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Аналітична записка 
 
Небезпечні відходи: як сконструювати просту та ефективну дозвільну діяльність та покращити 
контроль? 
 

Вступ 
 

Неналежне поводження з небезпечними відходами створює серйозні ризики для довкілля та здоров’я 
людей, а також перекладає вирішення проблеми безпечного  поводження із небезпечними відходами на 
майбутні покоління. Одним із способів подолання проблеми неналежного поводження із небезпечними 
відходами є зміна підходів до дозвільної системи в даній сфері, а також до системи обліку, звітності та 
контролю за такими відходами та операціями з ними з боку держави.  
 
Проблеми неналежного поводження з небезпечними відходами в Україні можна вирішити через 
законодавчі та інституційні зміни, спрямовані на реформування законодавчого регулювання управління 
відходами, на основі відповідного європейського законодавства, оскільки реформування системи 
поводження з відходами в цілому буде мати позитивний вплив на вирішення проблем поводження з 
небезпечними відходами. Тому, законодавчі правила та норми, що зараз закладаються в законопроекті 
№2207-1д «Про управління відходами» повинні відповідати європейському законодавству та бути 
спрямовані на вирішення проблем поводження з небезпечними відходами, а не консервувати поточний 
катастрофічний стан. Тому дана записка має на меті визначити основні проблеми поводження з 
небезпечними відходами, які можна вирішити шляхом законодавчих та інституційних змін, зокрема через 
зміну підходів до дозвільної діяльності в сфері небезпечних відходів, підходів до обліку, звітності про 
операції із небезпечними відходами та забезпечення простежуваності всього шляху відходів, а також зміни 
та деталізації повноважень Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів  України в сфері 
поводження з небезпечними відходами у відповідності до європейських підходів.  
 

Мета аналітичної записки 
 
Мета даного документа  - дати  детальний аналіз інституційних, правових, фінансових проблем 
поводження з небезпечними відходами в Україні, а також надати рішення, що допоможуть сконструювати 
просту дозвільну систему поводження з небезпечними відходами та забезпечити безпечне поводження з 
небезпечними відходами з боку суб’єктів господарювання на всьому “життєвому циклі” таких відходів. 

 
Опис проблеми 

 
У зв’язку з підвищенням рівня добробуту населення та переходом промисловості на найкращі доступні 
технології з виробництвом високоінноваційної продукції обсяг небезпечних відходів, що утворюється і 
неконтрольовано надходить у довкілля, збільшується. Небезпека зростає через 
розпорошення небезпечних відходів по всій території України. Якщо раніше в сільській місцевості 
номенклатура небезпечних відходів обмежувалася тільки забороненими і непридатними до використання 
в сільському господарстві хімічними засобами для захисту рослин, на даний час кількість видів таких 
засобів та їхні обсяги значно зросли за рахунок відходів електричного та електронного обладнання, 
батарейок, батарей та акумуляторів, хлорвмісних полімерів, стероїдних та біологічних хімічних засобів для 
захисту рослин, стимуляторів росту, консервантів, харчових добавок тощо. 
 
Як зазначає Національна стратегія управління відходами до 2030 року, загалом система управління 
небезпечними відходами в Україні характеризується неналежною утилізацією та видалення небезпечних 
відходів. В Україні існує близько 300 накопичувачів небезпечних відходів, які побудовані без належного 
технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального масштабу. Обладнані сховища 
для зберігання небезпечних відходів і установки для їх знешкодження та регенерації мають лише окремі 
суб’єкти господарювання. 
 
Мінімізація обсягів утворення небезпечних відходів, створення потужностей з їх екологічно безпечної 
утилізації, знешкодження та видалення мають для України першочергове значення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р
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Основні проблеми, що стосуються управління небезпечними відходами, це такі: 

- відсутність у діючих системах обліку та звітності повної інформації про утворення та подальші 
операції з поводження з небезпечними відходами споживання, що пов’язане з практичною 
відсутністю систем збирання/приймання зазначених відходів від населення; 

- відсутність реальних стимулів і низький рівень витрат, передбачених на утилізацію відходів, 
перешкоджають впровадженню систем для роздільного збирання та перероблення небезпечних 
відходів; 

- відсутність технічних можливостей для перероблення деяких категорій небезпечних відходів, що є 
передумовою для їх неконтрольованого видалення; 

- невідповідність значної частини існуючих виробничих потужностей і об’єктів 
видалення небезпечних відходів екологічним вимогам та сучасним технічним стандартам. 
Продовження роботи деяких об’єктів пов’язане з безпосередньою небезпекою для довкілля; 

- впровадження сучасних вимог до поводження з окремими видами небезпечних відходів може 
спричинити для суб’єктів господарювання зростання необхідних фінансових витрат або 
необхідність технологічного переоснащення виробництва та обладнання. За умови неефективного 
здійснення державного (екологічного) контролю у сфері поводження з небезпечними відходами це 
може стимулювати зростання кількості порушень природоохоронного законодавства; 

- складне фінансове становище і дрібносерійне виробництво у деяких галузях, що перешкоджає 
будівництву необхідних споруд для усунення впливу небезпечних відходів на навколишнє 
природне середовище; 

- низький рівень обізнаності та поінформованості суб’єктів господарювання про можливості 
переробки або повторного використання небезпечних відходів. 

 
Значна частка проблем із поводженням із небезпечними відходами пов’язана із недосконалою, застарілою 
та корумпованою дозвільною діяльністю в дані сфері, а також відсутністю ефективного державного 
екологічного контролю. Чинний Закон «Про відходи» встановлює обов’язки суб’єктів господарювання, до 
яких віднесено обов’язок мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними 
відходами і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів; мати погоджений із 
уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами. Цим Законом до компетенції профільного 
міністерства віднесено: погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами, 
розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх 
перевезення по території України. Кабмін у 2015 році визначив Міндовкілля органом ліцензування 
поводження з небезпечними відходами. 

 
Ліцензійна діяльність Мінприроди, Мінекоенерго, Міндовкілля вже роками супроводжується численними 
корупційними скандалами, зловживаннями, вважається неефективною, оскільки небезпечні відходи все 
одно опиняються на смітниках, звалищах та інших неналежних місцях. Згідно даних Міндовкілля, за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-п#n9
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результатами перевірок ліцензіатів, значна їх частина позбувається ліцензій через порушення ліцензійних 

вимог.   
У 2017 році Міністр прозвітував, що за результатами перевірки ліцензіатів виявлено : «Третина ліцензіатів 
не було знайдено за місцем провадження діяльності, зазначеного у ліцензії, а понад 50% суб’єктів 
господарювання не мали матеріально-технічної бази, заявленої у документах для отримання 
ліцензії.  Протягом 2016 та 2017 років Мінприроди перевірило 102 суб'єкти господарювання у сфері 
поводження з небезпечними відходами на відповідність матеріально-технічної бази та документів новим 
Ліцензійним умовам. За результатами перевірок анульовано 56 виданих підприємствам ліцензій на роботу 
з небезпечними відходами, а ще 46 підприємств отримали припис про усунення порушень» 
 
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року вказує, що зважаючи на проблеми із 
поводженням з відходами слід:  

- вдосконалити систему ліцензування усіх суб’єктів господарювання, що надають послуги з 
поводження з небезпечними відходами, для всіх операцій з поводження з небезпечними відходами (від 
збирання/зберігання до утилізації/видалення); 

- запровадити процедуру обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази заявника до 
видачі ліцензії на поводження з небезпечними відходами. 
 
Рамкова Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. “Про 
відходи та скасування деяких директив” встановлює вимоги до поводження з небезпечними відходами, а 
саме: Держави-члени повинні вимагати, щоб усі установи чи підприємства, що планують займатися 
обробкою відходів, попередньо отримали дозвіл від уповноважених органів. Такі дозволи повинні 
визначати щонаим̆енше такі параметри: (a) види та обсяги відходів, які можуть оброблятися; (b) для 
кожного з дозволених видів операцій – технічні чи інші вимоги стосовно місця розташування; (c) заходи 
безпеки та попереджувальні заходи, що слід вживати; д) методи, що повинні використовуватися для 
кожного виду операцій; (e) необхідні заходи моніторингу та контролю, що необхідно здійснювати; (f) 
необхідні умови закінчення експлуатації та догляду після закриття, яких слід дотриматися. (ст.23) Дозволи 
можуть видаватися на певний термін та можуть поновлюватися. Якщо уповноважений орган вважає, що 
запланований метод обробки неприйнятний з точки зору захисту довкілля, зокрема, якщо такий метод не 
відповідає статті 13, він може відмовити у видачі дозволу. Держави можуть звільнити від обов’язку 
отримання дозволу на операції з відходами, у випадку здійснення таких операцій: видалення своїх власних 
безпечних відходів у місці їх утворення, або відновлення (утилізації) відходів. (ст.24) якщо таке звільнення 
застосовується державою, остання повинна визначити для кожного виду діяльності загальні умови, що 
визначають види та обсяги відходів, що будуть покриватися звільненням, та метод обробки, що буде 
застосовуватися. (Стаття 25.1) У випадку видалення своїх власних безпечних відходів, такі умови повинні 
враховувати НДТ (ВАТ). На додаток до таких загальних умов, держави-члени повинні закласти спеціальні 
умови для виключень, що стосуються небезпечних відходів, включаючи види діяльності, так само як і інші 
необхідні вимоги для проведення різних видів утилізації, та у випадках, коли це доцільно, граничні значення 
для вмісту небезпечних речовин у відходах, а також граничні значення викидів.  
 

https://mepr.gov.ua/news/31660.html


 4 

Також із положень ст. 20 Директиви випливає, що операції із збору, видалення та відновлення (утилізації) 
небезпечних відходів отриманих із відходів домогосподарств, можуть проводитися суб’єктами 
господарювання чи організаціями, які отримали дозвіл (ст.23) чи були зареєстровані. (ст.26)  Реєстрація, 
згідно вимог директиви, відбувається щодо тих видів діяльності, які не підпадають під вимоги щодо 
обов’язкового отримання дозволу. Держави повинні забезпечити ведення відповідного реєстру 
уповноваженими органами: (a) установ чи підприємств, які збирають або перевозять відходи на 
професійній основі; (b) дилерів або брокерів; та (c) установи або підприємства, на які поширюються 
виключення з вимог на отримання дозволу відповідно до статті 24. 
 
Стаття 27 покладає на держави обов’язок затвердити мінімальні технічні стандарти для операцій з 
відходами, що вимагають дозволу, коли є докази того, що запровадження таких мінімальних технічних 
стандартів принесе користь довкіллю та здоров’ю людей. Такі мінімальні стандарти повинні: (a) бути 
спрямовані на основний екологічний вплив діяльності з обробки відходів; (b) забезпечити обробку відходів 
відповідно до статті 13; (c) враховувати НДТ (ВАТ); та (d) якщо доцільно, включати елементи стосовно 
якості процесу обробки та вимоги до такого процесу. Мінімальні стандарти щодо видів діяльності, які 
вимагають реєстрації, повинні бути затверджені, коли є докази переваг для довкілля та здоров’я людей, 
чи запровадження таких стандартів дозволить уникнути негативного впливу на внутрішній ринок, і можуть 
включати такі елементи, як технічна кваліфікація збирачів, перевізників відходів, дилерів та брокерів.  

Законодавчі зміни в сфері поводження з небезпечними відходами 
 

1. Заміна існуючої ліцензійної системи на дозвільну систему європейського зразка  
 
Законопроєкт № 2207-1д зберігає діючу систему ліцензування, зокрема операцій зі збирання та 
оброблення небезпечних відходів, що здійснює Міндовкілля. Також законопроєктом передбачено 
доліцензійну перевірку матеріально-технічної бази майбутнього ліцензіата, щоб виключити зловживання.    
Дозволяється без ліцензії проводити збирання небезпечних відходів, які повинні потім передаватися лише 
тому суб’єкту господарювання, що має ліцензію на поводження з небезпечними відходами. 
 
Видавати ліцензії буде займатися центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері управління відходами (який ще не створено), а до його створення ймовірно  Міндовкілля буде 
продовжувати свою ліцензійну діяльність.   
 
На сьогодні ліцензія, що видається Міндовкілля, не відповідає тим вимогам, що передбачені директивою 
до дозволів, а саме: не вказується обсяг відходів, що може бути оброблений,  не зазначаються технічні чи 
інші вимоги стосовно місця розташування; заходи безпеки та попереджувальні заходи, що слід вживати; 
методи, що повинні використовуватися для кожного виду операцій; необхідні заходи моніторингу та 
контролю, що необхідно здійснювати; необхідні умови закінчення експлуатації та догляду після закриття, 
яких слід дотриматися.  
 
Тому на сьогодні більш доцільно відійти від системи ліцензуванням Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України і запровадити дозвільну діяльність у сфері поводження з небезпечними 
відходами у відповідності до рамкової Директиви про відходи, а саме: впровадити дозвіл на експлуатацію 
об’єктів поводження з відходами (в т.ч. небезпечними), що буде видаватися відповідними підрозділами 
обласних державних адміністрацій чи центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері управління відходами (коли буде створено), залежно від потужності такого об’єкту. Даний 
дозвіл буде охоплювати здійснення таких операцій: відновлення (утилізацію), оброблення, захоронення 
(видалення), відходів. Збір та(і) тимчасове зберігання небезпечних відходів можуть відбуватися без 
дозволу.  
 
Звичайно, що видачі дозволу буде передувати перевірка даного об’єкта на предмет дотримання 
природоохоронних вимог (процедура оцінки впливу на довкілля), вимог щодо безпеки для людини 
(висновок санітарно-епідеміологічної експертизи) та інші дозвільні документи. Відтак дозвільний орган вже 
буде мати оцінку ризиків для здоров’я та довкілля від функціонування такого об’єкта, і зможе на підставі 
цілого ряду документів прийняти обґрунтоване рішення щодо можливості експлуатації об’єкта поводження 
з небезпечними відходами.  



 5 

 
У законі слід чітко визначити перелік необхідних вимог для отримання дозволу на експлуатацію об’єкту 
поводження з відходами для тих суб’єктів господарювання, які планують експлуатувати об’єкти 
поводження з відходами (в т.ч. і небезпечними), серед яких встановити вимоги щодо: 

 відповідної кваліфікації керівника та персоналу, що буде займатися операціями поводження з 
небезпечними відходами,   

 доказів наявності матеріально-технічної бази, необхідності для такого виду діяльності,  

 доказів відповідності матеріально-технічної бази вимогам щодо охорони здоров’я та пожежної 
безпеки (відповідні висновки),  

 доказів відповідності матеріально-технічної бази вимогам НДТ та(чи) технологічним регламентам 
для такого виду операцій та категорій небезпечних відходів,  

 чинного висновку з ОВД про допустимість планованої діяльності,  

 доказів наявності права власності чи права користування земельною ділянкою, приміщенням та 
обладнанням, необхідним для здійснення операцій в сфері поводження з відходами (включати акти 
приймання-передачі); 

 договору страхування відповідальності за шкоду, що може бути завдана довкіллю та здоров’ю 
громадян,  

 доказів встановлення датчиків онлайн-моніторингу викидів об’єкта у випадку спалювання (термічної 
утилізації) небезпечних відходів та під’єднання цих датчиків до державної системи моніторингу 
атмосферного повітря.  

 
Передбачити чітко додаткові підстави для відмови у видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
відходами, а саме:  
 

 невідповідність НДТ чи технологічним регламентам для щодо даного виду операцій чи видів 
небезпечних відходів; 

 неналежна кваліфікація керівника об’єкта; 

 відсутність необхідної матеріально-технічної бази для здійснення запланованих операцій з 
небезпечними відходами; 

 та інші підстави.  
 

Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з відходами повинен включати щонайменше такі параметри: 
(a) види та обсяги відходів, які можуть оброблятися;  
(b) для кожного з дозволених видів операцій – технічні чи інші вимоги стосовно місця розташування;  
(c) заходи безпеки та попереджувальні заходи, що слід вживати;  
д) методи, що повинні використовуватися для кожного виду операцій;  
(e) необхідні заходи моніторингу та контролю, що необхідно здійснювати;  
(f) необхідні умови припинення експлуатації та догляду після закриття об’єкту, яких слід дотриматися. 
 
Вдосконалення законодавчого регулювання обліку, звітності суб’єктів господарювання, які 
займаються утворенням, поводженням з небезпечними відходами задля кращої простежуваності 
шляху небезпечних відходів 
 
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (надалі – Стратегія) зазначає про 
відсутність у діючих системах обліку та звітності повної інформації про утворення та подальші операції з 
небезпечними відходами споживання, що пов’язане з практичною відсутністю систем збирання/приймання 
зазначених відходів від населення. Стратегія вказує на необхідність запровадження систем обліку відходів, 
яка має бути спрямована на здійснення контролю за зміною права власності на відходи, підтвердження 
належного обігу промислових відходів від джерела утворення до місця здійснення подальшого поводження 
з ними та недопущення їхнього розміщення у несанкціонованих місцях та об’єктах; на встановлення 
ефективної системи обліку та звітності шляхом запровадження документа про перевезення небезпечних 
відходів для відстеження руху небезпечних відходів у системі утворювач/власник - перевізник - суб’єкт 
господарювання з кінцевого видалення/утилізації небезпечних відходів. Тому, створення ефективної 
системи обліку для небезпечних відходів є надзвичайно важливим завданням.   
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Для вирішення проблем поводження з такими небезпечними відходами, як медичні відходи, Стратегія 
пропонує запровадити ефективну систему звітності та дозвільних процедур для учасників системи 
управління медичними відходами.  
 
Рамкова Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. “Про 
відходи та скасування деяких директив” встановлює вимоги до поводження з небезпечними відходами, а 
саме: під час транспортування, зберігання чи обробки небезпечні відходи повинні бути ідентифіковані, слід 
вести хронологічні записи характеристик, походження цих відходів та іншої необхідної інформації, і вони 
повинні бути розділені по категоріям. Різні категорії небезпечних відходів не повинні змішуватися ні з 
іншими категоріями небезпечних відходів, ні з іншими відходам, речовинами чи матеріалами. (ст.35)    
 
Простежуваність небезпечних відходів повинна забезпечуватися з моменту їхнього утворення до 
остаточного місця призначення. Контроль за ними повинен відбуватися особливо на етапі володіння цими 
відходами їхнім утворювачем, а також на етапі їхнього збирання та транспортування суб’єктами 
господарювання на професійній основі. Дилери та брокери небезпечних відходів повинні вести облік в 
хронологічній послідовності всіх операцій, пов’язаних з небезпечними відходами, а також повинні вести 
облік всіх деталей цих операцій. (ст. 35). 
Відтак законопроєкт № 2207-1д в першу чергу повинен налагодити державний облік та звітність у даній 
сфері, поряд із реформуванням дозвільної системи, та передбачити чіткі правила обліку та реєстрації в 
інформаційному реєстрі всіх операцій зі збору, транспортування та тимчасового зберігання небезпечних 
відходів. Облік утворювачами небезпечних відходів повинен містити в хронологічній послідовності перелік 
всіх операцій, пов’язаних з небезпечними відходами та деталі цих операцій, як цього вимагає європейське 
законодавство. 
 
Також доцільно запровадити документ про перевезення небезпечних відходів для відстеження руху 
небезпечних відходів у системі утворювач/власник - перевізник - суб’єкт господарювання з кінцевого 
видалення/утилізації небезпечних відходів 
 
Саме суворий облік та звітність про всі операції з небезпечними відходами, починаючи від етапу їхнього 
утворення, дозволять уникнути зловживань утворювачів відходів та суб’єктів господарювань, що 
займаються операціями з небезпечними відходами.  
 

Інституційні зміни  в системі поводження з небезпечними відходами 

 
Проблеми розділення повноважень Міндовкілля зі здійснення ліцензійної діяльності та діяльності 
з формування політики в сфері охорони довкілля 
 

На сьогодні Міндовкілля здійснює і функції з формування політики в сфері охорони довкілля, і деякі 
дозвільні функції в сфері управління відходами. Так, чинним Законом «Про відходи» передбачено 
повноваження Міндовкілля щодо ліцензування діяльності по поводженню з небезпечними відходами. В 
законопроекті «Про управління відходами» №2207-1д таке повноваження надано центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами. До створення цього 
центрального органу, його повноваження, ймовірно, буде продовжувати виконувати Міндовкілля.     
 
Втім більш доцільно наділити Міндовкілля обов’язком технічного регулювання операцій з небезпечними 
відходами, визначення стандартів щодо певних операцій з небезпечними відходами, визначення вимог до 
освіти та кваліфікації керівника об’єкту поводження з небезпечними відходами. За таких умов потенційні 
інвестори будуть більш чітко знати свої обов’язки та вимоги до технологій, матеріально-технічної бази, що 
необхідна для безпечного та належного поводження з небезпечними відходами. Відтак повноваження 
Міндовкілля, як ЦОВВ, що займається формуванням та реалізацією політики в сфері охорони 
навколишнього природного середовища, слід визначити як такі:  
 

 розроблення та затвердження необхідних технічних регламентів з питань поводження з небезпечними 
відходами; 
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 розроблення мінімальних технічних стандартів щодо певних операцій (напр. спалювання) поводження 
із різними категоріями небезпечних відходів (медичними, відпрацьованими батареями та 
акумуляторами, тарою з-під пестицидів, шинами, тощо)  

 розробка НДТ для установок та видів діяльності, що займаються операціями з поводження з 
небезпечними відходами; 

 затвердження вимог щодо кваліфікаційно-освітнього рівня керівника об’єкта поводження з 
небезпечними відходами; 

 розроблення та затвердження порядку обліку та звітності про всі операції поводження з небезпечними 
відходами, порядку реєстрації цих операцій в електронному реєстрі (інформаційній системі) .  

 розроблення вимог до місць та умов тимчасового зберігання небезпечних відходів. 
 

Рамкова Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. “Про 
відходи та скасування деяких директив” у статті 27 покладає на держави обов’язок затвердити мінімальні 
технічні стандарти для операцій з відходами, що вимагають дозволу, коли є докази того, що 
запровадження таких мінімальних технічних стандартів принесе користь довкіллю та здоров’ю людей. Такі 
мінімальні стандарти повинні: (a) бути спрямовані на основний екологічний вплив діяльності з обробки 
відходів; (b) забезпечити обробку відходів відповідно до статті 13; (c) враховувати НДТ (ВАТ); та (d) якщо 
доцільно, включати елементи стосовно якості процесу обробки та вимоги до такого процесу. Мінімальні 
стандарти щодо видів діяльності, які вимагають реєстрації, повинні бути затверджені, коли є докази 
переваг для довкілля та здоров’я людей, чи запровадження таких стандартів дозволить уникнути 
негативного впливу на внутрішній ринок, і можуть включати такі елементи, як технічна кваліфікація 
збирачів, перевізників відходів, дилерів та брокерів. Для України питання запровадження таких стандартів 
для господарської діяльності, пов’язаної з небезпечними відходами є актуальним, оскільки небезпечні 
відходи чинять серйозний вплив на довкілля, а суб’єкти господарювання, що займаються операціями з 
небезпечними відходами, в більшості є несвідомі та нехтують ризиками для довкілля та здоров’я людей в 
процесі своєї господарської діяльності.      

 
Фінансові зміни 

 

Дані законодавчі зміни не потребують додаткового фінансування, а економічний ефект від налагодження 
належного поводження з відходами буде мати наслідком зменшення їхнього негативного впливу на 
довкілля та здоров’я людей. Це принесе очевидні економічні результати для держави у вигляді зменшення 
фінансового тягаря на лікування хворих, зменшення видатків державних соціальних фондів через 
непрацездатність населення, зменшення видатків органів місцевого самоврядування на ліквідацію 
наслідків незаконного розміщення безхазяйних небезпечних відходів. Підвищення вимог до матеріально-
технічної бази суб’єктів господарювання може мати наслідком збільшення витрат утворювачів відходів на 
послуги з оброблення, утилізації чи видалення цих відходів, проте це буде сприяти вжиттю такими 
утворювачами відходів заходів із мінімізації та запобігання утворенню небезпечних відходів, зменшенню 
витрат на штрафні санкції через неналежне поводження з небезпечними відходами чи завдання збитків 
довкіллю. 

Висновки 

 
Діючі законодавчі норми поводження з небезпечними відходами в Україні потребують кардинальних змін 
для створення нової дієвої системи поводження з небезпечними відходами та наближення вимог 
законодавства України до законодавства ЄС в цій сфері. Так, численні проблеми з поводження із 
небезпечними відходами в Україні можна вирішити такими заходами: 1) реформуванням дозвільної 
діяльності суб’єктів господарювання, що займаються утилізацією, обробленням та видаленням 
небезпечних відходів; 2) розробленням та затвердженням технічних регламентів, стандартів та НДТМ для 
операцій з небезпечними відходами та суб’єктів господарювання, що будуть такою діяльністю займатися; 
3) запровадженням системи суворого обліку, звітності та простежуваністю всіх операцій з небезпечними 
відходами у системі «утворювач/власник - перевізник - суб’єкт господарювання з кінцевого 
видалення/утилізації небезпечних відходів». Реєстрація відповідних операцій та суб’єктів господарювання, 
що залучаються до обігу небезпечних відходів в інформаційній системі-реєстрі зробить поводження з 
небезпечними відходами більш прозорим, дозволить прослідкувати та перевірити шлях небезпечних 
відходів на всьому їхньому життєвому циклі.  
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Відображення відповідних положень Рамкової Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та 
Ради від 19 листопада 2008 р. “Про відходи та скасування деяких директив” у законопроєкті № 2207-1д 
«Про управління відходами» в частині поводження з відходами, в тому числі небезпечними, дозволить 
виконати Україні свої євроінтеграційні зобов’язання, а врахування досвіду країн ЄС в даній сфері 
дозволить зменшити ризики, що несуть небезпечні відходи для довкілля та здоров’я громадян України.    
 

Додаткові матеріали 
 

Публікації ЕПЛ на дану тематику:  
http://epl.org.ua/announces/sudy-vykryvayut-lyapy-mindovkillya-u-spravah-stosovno-oskarzhennya-vysnovku-z-
ovd-ta-litsenziyi-na-povodzhennya-iz-nebezpechnymy-vidhodamy/ 
http://epl.org.ua/announces/litsenzuvannya-vichnyj-kamin-spotykannya-mindovkillya/ 
http://epl.org.ua/announces/litsenziyi-na-nebezpechni-vidhody-karma-mindovkillya/ 
http://epl.org.ua/announces/chy-dast-minpryrody-zelene-svitlo-dlya-firmy-pov-yazanoyi-iz-vlasnym-
chynovnykom-koruptsionerom/ 
http://epl.org.ua/announces/vymagayemo-vidstoronyty-vid-posady-luk-yanchuka-sergiya-ivanovycha/ 
http://epl.org.ua/human-posts/zelena-knyga-pro-upravlinnya-nebezpechnymy-vidhodamy-v-ukrayini/ 

 
 

Приклад Польщі 

 
Дозвіл на операції з небезпечними відходами видає староста при наявності згоди Головного 
санітарного інспектора 
 
Процедура отримання дозволу вимагає подання цілого пакету документів, включно з 
інформацією про специфікацію відходів, що збираються; детальним описом методу або методів 
збирання відходів; представленням технічних та організаційних можливостей, що дозволяють 
належним чином виконувати діяльність у сфері збору відходів, з особливим акцентом на 
професійну кваліфікацію або навчання працівників, а також кількість та якість установок та 
пристроїв, що відповідають вимогам охорони довкілля. Дозвіл видається на певний період часу, 
але не довше, ніж на 10 років. 
 
Важливим кроком в отриманні дозволу є інспекція місць зберігання відходів та установок з 
обробки відходів. Воєводський інспектор з охорони довкілля за участю 
представника відповідного дозвільного органу перевіряє установку, об’єкт/частину цього 
об’єкту або місця зберігання відходів, де будуть обробляти / збирати відходи з точки зору 
відповідності вимогам щодо охорони довкілля. Інспекцію також повинен проводити районний / 
міський командир Державної пожежної служби (ДПС) з точки зору дотримання вимог, викладених 
у положеннях про пожежну охорону. Запит на таку перевірку подається компетентним органом, 
а не особою, яка подає заявку на отримання дозволу. Лише після позитивного рішення обох 
служб є можливим отримання дозволу. 
 
У Законі «Про відходи» також передбачена вимога щодо наявності необхідної кваліфікації у 
осіб, що будуть займатися управлінням відходами, а саме: “Керівником 
сміттєспалювального заводу, полігону, а також особою, яка керує установкою для 
перероблення гірничих відходів, може бути лише особа, яка має сертифікат, що підтверджує 
кваліфікацію в цій галузі. Сертифікат, що підтверджує кваліфікацію у галузі поводження з 
відходами, видається маршалом воєводства після того, як зацікавлена особа пройде екзамен 
щодо поводження з відходами з позитивним результатом.” 
Додатково до заявки на отримання дозволу на збір небезпечних відходів заявник додає 
документ, що підтверджує право власності, право безстрокового користування, право 
користування або договір оренди майна. 
 

http://epl.org.ua/announces/sudy-vykryvayut-lyapy-mindovkillya-u-spravah-stosovno-oskarzhennya-vysnovku-z-ovd-ta-litsenziyi-na-povodzhennya-iz-nebezpechnymy-vidhodamy/
http://epl.org.ua/announces/sudy-vykryvayut-lyapy-mindovkillya-u-spravah-stosovno-oskarzhennya-vysnovku-z-ovd-ta-litsenziyi-na-povodzhennya-iz-nebezpechnymy-vidhodamy/
http://epl.org.ua/announces/litsenzuvannya-vichnyj-kamin-spotykannya-mindovkillya/
http://epl.org.ua/announces/litsenziyi-na-nebezpechni-vidhody-karma-mindovkillya/
http://epl.org.ua/announces/chy-dast-minpryrody-zelene-svitlo-dlya-firmy-pov-yazanoyi-iz-vlasnym-chynovnykom-koruptsionerom/
http://epl.org.ua/announces/chy-dast-minpryrody-zelene-svitlo-dlya-firmy-pov-yazanoyi-iz-vlasnym-chynovnykom-koruptsionerom/
http://epl.org.ua/announces/vymagayemo-vidstoronyty-vid-posady-luk-yanchuka-sergiya-ivanovycha/
http://epl.org.ua/human-posts/zelena-knyga-pro-upravlinnya-nebezpechnymy-vidhodamy-v-ukrayini/
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Після видачі дозволу маршал воєводства вписує дані до загальнодоступного  Реєстру 
юридичних осіб, що є частиною Бази даних про продукцію, упаковку та поводження з відходами. 

 
Більш детальніше - http://epl.org.ua/announces/dozvilna-diyalnist-u-sferi-povodzhennya-z-vidhodamy-
u-polshhi-uroky-dlya-ukrayiny/ 
 

 


