаючи попередню обробку, в тому числі 

демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, 

гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, 

перепакування, відокремлення, змішування або змішування 

R12 Попередні операції з відходами для здійснення 

операцій, визначених у позиціях R1—R11 цього додатка. 
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перед подачею на будь-яку операцію, визначених у позиціях 

від R1 до R11. 

 


