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Тимощук Любомира, експерт ЕПЛ з правових питань проекту “Українське громадянське 
суспільство за європейське поводження з відходами” 

Європейські стандарти у галузі поводження з відходами:  

що це таке і як вони реалізовуються в Україні? 

11 липня 2017 року завершився процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, що укладена ще у 2014 році. Відповідно до правил щодо набуття 

чинності, які містяться в Угоді, повноцінне її функціонування  розпочалося 1 вересня 2017 року. 

Однак, деякі положення Угоди продовжують діяти вже протягом 3 років, а це в свою чергу 

означає, що протягом цього часу вже мали відбутися важливі законодавчі зміни та реформи, 

оскільки Україна пройшла процедуру що дозволяє виконання Угоди в односторонньому 

порядку. Відтак, трансформацій мала зазнати одна із пріоритетних сфер у Європейському 

Союзі – сфера екологічної політики або, інакше кажучи,  сфера охорони навколишнього 

середовища.  Додатком ХХХ Угоди передбачається, що Україна повинна імплементувати ряд 

Директив Європейського Союзу, тим самим наблизивши національне законодавство до 

законодавства Європейського Союзу. Зокрема, у сфері управління відходами Україна 

зобов’язана імплементувати три документи: Директиву № 2008/98/ЄС про відходи та 

скасування деяких Директив, Директиву № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС та Директиву 

№ 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом 

(ЄС) № 1882/2003. Окрім того, питання поводження з відходами пов’язане також із 

впровадженням Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне запобігання і 

контроль забруднень). 

У чому важливість Директив Європейського Союзу? 

Як вже було сказано вище, підписавши Угоду про Асоціацію Україна взяла на себе 

зобов’язання імплементувати ряд Директиви, тобто  впровадити їх вимоги у національному 

законодавстві. 

Почнемо з того, що ж таке Директиви? Директиви ЄС є одним з видів законодавчих актів 

Європейського Союзу, які встановлюють цілі чи політику, яких всі країни ЄС, а також інші 

країни відповідно до укладених з Євросоюзом угод, повинні досягти. По суті, Директиви 

встановлюють конкретний результат у сфері на яку вони спрямовані, проте національні органи 

влади залишаються вільними у виборі форм та методів, за допомогою яких такий результат 

буде досягнутий. 

Тобто, у вітчизняному законодавстві слід не тільки повторювати положення Директив, 

а й визначати механізми їх реалізації.   

Директиви встановлюють мінімальні стандарти, які повинні застосовуватися на 

національному рівні. Однак, держави вправі запровадити більш жорсткі заходи, якщо вони не 

суперечать принципам ЄС. Наприклад, Директива про очистку міських стічних вод визначає 

мінімальні стандарти для обробки каналізаційних стоків, однак держави можуть і часто 

застосовують більш високі стандарти, ніж ті вимоги, що викладені в Директиві.1 

Отже, досягнення цілей та завдань, які встановлені в законодавстві Європейського 

Союзу у галузі відходів, є ключовим фактором покращення сфери поводження з відходами, 

стимулювання інновацій в переробці відходів, обмеження захоронення відходів та створення 

стимулів для зміни поведінки споживачів.  

Окрім того, виконання всіх вимог Угоди про асоціацію, зокрема імплементація 

європейського законодавства (в тому числі й у сфері поводження з відходами) є необхідним 

кроком на шляху вступу України до Європейського Союзу, адже Угоди про асоціацію є 

найбільш просунутим видом міжнародних угод, які ЄС може укладати з третіми країнами, – 
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країнами, з якими ЄС готовий розвивати міцні тривалі союзницькі відносини, що ґрунтуються 

на взаємній довірі та повазі до спільних цінностей.2 У практиці ЄС угоди про асоціацію 

найчастіше укладалися з метою підготовки асоційованої країни до набуття членства в ЄС. Це 

– такі країни, як Греція, Мальта та Кіпр, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Хорватія та інші3 

Варто зазначити, що наближення вітчизняного законодавства до законодавства 

Євросоюзу є складним та довготривалим процесом, адже простого копіювання положень 

Директив до законодавства України є недостатнім. Воно повинно узгоджуватися з діючою 

правовою системою та узгоджуватися з іншими нормативно-правовими актами. Слід 

наголосити на тому, що впровадження цих Директив в українське законодавство потрібне 

насамперед Україні для встановлення єдиних стандартів у галузі управління відходами, 

запровадження зрозумілих для європейців правил, наслідком чого буде притік інвестицій в цю 

сферу та очищення довкілля від сміття.  

Які європейські стандарти у сфері управління відходами Україна повинна 

імплементувати? 

   Основні стандарти управління відходами, що містяться в Директивах Європейського 

Союзу і які Україна зобов’язалася впровадити у національному законодавстві, спрямовані на 

захист навколишнього середовища від негативних наслідків антропогенної діяльності.  

 Директива № 2008/98/ЄС про відходи 

 Основною Директивою, вимоги якої Україна зобов’язана виконати, є Директива 

№ 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких Директив, також відома як Рамкова директива 

про відходи. Вона вважається рамковою, оскільки  встановлює межі, шаблони для подальшого 

законодавства у цій сфері та стосується всіх видів відходів. Цей документ містить визначення 

основних понять, таких як “відходи”, ”переробка відходів”, ”утилізація відходів” та ін. Крім того, 

Директивою представлені основні принципи поводження з відходами. Одним з найважливіших 

є принцип “ієрархії пріоритетів поводження з відходами”, відповідно до якого перевага 

надається запобіганню утворенню відходів, повторному використанню та переробці над 

спалюванням та захороненням відходів на сміттєзвалищах.  Також, Директивою 

запроваджуються принципи “забруднювач платить” та принцип “розширеної 

відповідальності виробника”. Принцип “забруднювач платить” є міжнародно визнаним 

принципом, який може працювати як засіб запобігання забруднення або як засіб встановлення 

відповідальності після того, як забруднення відбулося. Суть цього принципу полягає у тому, 

що у випадку коли особа забруднює повітря, воду, ґрунт то вона повинна бути відповідальною 

за ліквідацію такого забруднення.  Принцип “розширеної відповідальності виробника” створює 

модель, згідно якої тягар та витрати на вирішення проблеми відходів покладається на 

виробника відходів, а в окремих випадках на виробника товарів, після споживання яких 

утворюються відходи (упаковка, батарейки, електронне обладнання, оливи (мастила) тощо). 

При цьому, це дасть змогу забезпечити більшу увагу виробників до екологічності продукції, яка 

нами виробляється, мінімізувати її негативний екологічний вплив, а також створювати систему 

вторинної переробки виробленої продукції. 4  

 Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та 

внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС 

Мето названої директиви є попередження та мінімізація негативного впливу на навколишнє 

природне середовище, а також будь-яких ризиків для здоров’я людини, що можуть виникати в 

результаті поводження з відходами видобувної промисловості. Положення Директиви 

встановлюють низку вимог, яким повинні відповідати споруди для накопичення промислових 
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відходів (хвостосховища, терикони чи ін.) з тим, щоб не допустити масштабні аварії на таких 

об’єктах, які в свою чергу становлять серйозну загрозу забруднення навколишнього 

середовища. 

 Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003.  

Відповідно до ієрархії пріоритетів поводження з відходами, захоронення відходів на 

сміттєзвалищах є найменш бажаним заходом, а тому його слід обмежувати до необхідного 

мінімуму. В тому випадку, якщо відходи потребуються захоронення, вони повинні бути 

відправлені на сміттєзвалища, які відповідають вимогам Директиви 1999/31/ЄС. Метою 

Директиви є запобігання чи зменшення, на скільки це можливо, негативного впливу на 

навколишнє середовище, зокрема на поверхневі та ґрунтові води, повітря, а також здоров’я 

людей від захоронення відходів, шляхом запровадження жорстких технічних вимог до відходів 

та до полігонів. 5      

 Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль 

забруднень). 

Названий документ встановлює норми щодо комплексного попередження забруднення від 

промислової діяльності і контролю над ним, а також норми й правили, спрямовані на 

попередження та зниження викидів у повітря, воду і землю, а також на попередження 

утворення відходів з метою досягнення високого рівня захисту навколишнього середовища в 

цілому.  

Особлива увага в Директиві приділена спалюванню відходів, встановлюючи граничні 

обсяги викидів від установок для спалювання відходів, вимоги до таких установок, контроль і 

моніторинг, та ін. 

Директива акцентує увагу на дозвільній системі, передбачаючи інтегрований екологічний 

дозвіл взамін на цілу низку екологічних дозволів від різноманітних органів влади. Суть 

інтегрованого екологічного дозволу в тому, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, воду та ґрунт повинні оцінуватися разом.  

Також, Директива запроваджує принцип BAT (найкращих доступних технологій), тобто 

застосування тих методів виробництва, які на сучасному рівні науково-технічних знань 

надають можливість гарантувати якомога вищу екологічну безпеку.     

На якому етапі впровадження європейських стандартів поводження з відходами 

перебуває Україна? 

У Додатку ХХХ до Глави 6 “Навколишнє природне середовище” Угоди про асоціацію  

міститься перелік Директив у сфері управління відходами та терміни впровадження тих чи 

інших положень в Україні.  Угодою передбачається поступове впровадження основних вимог 

ЄС у практиці поводження з відходами в Україні. Першочергово повинно бути прийняте 

національне законодавство, яке б відображало принципи та основні вимоги поводження з 

відходами, що містяться в Рамковій директиві про відходи. Для цього Угодою встановлений 

термін у 3 роки від дати набуття чинності. Хоч повноцінно Угода й набуває чинності з 1 вересня 

2017 року, однак відповідно до рішень Ради ЄС від 17.03.2014 р. №2014/295/EU, від 

23.06.2014 р. №2014/668/EU та від 29.09.2014 р. №2014/691/EU) року положення, які 

стосуються Глави 6 “Довкілля” (за винятком деяких статей), а також Додатку ХХХ підлягають 

застосуванню з 1 листопада 2014. Тобто, фактично до 1 листопада 2017 року повинні 

відбутися зміни у законодавстві, яке регулює сферу поводження з відходами, на основі 

європейських стандартів.   

Крім того, наказом Мінприроди України від 15.10.2014 року № 317 затверджено “Заходи 

передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, відповідальність за реалізацію яких 
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покладено на Мінприроди”. Згідно цього наказу, розроблення та подання на розгляд КМУ 

проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/98/ЄС 

про відходи та скасування деяких Директив повинно бути виконано в строк до грудня 2017 

року. Проте, це не відповідає Угоді про асоціацію, адже трьохрічний строк на зміну 

законодавства відповідно до Директиви 2008/98/ЄС спливає у листопаді 2017 р.  

Крім того, для кожної з Директив розроблений План їх імплементації, де передбачено 

конкретні нормотворчі, інституційні, організаційні та ін. заходи, встановлено виконавців та 

строки виконання тих чи інших заходів.  Так, наприклад, згідно з Планом імплементації 

Директиви 2008/98/ЄС про відходи та скасування окремих Директив до жовтня 2015 року 

заплановано було розроблення проекту нової редакції ЗУ “Про відходи”, який визначатиме 

основні принципи, процедури і вимоги, а також ключові поняття у сфері поводження з 

відходами.  

Було чимало спроб реформувати законодавство у сфері поводження з відходами. Деякі з 

них стосувалися змін до базового закону “Про відходи” та не зважаючи на багато прогресивних 

норм, такі законопроекти містили корупційні ризики, що є неприпустимим.  

Крім того, було напрацьовано багато законопроектів, які стосувалися окремих видів 

відходів (наприклад, відходів упаковки), або ж які мали на меті змінити відповідальність, яка 

стосується неналежного поводження з відходами чи стимулювання окремих заходів 

поводження з відходами (спалювання відходів). Багато з таких законопроектів не відповідають 

праву ЄС та є такими, що відображають інтереси зацікавлених осіб. 

 Загалом, зміни, які пропонувалися є фрагментарними та комплексно не вирішують 

проблему поводження з відходами, адже перш за все, необхідним є затвердження 

Національної стратегії поводження з відходами з деяким доопрацюванням, зокрема 

визначення чіткого шляху впровадження розширеної відповідальності виробника у сфері 

упаковки та розроблення детального плану для її впровадження. Редакція Стратегії була 

оприлюднена 18 липня цього року Стратегія повинна відігравати ключову роль у досягненні 

сталого поводження з відходами та встановлювати напрямок для майбутнього розвитку. 

Очевидно, що виконання Україною взятих на себе зобов’язань, зокрема, що стосуються 

наближення національного законодавства до права ЄС,  сприятиме покращенню, як довкілля, 

такі і іміджу України серед європейських держав, що в свою чергу збільшить шанси на 

повноцінне членство в Європейському Союзі.   

Стаття виходить в рамках проекту МБО «Екологія-Право-Людина» та Європейської 

Комісії «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами». 

Думки висловлені автором не є офіційною позицією Європейської Комісії. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


