
УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
В УКРАЇНІ У 2015-2017 РОКАХ
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Привести національне законодавство у відповідність до Директиви 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких 
Директив, Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів, Директиви 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки, 
Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання  та Директиви 2006/66/ЄС про 
батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки та акумулятори, Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди 
(всеохоплююче запобігання і контроль
забруднень).

*Інфографіка зроблена на основі даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Для позитивної динаміки у сфері управління твердими побутовими відходами необхідно:

Запровадити механізм «забруднювач платить», який 
забезпечить покриття витрат на управління відходами
їхніми утворювачами.

Розробити та затвердити Національний та регіональні 
плани управління відходами, Національну програму 
запобігання утворення відходів. У них передбачити 
конкретні заходи запобігання утворення відходів, 
підвищення рівня повторного використання та 
перероблення відходів.

Розробити та прийняти Закон України «Про відходи» у 
відповідності до вимог європейського законодавства.

Запровадити роздільне збирання відходів, у тому числі 
органічних.

Запровадити механізм розширеної відповідальності 
виробника для відходів: електричне та електронне 
обладнання, батарейки, батареї та акумулятори, 
упаковка. 

Провести інвентаризацію полігонів ТПВ, створити 
відкритий їхній реєстр. Здійснити рекультивацію 
полігонів, що не відповідають вимогам екологічної 
безпеки та вичерпали обсяги і терміни експлуатації.

Збудувати мережу регіональних полігонів для 
захоронення побутових відходів. Ліквідувати 
несанкціоновані сміттєзвалища.

Встановити сортувальні лінії, вторсировину 
переробляти.

Проект фінансується
Європейським Союзом

Проект впроваджується МБО
"Екологія-Право-Людина»


