
  1

ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

Сас А.С.,магістр, Шилович Т.Б.,доцент, к.т.н. Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут” 

Проблема накопичення твердих побутових відходів є одною з найважливіших в 
Україні. Так кожен українець щороку створює близько 220-250 кг твердих побутових 
відходів (ТПВ), а жителі великих міст - 330-380 кг, і ці обсяги зростають в останні роки на 
20% в рік. Основним методом знешкодження твердих побутових відходів залишається 
захоронення на полігонах[1]. Близько 4% утилізації всіх побутових відходів спалюється на 
сміттєспалювальних заводах.  

Для якнайшвидшого зменшення впливу на довкілля, а як наслідок на здоров’я 
людини, потрібно розробити низку законів, нормативно-правових актів  чи, запозичивши 
досвід інших країн (країн ЄС), інтегрувати вже існуючі директиви у власне законодавство. 

На сьогоднішній день основною законодавчою базою України при поводженні з 
відходами є закони: “Про відходи”, “Про охорону навколишнього  природного  середовища”,  
“Про забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя  населення”, “Про поводження   
з  радіоактивними  відходами”, “Про  металобрухт”, “Про житлово-комунальні  послуги”, 
“Про хімічні джерела струму”, “Про ветеринарну медицину”, “Про вилучення  з  обігу,  
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання  неякісної  та  небезпечної  
продукції”[2].  

В чинному європейському законодавстві діє ряд директив, що регулюють відносини 
щодо поводження з відходами, які представлено в таблиці 1.Відмінність від українського 
законодавства очевидна. В основному політика європейських держав спрямована на 
оптимізацію виробництва продукції; визначення та регламентація рівня токсичності та 
небезпечності відходів; контроль за транспортним переміщенням відходів; встановлення 
обов’язків виробника відходів та права власності на відходи; сепарацію побутових відходів 
для утилізації чи переробки окремих видів різноманітними способами; захоронення тільки 
тих відходів, які на даному етапі розвитку науки і технологій не можливо утилізувати чи 
знешкодити.  
Таблиця 1 – Законодавча база ЄС при поводженні з відходами 
Основне законодавство про 
відходи 

Операції поводження з 
відходами 

Окремі види відходів 

Директива про відходи 
2008/98/ЄС 
Директива про небезпечні 
відходи 91/689/ЄЕС 

Директива про спалювання 
відходів 2000/76/ЄС 
Директива про захоронення 
відходів на полігонах 
99/31/ЄС 

Директива про батареї та 
акумулятори 2006/66/ЄС 
Директива про упаковку і 
відходи упаковки 94/62/ЄС 
Директива про відходи 
електричного та 
електронного обладнання  
2002/96/ЄС 
Директива про осади 
стічних вод 86/278/ЄЕС 
Директива про управління 
відходами видобувної 
промисловості 2006/21/ЄС 

Регулювання цих напрямів відбувається за рахунок різноманітних економічних 
методів та утвердження більш жорстких екологічних обмежень (викиди на 
сміттєспалювальних заводах, впровадження дренажних систем у полігонах) для заохочення 
підприємств, що надають послуги з вивозу та утилізації побутових відходів до більш 
ефективніших та екологічних способів переробки. 

Директива про відходи 2008/98/ЄС [3] пройшла кілька етапів формування починаючи 
з 1975 року, основними напрямами якої сьогодні є: запобігання утворенню відходів; надання 
переваги методам, які передбачають переробку, а не спалюванню; впровадження розширеної 
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відповідальності виробника; аналіз життєвого циклу продукції; посилення економізації 
сфери відходів. Аналогом в Україні вважається закон “Про відходи” прийнятий у 1998 році. 
Розбіжності вищезазначених закону України та директиви ЄС спостерігаються навіть у меті 
та предметі, так як вітчизняний визначає засади діяльності, що пов'язана із запобіганням 
утворенням відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та 
видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу 
відходів на довкілля та здоров'я людини. Також присутні розбіжності у класифікації 
відходів: в директиві ЄС поділяють на “побутові відходи”, “небезпечні відходи”, “інертні 
відходи” та “відходи, що не є небезпечними”, тоді як в Україні тільки на небезпечні та 
побутові. Невідповідність спостерігається і у визначеннях термінів: так у Європі 
«оброблення» – це об'єднання всіх операцій з утилізації і видалення, включаючи підготовку 
до них, а згідно закону “Про відходи” «оброблення» (перероблення) відходів – це здійснення 
будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних 
властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, 
перевезення, утилізації чи видалення. «Небезпечні відходи»: в українському законодавстві це 
відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які 
створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного 
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з 
ними; в європейському - це відходи які мають небезпечні властивості (Н1 – Н15) згідно з 
додатком III Директиви 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи, також враховується граничні 
концентрації небезпечних речовин (стаття 7 цієї ж директиви). 

Директива про спалювання відходів 2000/76/ЄС[4] була прийнята в Брюселі 2000 
року, метою якої є попередження або обмеження негативного впливу на навколишнє 
середовище. Дана мета досягається за допомогою жорстких умов діяльності та технічних 
вимог, шляхом введення ряду обмежень викидів в повітря сміттєспалювальних об’єктів та 
шляхом виконання вимог Директиви про відходи.   

Директива про захоронення відходів на полігонах 99/31/ЄС [5] від 26 квітня 1999 
року, метою якої є: по-перше, зменшення кількості відходів та їх шкідливість, шляхом 
розвитку екологічно чистих технологій, що менше зашкоджують природним ресурсам; по-
друге, надання переваг переробним методам, таким як повторне використання чи будь-яким 
іншим, в яких відходи переробляються у сировину для нових продуктів, а також 
використанню відходів як джерела енергії. В Україні відсутні закони подібні до двох 
вищевказаних директив, що негативно  впливає на розвиток вітчизняних технологій 
переробки відходів чи впровадження вже існуючих закордонних аналогів. Ще одним 
негативним наслідком є те, що немає обмежень щодо захоронення тих чи інших видів 
відходів, не встановлено чітких норм щодо спалювання сміття (наприклад, не достатньо 
привернуто уваги до таких шкідливих речовин як діоксини). Такого роду розбіжності у 
законодавствах добре відображаються в тарифах на утилізацію, що наведені в таблиці 2 [6].  

Таблиця 2 - Порівняльні показники існуючих тарифів на утилізацію твердих 
побутових відходів 

Вид поводження з ТПВ  Європа 
$/тонну 

Україна 
$/тонну 

захоронення на полігоні  110 12 
сміттєспалювання  170 20 

 Директива про упаковку та відходи упаковки 94/62/ЄС націлена на зменшення впливу 
такого роду відходів на навколишнє середовище шляхом попередження їх утворення від 
упаковки, і на підставі додаткових основних принципів заходи, спрямовані на повторне 
використання, переробку та інші форми відновлення відходів від упаковки і, як наслідок, 
скорочення обсягу кінцевої утилізації таких відходів. Було вироблено стратегію, з моменту 
імплементації цієї директиви в національне законодавство кожна країна повинна забезпечити 
на протязі 5 років відновлення відходів від упаковки в обсязі 50-65% по масі. Розроблено 
систему ідентифікації; вимоги до виробництва і складу пакувального матеріалу - упаковка 
повинна відповідати всім своїм функціям за найменшої кількості використаного матеріалу та 
найменшому вмісті шкідливих речовин (для якнайменшого впливу при спалюванні чи 
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захороненні); вимоги до упаковки, що використовується повторно. В Україні аналогом є ще 
не прийнятий законопроект “Про упаковку та відходи упаковки”, що зареєстрований 28 січня 
2013 року. Особливістю закону є те, що вперше на національному рівні вводиться роздільний 
збір та вводяться норми з утилізації і переробки відходів упаковки (щорічне нормоване 
збільшення відсотку переробки до 36% за період 5 років з моменту прийняття закону). 
 На рисунку 1 показано співвідношення у відсотках «рециклінг – спалювання – 
захоронення» в залежності від року ведення статистики. 

 
Рисунок 1 - Відношення методів розміщення та утилізації ТПВ в Євросоюзі  

Попри європейські тенденції щодо зниження утворення ТПВ, в Україні цей показник 
продовжує збільшуватись на фоні щорічного зменшення населення, так за останніми даними 
державної статистики [8] в 2012 році було утворено на 14% більше ніж в попередньому році. 
Для України така тенденція негативна, адже основним методом поводження з відходами в 
Україні залишається захоронення на полігонах, більшість з яких переповнені і не 
відповідають нормам, що може спричинити суттєвий вплив на довкілля та життя людини. 
Тому впровадження чи розроблення більш ефективної законодавчої бази у поводженні з 
відходами є дуже актуальним питанням на сьогоднішній день. На прикладі ЄС видно, що 
впроваджені директиви суттєво вплинули на розвиток альтернативних видів переробки, це 
стало можливим за рахунок підвищення та впровадження нових норм, вимог до традиційних 
методів (захоронення, спалювання), що в свою чергу спричинило підняття цін на тарифи на 
утилізацію.  

Література 
 

1. http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/v-ukrajin-rozlilosja-smtteve-more-28587 
2. Закон України “Про відходи” 
3. Директива ЄС про відходи 2008/98/ЄС 
4. Директива ЄС про спалювання відходів 2000/76/ЄС 
5. Директива ЄС про захоронення відходів на полігонах 99/31/ЄС 
6. Закон Київської міської ради “Про затвердження Програми поводження з побутовими 

відходами у м. Києві на 2010 - 2015 роки” 
7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdpc240&languag

e=en&toolbox=data\ 
8. http://www.ukrstat.gov.ua 


