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Науковці визначають дозвільну систему як регламентований правом порядок 

виготовлення, придбання, обліку й використання спеціально визначених предметів, 

матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, 

майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави й безпеки громадян. З 

цього визначення випливає що дозвільна система має служити інтересам громадян та 

встановлювати порядок функціонування підприємств.  

І тут виникає питання – чи сьогоднішня ліцензійно-дозвільна система 

управління відходами справляється зі своїми завданнями.  

 

Ліцензійна система  

Так, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» поводження з небезпечними відходами підлягає ліцензуванню. Порядок 

отримання ліцензії та організаційні умови провадження такої господарської діяльності 

затверджено   Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами від 13 липня 2016 року.  

На сайті Мінприроди можна знайти ліцензійний реєстр щодо поводження з 

небезпечними відходами.  В Україні існує 216 підприємств, які здійснюють ліцензійну  

діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, на підконтрольній території 

України, що скажемо, не мало. 

Інфографіка по ліцензіатах. 

Та чому ми часто зустрічаємося з тим, що небезпечні відходи ми знаходимо у 

ровах, лісах та інших об’єктах довкілля?  Чому ж у нас так багато недобросовісних 

суб’єктів господарювання у цій сфері?  

Ось один приклад. Дочірнє підприємство БОДНАРІВКА Львівського комунального 

підприємства Зелений Львів єдине підприємство в Україні, яке має установку з 

оброблення використаних ртутних ламп. Проте, багато підприємств мають ліцензії на 

збирання, перевезення та зберігання приладів, що містять ртуть в тому числі і 

люмінесцентних ламп. І багато хто з таких підприємств має договори на утилізації 

ртутних ламп з ДП  БОДНАРІВКА, але зібрані ними лампи в більшості випадків на 

підприємство не привозять а викидають у найближчому рівчаку. Ті, хто не планує 

передачу ламп на утилізацію, звичайно, пропонує за свої «послуги» меншу ціну ніж 

коштує дійсно утилізація лампи на підприємстві, тому і клієнти у них є. Це не дає 

можливість добре працювати добросовісним підприємствам, оскільки вони не можуть 

запропонувати ціну, меншу ніж ту, яку вони мають заплатити за утилізацію КП 

БОДНАРІВКА.  

У 2016 році міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак анонсував та 

організував перевірку частини ліцензіатів та позбавив деяких ліцензії, водночас частина 

таких ліцензіатів поновила їх через контролюючі органи. При цьому, за останні півтора 

року міністерство видало ліцензії підприємствам, які не мають належної матеріально-

технічної бази, таким як ….. (думаю тут варто написати про одеські компанії і розсисати трохи)  

Таким чином, ліцензійна система у сфері поводження з відходами на сьогодні 

недосконала, та дає можливість працювати на ринку недобросовісним підприємцям. 

Належного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у цій сфері немає.  



 

Також, Закон України «Про відходи» вимагає від суб’єктів господарювання отримання 

дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Водночас, цей закон 

не містить перелік  та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно  

подати  для  одержання такого дозволу, строку протягом якого видається цей дозвіл та 

платність/безоплатність такої послуги. І як наслідок, відсутній порядок надання такого 

дозволу.  

 

Парламентський законопроект про відходи (реєстр № 6602)  

Парламентарями зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо імплементації вимог директив 

ЄС у сфері поводження з відходами)», який, відповідно до пояснювальної записки до 

нього, приведе українське законодавство у сфері управління відходами до європейських 

вимог.  

Законопроектом пропонується встановити таку ліцензійно-дозвільну систему: 

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з 

небезпечними відходами мають отримати ліцензію. Обов’язковою умовою отримання 

ліцензії є перевірка наявності матеріально технічної бази.  

2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції поводження з відходами ( в тому 

числі і з небезпечними відходами) кожні 3 роки зобов’язані отримувати дозвіл на 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

3. Суб’єкти господарювання, які утворюють значні обсяги відходів, для яких Пзув 

перевищує 1000 зобов’язані кожні 3 роки отримувати дозвіл на здійснення операцій у 

сфері поводження з відходами. 

4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин зобов’язані отримати  ліцензію. Яким чином вимоги до осіб, які 

здійснюють виробництво особливо небезпечних хімічних речовин потрапило до 

законопроекту про відходи взагалі загадка, оскільки в Європі щодо таких речовин існує 

окреме ґрунтовне законодавство і його апроксимація займе багато часу та зусиль, така  

діяльність має бути регламентована не лише ліцензійними умовами. 

Варто зауважити, що поводження з відходами згідно законопроекту включає таку 

діяльність - збирання, перевезення, утилізація та видалення відходів.  

Таким чином, суб’єкти господарювання, які мають намір збирати відходи (в тому числі 

і металобрухт), перевозити, утилізовувати (включаючи операції з сортування та 

перероблення) та ті,  які продукують значні обсяги відходів зобов’язані будуть  

отримувати дозвіл на поводження з відходами кожні 3 роки. А ті, що здійснюють 

поводження з небезпечиними відходами ще й ліцензію.  

І таке навантаження на суб’єктів господарювання можна було б підтримати якби була 

впевненість що така ліцензійно-дозвільна система дійсно забезпечить високий ступінь 

охорони довкілля, імплементацію вимог європейського законодавства, приборкає 



недобросовісних суб’єктів господарювання, забезпечить конкуренцію та розвиток, 

проте при аналізі запропонованих норм проекту виникає ряд питань.  

Законопроектом встановлюється, що до заяви на отримання дозволу на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами додаються: 

проект дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; 

відомості про склад і властивості відходів, що утворюються або з якими передбачено 

здійснення операцій, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного 

середовища та здоров’я людини; 

відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій 

поводження з відходами; 

довідка про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах; 

перелік та описи технологічних процесів, які застосовуються для здійснення операцій 

поводження з відходами; 

позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо об’єкта поводження з 

відходами або діяльності із транспортування чи збирання небезпечних відходів; 

копія наказу про призначення відповідального за поводження з відходами на 

підприємстві  

схема управління відходами на підприємстві, включаючи місця для тимчасового 

зберігання відходів. 

При цьому, законопроектом встановлюється, що з метою врахування специфіки 

екологічного стану регіону та окремих територій на здійснення певних видів операцій 

поводження з відходами з певними відходами дозвільним органом можуть 

встановлюватись загальні, регіональні та місцеві умови. Запропонований перелік таких 

умов є досить дискусійним, плюс можливість для чиновника встановлювати/не 

встановлювати їх є корупціогенним фактором.  

Так, наприклад, серед переліку регіональних умов зазначено вимога моніторингу та 

контролю виконання операцій поводження з відходами. При цьому, у європейському 

законодавстві є певний перелік установок щодо яких моніторинг та контроль є 

обов’язковим а не віддається на розсуд дозвільного органу. Серед переліку місцевих 

умов визначено вимога встановлення онлайн чи відеоконтролю за технологічними 

процесами та операціями поводження з відходами, проте не визначається самі вимоги 

до онлайн та відеоконтролю, режиму доступу до таких данних. І ця умова теж віддана 

на розсуд дозвільного органу, тобто окремого чиновника.  

Законопроектом пропонується встановити, що підставами для прийняття рішення про 

відмову у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є: 

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних 

для одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 

згідно із встановленим цим законом переліком; 

- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних 

відомостей; 



- негативний висновок відповідної державної екологічної експертизи щодо об’єкта 

чи операції поводження з відходами;  

- невідповідність об’єкта поводження з відходами встановленим умовам видачі 

дозволу. 

Виникає ряд питань, до останнього пункту, оскільки неможливо зрозуміти яким 

встановленим умовам видачі дозволу має відповідати об»єкт поводження з відходами і 

де будуть передбачені такі умови.  

За такого викладу у законодавстві можливі випадки коли дозволи можуть надаватися 

лише  певним «своїм» особам, іншим же буде відмовлено по формальним причинам.  

 

Що ж від України вимагає Угода про асоціацію? 

Директива 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року 

про відходи та скасування деяких Директив вимагає, щоб усі установи чи підприємства, 

що займаються обробленням відходів, отримали дозвіл від повноважних органів. 

Такі дозволи мають дозволити встановити щонайменше наступне: 

- види та кількість відходів, які можуть бути оброблені; 

- для кожного з дозволених видів операцій – технічні чи інші вимоги стосовно місця 

розташування, що розглядається; 

- безпека та заходи безпеки, що слід застосувати; 

- методи, що використовуються для кожного виду операцій; 

- перевірка та контроль, що необхідно здійснювати; 

- необхідні заключні та додаткові положення. 

Дозволи можуть видаватися на певний термін та можуть поновлюватися. 

Якщо повноважний орган вважає, що запланований метод оброблення неприйнятний з 

точки зору захисту довкілля, зокрема, якщо такий метод не відповідає статті 13, він може 

відмовити у видачі дозволу.  Передумовою для отримання дозволу на спалювання або 

сумісне спалювання з утилізацією енергії, є вимога, щоб відновлення енергії відбувалося 

на високому рівні енергоефективності. 

Також Директива дає можливість виключення від вимог отримання дозволу коли суб’єкт 

господарювання видаляє власні відходи, які не є небезпечними на місці виробництва а 

також коли суб’єкт господарювання проводить відновлення відходів. При цьому мають 

бути встановлені загальні правила, що визначають типи та кількість відходів, що 

належать до виключення, та метод оброблення, який слід застосувати. У разі 

застосування виключень держави мають проінформувати про це Комісію.  

Також Директива встановлює вимогу проведення реєстрації установ або підприємств, 

які збирають або перевозять відходи на професійній основі, дилерів або брокерів; та 

установ або підприємств, на які поширюються виключення з вимог на отримання 

дозволу. 



Для осіб, які утворюють відходи Директива не вимагає встановлення дозволу, натомість 

встановлюється вимога вжиття всіх заходів, для того, щоб первісний виробник відходів 

або інший утримувач самостійно піклувався про оброблення відходів, або доручив 

піклування про оброблення відходи дилеру або установі чи підприємству, яке 

займається обробленням відходів, або ж доручив це приватному або публічному 

збирачу. Також встановлено вимогу впровадження принципу забруднювач платить - 

щоб первісний виробник відходів або інший утримувач самостійно піклувався про 

оброблення відходів, або доручив піклування про оброблення відходи дилеру або 

установі чи підприємству, яке займається обробленням відходів, або ж доручив це 

приватному або публічному збирачу. Витрати на оброблення відходів мають включати 

витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, перероблення, 

відновлення та видалення, включаючи витрати на утримання об’єктів інфраструктури  з 

управління відходами, в тому числі і після їх закриття (витрати на утримання полігонів 

після їх закриття).  

Слід наголосити що дозвільна система з управління відходами Польщі складається з 

дозволу… (я знаю що Любомира та Алла аналізували, думаю варто тут короткко 

викласти)  

Враховуючи викладене, вважаємо що ліцензійно-дозвільна система у сфері управління 

відходами потребує повного реформування.  

Доцільно встановити вимогу отримання дозволів європейського зразка. При цьому, щоб 

належно працювала дозвільна система, має бути приведено законодавство у сфері 

управління відходами до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив, Директиви 

1999/31/ЄС Європейського парламенту і Ради від 26 квітня 1999 року про захоронення 

відходів та Директиви  Європейського Парламенту та Ради 2010/75/ЄС про промислові 

викиди (комплексне запобігання та контроль забруднення).  

Так, великі підприємства та установки у сфері управління відходами мають отримувати 

інтегрований дозвіл, який вимагає впровадження найкращих доступних технології, які 

затверджуються спеціальним органом ЄС (The European IPPC Bureau). Перелік 

підприємств та установок, які потребують інтегрованого дозволу визначено Директивою 

про промислові викиди. Серед них підприємства та установки, які здійснюють 

діяльність з видалення та відновлення небезпечних відходів потужністю понад 10 т на 

добу; спалювання та сумісне спалювання для відходів, що не є небезпечними 

потужністю, що перевищує 3 т на годину та для відходів, що є небезпечними потужністю 

понад 10 т на добу; полігони, що отримують понад 10 т відходів на добу або загальною 

потужністю понад 25 000 т, за винятком звалищ інертних відходів. 

Інші ж підприємства, які не потребуватимуть інтегрованого дозволу та здійснюють 

операції відновлення та видалення мають отримувати дозвіл на здійснення операції 

щодо управління відходами.  

Дозвіл має містити таку обов»язкову  інформацію щодо: 

- найменування суб’єкта господарювання,  

- місцязнаходження підпрємства чи установки,  



- коди операції з оброблення відходів на які отримано дозвіл відповідно до додатків І та 

ІІ Директива 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року 

про відходи та скасування деяких Директив. 

- види відходів, відповідно до європейського переліку відходів (List of waste), на 

оброблення яких отримано дозвіл та кількість відходів, які будуть оброблятися;  

- технологія, яка використовуватиметься для оброблення відходів, обладнання; 

- заходи, які вживатимуться для моніторингу та контролю. 

Щодо такого виду операцій як захоронення на полігоні, крім перелічених,  дозвіл має 

містити інформацію про категорію полігону, заходи з закриття  та догляду за полігоном 

після закриття, а також для отримання такого дозволу має бути надана фінансова 

гарантія, яка забезпечить акумулювання коштів для того, щоб полігон був належним 

чином закритий та забезпечено догляд за ним після закриття.  

Дозволи можуть надаватися на певний термін або ж безстроково.  

Водночас, для установ або підприємств, які збирають або перевозять відходи на 

професійній основі, дилерів або брокерів має бути запроваджено процедуру реєстрації.  

Така процедура має давати можливість подавати заявки на реєстрацію онлайн, при 

цьому відповідальний державний орган має здійснити верифікацію поданої інформації 

та провести процедуру реєстрації.  

Також можливе встановлення процедури реєстрації для підприємств та установ, що 

здійснюють певні операції з оброблення відходів, які не матимуть значного впливу на 

довкілля.  

Разом з цим, варто передбачити вимогу у законодавстві щодо створення інтегрованої 

системи управління відходами, та вимогу щодо звітування суб’єктів господарювання у 

сфері управління відходами та суб’єктів господарювання, які утворюють відходи, що 

надасть змогу проконтролювати поводження з відходами починаючи від їх утворення та 

закінчуючи обробленням. При цьому, у законі має бути чітко встановлена вимога 

первинних утворювачів відходів забезпечити оброблення останніх самостійно або ж 

передати на оброблення належним суб’єктам господарювання та передбачені санкції за 

недотримання цієї норми. Крім цього, має бути прийнято ряд підзаконних актів, які 

регламентуватимуть діяльність установок та підприємств з оброблення відходів, 

встановлюватимуть технічні вимоги до певних операції.  


