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АНОТАЦІЯ 

Семенець Р.Ю. Правове регулювання поводження з відходами за 

екологічним законодавством України та Європейського Союзу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

08 Право за спеціальністю 081 «Право». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання поводження з 

відходами за екологічним законодавством України та Європейського Союзу. У 

роботі дається визначення поняття «відходи» та його особливостей, виділено 

основні етапи становлення та розвитку правового регулювання поводження з 

відходами в Україні та ЄС, визначено особливості правовідносин у сфері 

поводження з відходами, проаналізовано організаційно-правове та 

функціонально-правове забезпечення поводження з відходами в Україні та ЄС, а 

також сучасний стан та перспективи розвитку екологічного законодавства 

України щодо поводження з відходами в умовах інтеграції до Європейського 

Союзу.  

У роботі досліджено підходи науковців до розуміння поняття «відходи»,  а 

також існуючі варіанти його нормативного визначення в законодавстві України 

та ЄС, на основі чого запропоновано авторське поняття «відходи», яке є 

відмінним від нормативно закріпленого поняття в законодавстві України та ЄС. 

Під «відходами» автором розуміються будь-які речовини, матеріали та предмети, 

що утворилися в процесі життєдіяльності людства, які втратили повністю або 

частково свої споживчі властивості і не придатні для подальшого використання 

та від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом 

утилізації чи видалення, а також речовини, матеріали та предмети, які не мають 

власника або власник яких невідомий. Таке визначення включає в себе ті 

відходи, власник яких невідомий, а також вказує на природу виникнення 

відходів, не обмежуючись лише процесами виробництва або споживання, 

натомість включаючи їх до всієї життєдіяльності людини. Товари і продукція 
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можуть бути віднесені до понять «речовина», «матеріал» та «предмет», через що 

пропонується відходити від зазначення даного терміну в рамках визначення 

відходів.  

Визначивши проблеми класифікації відходів, яка є недосконалою на 

сьогоднішній день в Україні, автором пропонується прийняття єдиного 

класифікатора відходів, який узгоджуватиметься з Європейським каталогом 

відходів.  

У роботі також виокремлено періоди розвитку законодавства України та ЄС 

у сфері поводження з відходами, проаналізовано основні нормативно-правові 

акти, які регулюють відносини у зазначеній сфері. Доводиться, що система таких 

норм і правил являє собою організований правовий інститут, який пропонується 

розглядати як право поводження з відходами, який на даному етапі розвитку 

виступає інститутом права екологічної безпеки. Така позиція обґрунтовується 

єдністю нормативних актів, що регулюють сферу поводження з відходами, та 

власним предметом регулювання. 

Окрема увага в роботі зосереджена на аналізі правовідносин у сфері 

поводження з відходами. Під час операцій з відходами виникає специфічна група 

правовідносин, а саме – правовідносини, пов’язані з утворенням, збиранням і 

заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням 

(переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням 

відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться 

за її межі.   

У контексті дослідження правовідносин, автором зроблено порівняльний 

аналіз понять «поводження з відходами» та «управління відходами», в рамках 

чого доводиться доцільність використання терміну поводження з відходами, що 

за своїм змістом є ширшим за управління. Під поняттям «поводження з 

відходами» автором пропонується розуміти визначені законодавством 

екологічно та організаційно вмотивовані суспільно значимі дії і заходи, 

спрямовані на запобігання утворенню відходів шляхом їх збирання, перевезення, 

сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, 
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рециклінгу, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями їх видалення.  

Охарактеризовано систему організаційно-правового забезпечення 

поводження з відходами за законодавством України та ЄС. Функціонування 

системи органів ЄС у сфері поводження з відходами базується на діяльності 

органів загальної компетенції (Рада ЄС, Європейський парламент, Комісія ЄС, 

Суд ЄС) та системи спеціалізованих установ, які опікуються питанням охорони 

довкілля, у тому числі й у сфері поводження з відходами (Європейське агентство 

з навколишнього середовища, національні Агентства з охорони навколишнього 

середовища держав-членів та ін.).  

Автором обґрунтовано доводиться доцільність створення спеціалізованого 

центрального органу виконавчої влади в сфері поводження з відходами, який 

здійснюватиме контроль у цій сфері, а також функції з надання послуг фізичним 

і юридичним особам. На думку автора, таким спеціально уповноваженим 

органом у сфері поводження з відходами може стати Державна служба України 

у сфері поводження з відходами. Створення такого органу узгоджуватиметься з 

планами адаптації вітчизняного законодавства до норм права ЄС.  

У рамках функціонально-правового забезпечення поводження з відходами в 

Україні та ЄС проаналізовано зміст таких операцій: утилізація, рециклінг, 

збирання, сортування, знешкодження, подрібнення, захоронення відходів тощо. 

Зображено відмінності визначення понять та проблеми регулювання деяких 

окремих операцій поводження з відходами (наприклад, доводиться необхідність 

виокремлення, як самостійної, операції щодо сортування відходів, виводячи з-

під операції щодо збору відходів).  

Автором також досліджено питання адаптації національного законодавства 

щодо поводження з відходами до джерел права ЄС, її напрями та основні 

проблеми. Запропоновано визначення еколого-правової адаптації, яка являє 

собою планомірний процес приведення нормативно-правових актів України в 

сфері охорони довкілля у відповідність до законодавства ЄС в даній сфері. 

Підкреслюється, що правовими засадами адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС в сфері поводження з відходами наразі є Угода про 
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асоціацію між Україною та ЄС, Закон України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС», який є на сьогодні 

застарілим і таким, що не відповідає сучасним взаємовідносинам між Україною 

та ЄС, Закон України «Про відходи», розпорядження Кабінету міністрів України 

«Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 

року» та інші нормативно-правові акти України, а також двосторонні угоди з ЄС. 

В оновленому законодавстві про визначення засад державної політики в сфері 

європейської інтеграції, на думку автора, слід приділити окрему увагу адаптації 

принципів екологічної політики та законодавства України в сфері поводження з 

відходами до європейських стандартів з визначенням інституційного, 

фінансового та інших складових цього процесу.  

У роботі автор доходить висновку, що процес наближення національного 

законодавства до вимог ЄС в контексті поводження з відходами відбувається 

повільно. У процесі огляду стану адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС виявлено значний масив неузгодженостей та неврегульованих 

положень, які мають переважно процедурний, технічний або організаційний 

характер. На думку автора, наразі актуальним завданням для України 

залишається: приведення у відповідність термінології, яка використовується у 

сфері регулювання поводження з відходами; забезпечення правового 

регулювання окремих видів відходів (наприклад, біовідходи, електронні відходи, 

відпрацьовані мастила, шини); класифікація полігонів для захоронення відходів 

тощо; виконання Національної стратегії управління відходами до 2030 року; 

розробка методів на місцевому рівні роздільного збору відходів, що передбачено 

ст. 35-1 Закону України «Про відходи» із імплементацією відповідних положень 

законодавства ЄС; внесення змін до законів України про технічно-гігієнічні 

правила щодо технічного забезпечення сміттєвих полігонів, техніко-екологічних 

вимог до сміттєспалювальних заводів та інших установок з обробки відходів, що 

будуть відповідати сучасному рівню технологічного розвитку та зменшать 

негативний вплив відходів на довкілля; посилити фінансову відповідальність 

забруднювачів за порушення законодавства України про поводження з 
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відходами та нанесення шкоди довкіллю, що вплинуло на екосистему, 

біорізноманіття та здоров’я людини. 

Ключові слова: відходи; поводження з відходами; управління відходами; 

операції поводження з відходами; організаційно-правове та функціонально-

правове забезпечення поводження з відходами; еколого-правова адаптація та ін. 
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ANNOTATION 

Semenets R.Y. Legal Regulation of Waste Management Under the 

Environmental Legislation of Ukraine and the European Union. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the doctor of philosophy in the field of 

knowledge 08 Law on a specialty 081 «Law». – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2021. 

The dissertation focuses on the research of legal regulation of waste management 

under the environmental legislation of Ukraine and the European Union. The paper 

defines the concept of waste and its features, highlights the main stages of formation 

and development of legal regulation of waste management in Ukraine and the European 

Union, identifies features of legal relations in the field of waste management, analyzes 

the organizational and functional support of waste management in Ukraine and the EU, 

as well as the current state and prospects for the development of the waste management 

environmental legislation of Ukraine in terms of integration into the European Union. 

The paper examines the approaches of scientists to understanding the concept of 

"waste", as well as existing versions of its normative definition in the legislation of 

Ukraine and the EU, based on which the author's concept of "waste" is proposed, which 

is different from the normative concept in Ukrainian and EU legislation. By "waste" 

the author means any substances, materials and objects formed in the course of human 

life, which have lost all or part of their consumer properties and are not suitable for 

further use and from which their owner gets rid of, has intent or must be disposed as 

well as substances, materials and objects that have no owner or whose owner is 

unknown. This definition includes those wastes whose owner is unknown, and also 

indicates the nature of the waste, not limited to the processes of production or 

consumption, but instead including them in all human activities. Goods and products 

can be referred to the concepts of "substance", "material" and "object", which is why 

it is proposed to deviate from this term in the definition of waste.  
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Having identified the problems of waste classification, which is imperfect today 

in Ukraine, the author proposes the adoption of a single waste classifier, which will be 

consistent with the European Waste Catalog. 

The paper also highlights the periods of development of Ukrainian and EU 

legislation in the field of waste management, analyzes the main regulations governing 

relations in this area. It turns out that the system of such norms and rules is an organized 

legal institution, which is proposed to be considered as the waste management law, 

which at this stage of development is an institution of environmental safety law. This 

position is justified by the unity of regulations governing the field of waste 

management and its own subject of regulation. 

Particular attention in the dissertation is focused on the analysis of legal relations 

in the field of waste management. During waste operations there is a specific group of 

legal relations, namely – legal relations related to the formation, collection and 

procurement, sorting, transportation, storage, treatment (processing), disposal, removal 

of waste generated in Ukraine, transported through its territory or exported outside it. 

In the context of the study of legal relations, the author made a comparative 

analysis of the concepts of "waste management" and "waste governance", which proves 

the feasibility of using the term waste management, which in its content is broader than 

governance. Under the concept of "waste management" the author proposes to 

understand the statutory environmentally and organizationally motivated socially 

significant actions and measures aimed at preventing the generation of waste by 

collecting, transporting, sorting, storage, treatment, processing, disposal, recycling, 

including control over these operations and supervision of the places of their removal. 

The system of organizational and legal support of waste management according 

to the legislation of Ukraine and the EU is characterized. The functioning of the EU 

waste management system is based on the activities of bodies of general competence 

(Council of the EU, European Parliament, EU Commission, EU Court of Justice) and 

the system of specialized agencies dealing with environmental protection, including 

waste management (the European Environmental Agency, national environmental 

agencies of the Member States, etc.). 
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The author substantiates the expediency of creating a specialized central executive 

body in the field of waste management, which will exercise control in this area, as well 

as the functions of providing services to individuals and legal entities. According to 

the author, such a specially authorized body in the field of waste management may be 

the State Service of Ukraine in the field of waste management. The establishment of 

such a body will be consistent with plans to adapt domestic legislation to EU law. 

Within the framework of functional and legal support of waste management in 

Ukraine and the EU, the content of the following operations is analyzed: utilization, 

recycling, collection, sorting, grinding, waste disposal, etc. The differences of 

definitions and problems of regulation of some separate operations of waste 

management are shown (for example, it is necessary to separate, as independent, 

operations on sorting of waste, removing from operations on waste collection). 

The author also explores the issue of adaptation of national legislation on waste 

management to the sources of EU law, its directions and main problems. The definition 

of ecological and legal adaptation is proposed, which is a systematic process of 

bringing the legal acts of Ukraine in the field of environmental protection in line with 

EU legislation in this area. 

It is emphasized that the legal basis for adapting Ukrainian legislation to EU 

legislation in the field of waste management is currently the Association Agreement 

between Ukraine and the EU, the Law of Ukraine "On the National Program for 

Adaptation of Ukrainian Legislation to EU Legislation", which is outdated and not 

corresponds to the modern relations between Ukraine and the EU, the Law of Ukraine 

"On Waste", the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the 

National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030" and other regulations of 

Ukraine, as well as bilateral agreements with the EU. According to the author, the 

updated legislation on defining the principles of state policy in the field of European 

integration should pay special attention to adapting the principles of environmental 

policy and legislation of Ukraine in the field of waste management to European 

standards with the definition of institutional, financial and other components. 

The author concludes that the process of approximation of national legislation to 

EU requirements in the context of waste management is slow. The review of the state 
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of adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation revealed a significant array of 

inconsistencies and unresolved provisions, which are mainly procedural, technical or 

organizational in nature. According to the author, currently the urgent task for Ukraine 

remains: to align the terminology used in the field of waste management regulation; 

ensuring the legal regulation of certain types of waste (eg, biowaste, e-waste, waste 

oils, tires); classification of landfills for waste disposal, etc.; execution of the National 

Waste Management Strategy until 2030; development of methods at the local level of 

separate waste collection, as provided for in Art. 35-1 of the Law of Ukraine "On 

Waste" with the implementation of the relevant provisions of EU legislation; to amend 

the laws of Ukraine on technical and hygienic rules for technical support of landfills, 

technical and environmental requirements for incinerators and other waste treatment 

facilities that will meet the current level of technological development and reduce the 

negative impact of waste on the environment; strengthen the financial responsibility of 

polluters for violating Ukrainian legislation on waste management and environmental 

damage that has affected the ecosystem, biodiversity and human health. 

Key words: waste; waste management; waste governance; waste management 

operations; organizational and functional legal support of waste management; 

ecological legal adaptation, etc. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Проблема утворення, 

розміщення і утилізації різних видів відходів є однією з найважливіших для 

більшості держав світу. Забруднення навколишнього середовища побутовими, 

промисловими, медичними та іншими відходами порушує екологічну рівновагу 

не тільки в окремих регіонах, але й в цілому на планеті. На кожного з 6 млрд 

жителів Землі припадає по 1 т сміття на рік. І, на жаль, цей показник 

катастрофічно зростає. В тій чи іншій мірі «сміттєвою кризою», що 

загострюється вражені всі країни світу. У списку «50 найбільших сміттєзвалищ 

світу», що був складений Програмою ООН з навколишнього середовища, 

переважна їх більшість зареєстрована в Африці, Азії і Латинській Америці; в 

Європі відзначено тільки два таких звалища – в Україні і Сербії [263, c. 16].  

Такі обставини неминуче призводять до поглиблення екологічної кризи і 

загострення соціально-економічної ситуації в суспільстві та обумовлюють 

необхідність реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового 

досвіду всієї правової системи, що регулює використання природних ресурсів у 

цілому та управління відходами зокрема [185]. Єдиним можливим шляхом 

урегулювання критичної ситуації, як зазначається в Стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року, є створення комплексної 

системи управління відходами. Розв’язання зазначеної проблеми є ключовим у 

вирішенні питань енерго- та ресурсонезалежності держави, економії природних 

матеріальних та енергетичних ресурсів і актуальним стратегічним завданням 

(пріоритетом) державної політики» [173].  

На відміну від європейських держав в Україні вкрай низький рівень 

перероблення та утилізації твердих побутових відходів і високий показник їх 

захоронення на полігонах. Значна частина полігонів перевантажена і не 

відповідає природоохоронним та санітарним нормам. Основною причиною 

такого стану є недосконала законодавча база та відсутність контролю у сфері 

управління відходами [173]. 
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При цьому щороку додатково збирається майже 11 млн т побутових 

відходів. Згідно з даними наукових досліджень, 80% побутових відходів можна 

переробляти, якщо забезпечити їх роздільне збирання. Зі змішаних відходів 

можна вилучити для переробки лише 10–15%. У таких провідних європейських 

країнах, як Данія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, 

захороненню підлягають менше 20% твердих побутових відходів, а їхні залишки 

(45–60%) перероблюються або як вторинна сировина, або для отримання 

компосту. Альтернативою захороненню змішаних побутових відходів є їх 

спалення. У більшості провідних країн спалюється понад 25% побутових 

відходів. Зокрема, у Нідерландах частка переробки побутових відходів на 

сміттєспалювальних заводах становить 41%, у Франції – 45%, Бельгії – 47%, 

Швеції – 56%, Японії – 74%, Швейцарії – 80% [72].  

Слід констатувати, що в нашій державі проблема відходів стоїть 

найгостріше, у порівнянні з іншими європейськими країнами. Проте й дотепер її 

намагаються вирішити на локальному рівні вкрай застарілими методами. 

Водночас у світі вже є досвід і новітні технології, які могли б нам стати в нагоді 

в контексті вирішення проблеми утилізації відходів. 

Такі обставини обумовлюють актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, з огляду на те, що на сучасному етапі європейський вектор 

розвитку нашої держави вимагає пошуку нових наукових підходів до 

обґрунтування удосконалення правового регулювання поводження з відходами 

та що підтверджується Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 року (далі – Угода про 

асоціацію) [221] в контексті дотримання міжнародних стандартів у сфері 

управління відходами і адаптації законодавства України до норм і стандартів 

Європейського Союзу (далі – ЄС), зокрема, в частині управління відходами та 

ресурсами (Глава 6, п. «е» ст. 361 Угоди про асоціацію). 

Питання правового регулювання поводження з відходами вже були 

предметом досліджень, зокрема, стосовно теоретичних і практичних питань 

правового забезпечення поводження з відходами як виду людської діяльності (О. 
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Трегуб), окремих аспектів правового регулювання поводження з відходами за 

законодавством України та ЄС (В.А. Зуєв, М.В. Федунь, В. Міщенко, Г. 

Виговська), аналізу законодавства України щодо небезпечних і побутових 

відходів (Н.О. Максіменцева, В.О. Юрескул), радіаційних відходів (Г.І. Балюк, 

О.Ю. Кронда), адміністративно-правового регулювання поводження з відходами 

(Т.Л. Антонова, О.М. Гаврилюк, М. Кравченко), екологічної безпеки при 

спеціальному природокористуванні як на національному, так і міжнародному 

рівнях (А.С. Євстігнєєв, О.А. Шомпол), екологічного страхування (Т.П. Шоха). 

Однак, не з’ясованими залишилися питання визначення поняття «поводження з 

відходами», його співвідношення з поняттям «управління відходами», 

визначення найбільш ефективних операцій поводження з відходами, сучасні 

шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері та інші питання.  

Теоретико-методологічною основою наукового дослідження для вирішення 

поставлених в ньому завдань стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

авторів з питань екологічного права, зокрема, В.І. Андрейцева, Г.В. Анісімової, 

Н.В. Антонюк, Г.І. Балюк, М.М. Бринчука, Ю.Л. Власенко, А.П. Гетьмана, О.Л. 

Дубовик, А.С. Євстігнєєва, В.А. Зуєва, Т.Г. Ковальчук, В.В. Костицького, М.В. 

Краснової, Ю.А. Краснової, Н.Р. Малишевої, Н.А. Макаренко, В.Л. Мунтяна,  

М.В. Федунь, М.О. Фролова, М.В. Шульги, В.З. Янчука, Б.Г. Розовського, О.А. 

Трегуба, Ю.С. Шемшученка, О.А. Шомпол, В.О. Юрескул та інших. 

Загальнонауковою основою при дослідженні обраної проблематики  стали 

праці фахівців у галузі міжнародного права та права ЄС, серед яких: О. К. 

Вишняков, Г. Вінтер, А. Джордан, О. Л. Дубовик, О. В. Задорожній, Л. М. Ентін, 

С. Ю. Кашкін, А. Кісс, В. І. Лозо, Е. Лука, П. О. Калініченко, С. М. Кравченко, 

Л. Кремер, К. Куловесі, Д. МакГолдрік, М. М. Марченко, М.О. Медведєва, М. М. 

Микієвич, В. І. Муравйов,  С.М. Орєхов, Т. Хартлі,  Н. Хейг, Д. Л. Шелтон та 

інші.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі екологічного права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до 

наукової теми «Розробка системного вчення про основні права людини з метою 
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втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови 

громадянського суспільства» № 19 БФ 042–01.   

Робота виконана у відповідності до положень та цілей Стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розкритті 

прикладного значення правового регулювання поводження з відходами за 

екологічним законодавством України та Європейського Союзу з наданням 

пропозицій для його поліпшення. Відповідно до мети в дисертації зосереджена 

увага на виконанні таких основних завдань:  

• визначити поняття, юридичні ознаки та види відходів як об’єктів еколого-

правового регулювання; 

• дослідити та порівняти становлення та розвиток екологічного 

законодавства України та Європейського Союзу щодо поводження з 

відходами; 

• дослідити поняття правовідносин у сфері поводження з відходами; 

• охарактеризувати організаційно-правове та функціонально-правове 

забезпечення поводження з відходами в праві України та ЄС; 

• визначити поняття та напрями адаптації законодавства України щодо 

поводження з відходами до законодавства ЄС; 

• проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку змін та доповнень 

до законодавства України щодо поводження з відходами в умовах 

інтеграції до Європейського Союзу.  

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у сфері 

поводження з відходами за законодавством України та ЄС.  

Предметом дослідження є правове регулювання поводження з відходами за 

законодавством України та Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукового дослідження 

становить система загальних та спеціальних методів наукового пізнання. 

Історичний метод пізнання науково-правових явищ використано при 

характеристиці еволюції наукових досліджень щодо визначення поняття відходи 

та поводження з ними (підрозділ 1.1) та при дослідженні особливостей 
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нормативно-правового регулювання поводження з відходами за законодавством 

України та ЄС (підрозділ 1.2). Формально-логічний метод використано для 

здійснення аналізу понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема 

визначення поняття, ознак та видів відходів за законодавством України та ЄС 

(підрозділ 1.1). Системний та структурно-функціональний методи застосовано 

при дослідженні сучасного стану та напрямів удосконалення законодавства 

України щодо поводження з відходами (підрозділи 3.1; 3.2). Діалектичний метод 

використано для пізнання загальних закономірностей нормативно-правового 

регулювання поводження з відходами (підрозділи 1.2; 2.1; 2.2). Використання 

порівняльно-правового методу дозволило проаналізувати національне, 

європейське законодавство, законодавство деяких держав-членів ЄС в контексті 

поводження з відходами (підрозділи 1.2; 2.2; 2.3). Комплексний метод 

застосовано при формулюванні пропозицій щодо шляхів удосконалення чинного 

законодавства у досліджуваній сфері.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

вона є одним із перших у вітчизняній правовій доктрині комплексним 

дослідженням проблем правового регулювання поводження з відходами за 

законодавством України та Європейського Союзу, яке дозволило сформулювати 

такі положення, висновки та пропозиції, які виносяться на захист.  

Уперше:  

• доведено, що групи різних публічно-правових та приватно-правових 

норм, що регулюють сферу поводження з відходами, являють собою 

міжгалузевий (змішаний) правовий інститут, оскільки регулюють суспільні 

відносини (приватні, публічні й інші), які є предметом регулювання норм 

екологічного права та інших галузей права. Водночас сукупність зазначених 

норм, що регулюють відносини, пов’язані із забезпеченням охорони 

навколишнього середовища при поводженні з відходами, життя і здоров’я 

людини, а також з еколого-небезпечною діяльністю, становлять право 

поводження з відходами, який доцільно розглядати як інститут права екологічної 

безпеки; 
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• обґрунтовано об’єктивну доцільність створення та функціонування 

спеціального органу виконавчої влади – Державної служби України у сфері 

поводження з відходами, а також визначено її організаційно-правові засади 

функціонування, з урахуванням досвіду держав-членів та вимог до адаптації 

українського законодавства;  

• доведено доцільність впровадження принципів екологічної політики 

ЄС у сфері поводження з відходами в законодавство і практику України, зокрема 

таких, як: ієрархії поводження з відходами, використання відходів як вторинних 

енергетичних ресурсів.  

Удосконалено:  

• визначення понять «відходи», «поводження з відходами» з 

урахуванням необхідних засад адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС; 

• визначення правовідносин у сфері поводження з відходами як 

особливого виду правовідносин, що врегульовані нормами екологічного та 

інших галузей права;  

• визначення структури правовідносин у сфері поводження з 

відходами;  

• співвідношення понять поводження з відходами і управління 

відходами в рамках дослідження правовідносин у сфері поводження з відходами;   

• підходи щодо змін чинного та формування нового законодавства 

України в сфері поводження з відходами з урахуванням європейського досвіду.  

Набули подальшого розвитку:  

• юридичні ознаки, які характерні відходам: є об’єктом правового 

регулювання; законодавством визначена сфера поводження з ними;  

• положення щодо адаптації екологічного законодавства  України до 

стандартів, принципів та норм екологічного права ЄС, з корегуванням її 

напрямів; 

• пропозиції та рекомендації щодо внесення змін і доповнень до 

чинних та розробки нових законодавчих актів України з метою удосконалення 
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правового регулювання поводження з відходами та коректного виконання плану 

адаптації українського законодавства до норм права ЄС.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати цього 

дисертаційного дослідження можуть бути використані:  

• у науково-дослідній сфері – можуть бути основою для подальшої 

розробки проблем правового регулювання поводження з відходами;  

• у навчальному процесі – можуть бути використані при підготовці 

підручників з Екологічного права, навчальних посібників «Проблеми права 

екологічної безпеки», «Право поводження з відходами», «Екологічне право ЄС», 

інших навчально-методичних дисциплін еколого-правового характеру;  

• у правовиховній сфері – можуть бути використані в роботі щодо 

підвищення рівня правової культури населення, працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських формувань, юридичних 

та фізичних осіб в частині правового регулювання поводження з відходами; 

• у правозастосовній та правотворчій роботі – як орієнтир для 

організації екологічно безпечного природокористування суб’єктами 

господарської діяльності та при розробці нових нормативно-правових актів із 

зазначених питань.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції одержані автором самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на: Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів, молодих вчених «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики» (м. Київ, 18 травня 2018 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Доступність природних ресурсів. Правові питання» (м. Люблін, 

Польща, 27 вересня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та 

перспективний погляди» (м. Київ, 31 травня 2019 року); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 
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питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 15 листопада 2019 

року). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, поділених на сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Повний обсяг дисертації становить 175 сторінок, з них основний 

текст становить 140 сторінок, список використаних джерел налічує 263 

найменувань на 28 сторінках, додатки на 7 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
 

1.1. Юридичне поняття, ознаки та класифікація відходів 
 

Як слушно зазначається в еколого-правовій літературі, одним із питань, що 

потребує з’ясування, є юридичне визначення поняття відходів та їх 

розмежування з іншими суміжними поняттями. 

Отже, проаналізуємо доктринальні підходи щодо сутності та змісту поняття 

«відходи». У своїх дослідженнях А.Д. Трусов і А.Н. Захаров [220] зазначають, 

що поняття «відходи» змінюється з впровадженням досягнень науково-

технічного прогресу. Відповідних речовин, предметів і матеріалів, які не можуть 

використовуватись як вторинна сировина чи альтернативне паливо стає сьогодні 

все менше. Так, наприклад, Б.О. Горлицький пропонує під поняттям «відходи» 

пропонує розуміти «речовини, матеріали та устаткування, які при стихійних 

лихах або техногенних аваріях були забруднені токсичними компонентами в 

небезпечних концентраціях, що зробило їх непридатними і небезпечними для 

використання» [26, c. 22]. Проте, на нашу думку, запропоноване вище 

визначення є занадто вузьким, адже слід враховувати те, що значна кількість 

різноманітних видів відходів може утворюватися не лише при стихійних лихах 

чи техногенних аваріях. Йдеться, насамперед, про побутові відходи, медичні 

відходи, промислові відходи тощо. Водночас, таке визначення, на нашу думку, 

дуже влучно визначає термін «небезпечні відходи».  

Л.Я. Шубов пропонує під «відходами» розуміти  продукти, що утворені в 

якості побічних, безкорисних чи небажаних в результаті виробничої та 

невиробничої діяльності людства та які мають бути утилізовані, перероблені чи 

захоронені [237]. Проте, видається, що й з цим визначенням важко погодитись, 

відходи не потрібно самостійно створювати, оскільки вони є невід’ємним 

елементом результату людської діяльності.  

Серед науковців має місце думка стосовно ототожнення відходів зі 

матеріальними вторинними ресурсами (позиції В.І. Кержаков, О.М. 

Дериколенко) [32]. Однак, на наше переконання, не можна ототожнювати 
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відходи з такими матеріальними ресурсами, адже не всі відходи можуть бути 

повторно використані у виробничому процесі. Але це однозначно має стати 

пріоритетною задачею поводження з відходами на всіх рівнях.  

Пилипів Н.І. зазначає, що сутність такого поняття змінюється відповідно до 

специфіки діяльності конкретного підприємства, на якому утворюються відходи 

[131, c. 202]. Як зазначається в літературі, остання позиція містить дискусійні 

значення, адже суть поняття «відходи» не має змінюватися, однак, залежно від 

специфіки діяльності підприємства змінюється склад відходів виробництва тієї 

чи іншої галузі економіки.  

На думку Н.О. Максіменцевої, поняття «відходи» є полівидовим і може 

розглядатись на підставі різних підходів. Зокрема, з огляду на їх фізичні 

властивості, відходи можна визначити як будь-які речовини, матеріали чи 

предмети, які створюються в процесі людської діяльності. Відносно економічних 

ознак, відходи виявляються ресурсом для інших видів виробництв. Стосовно 

екологічних властивостей відходи постають як фактор негативного впливу на 

навколишнє природне середовище у процесі їх утворення та використання, або 

поводження з ними. Залежно від кількісних та якісних величин відходів та їх 

складу такий вплив може визначатися як небезпечний [88, c. 149-153]. 

О.А. Трегуб визначення поняття «відходи» пропонує з уточненням, що 

ними є «будь-які речовини, матеріали та предмети, у тому числі товари 

(продукція), від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися 

шляхом утилізації чи видалення, а також речовини, матеріали та предмети, які 

не мають власника або власник яких невідомий і включені до Національного 

переліку відходів» [216, c. 4].  

Т.Л. Антонова пропонує під поняттям «відходи» розуміти результати 

діяльності людини і продукти діяльності інших живих організмів, підприємств, 

які перебувають в непридатному стані для подальшого використання та можуть 

бути використані тільки в якості вторинної сировини через повну або часткову 

втрату фізико-хімічних властивостей [10, c. 79-83]. Видається, що з таким 

визначенням можна цілком погодитись, оскільки воно відображає в повній мірі 

всі характерні ознаки родового поняття «відходи». 
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Отже, запропоновані авторами визначення «відходів» здебільшого 

окреслюють тільки окремі види відходів. Вважаємо, що наведені поняття слід 

пов’язати безпосередньо з «виробничими відходами» (Н.І. Пилипів, І.Я. Шубов), 

«небезпечними відходами» (Б.О. Горницький) тощо. 

Законодавче визначення відходів безпосередньо впливає на побудову 

цілісної системи відносин у сфері поводження з відходами, оскільки таке 

визначення: опосередковано виражає досягнутий культурний і технологічний 

рівень суспільства, які обумовлюють характер ставлення до відходів і їх 

сприйняття; є показником співвідношень і пріоритетів в економічній, соціальній 

та екологічній складових державного розвитку; закладає підвалини правового 

регулювання поводження з відходами; закріплюється як норма-дефініція права, 

характеризується загальнообов’язковістю і забезпечується державним примусом 

[190, c. 455-456]. 

Відповідно до українського законодавства відходи визначають як «будь-які 

речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи 

споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої 

споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх 

утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або 

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення» (стаття 1 Закону «Про 

відходи») [146].  

На нашу думку, вище зазначене визначення є найбільш вдалим, адже 

охоплює всі загальні ознаки категорії «відходи» і відіграє концептуальну роль 

для їх юридичного розуміння [201, c. 112]. Варто підкреслити, це визначення 

відходів є узгодженим із Директивою Європейського парламенту та Ради 

2008/98/ЄС про відходи [249] (далі – Директива про відходи), яка розглядає 

останні як будь-яку речовину чи предмет, яких власник позбувається, має намір 

чи зобов’язаний позбутися.  

За Класифікатором відходів ДК 005-96 [31], відходи являють собою «будь-

які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності 

людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого 

подальшого призначення за місцем утворення та підлягають видаленню або 
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переробці для забезпечення захисту навколишнього природного середовища і 

здоров’я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність 

як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів» [31]. 

Як зазначає А.Г. Бобкова, таке визначення суперечить положенням чинного 

законодавства у сфері поводження з відходами принаймні за трьома аспектами: 

1) термінологічний (замість терміну «споживання» використовується поняття 

«життєдіяльність людини»); 2) логічний (цілі забезпечення захисту 

навколишнього середовища і здоров’я людей від шкідливого впливу відходів та 

їх повторне залучення у господарську діяльність не є взаємовиключними, а 

невід’ємно доповнюють одна одну як екологічна та економічна складові сталого 

розвитку); 3) змістовний (сфера, що є джерелом утворення відходів, 

розширюється за рахунок техногенних і природних катастроф) [190, c. 457-458].  

Крім того, варто зазначити, що цей Класифікатор містить і інше визначення 

відходів, а саме: «відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, які 

утворюються у процесі життєдіяльності та  не мають подальшого використання 

за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або 

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення», яким Класифікатор 

доповнено згідно з Документом Державного комітету України по стандартизації, 

метрології та сертифікації № 252 від 30 березня 2000 р., однак об’єктами 

класифікації за цим документом визнано відходи саме за першим визначенням, 

а отже визначення відходів у цьому документі потребують уточнення.  

На думку Т.Л. Антонової, в першому визначенні  поняття відходів є дещо 

ширшим та може включаєти в себе не лише називну складову, але також і 

поводження з ними, і вказує на послуги, що можуть надаватися в сфері 

поводження з відходами. При цьому, в першому визначенні чітко названо 

способи утворення відходів: 1) результат процесу виробництва; 2) результат 

процесу життєдіяльності людини; 3) наслідок техногенних чи природних 

катастроф.  

Відповідно в ДСТУ 2195-99 «Охорона природи. Поводження з відходами» 

відходами (відхід) визначено «речовини, матеріали і предмети, які утворюються 

в процесі людської діяльності, не мають подальшого використання за місцем 
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утворення чи виявлення та яких їхній власник позбувається, має намір або 

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення» [125]. Ще одне визначення 

категорії «відходи» міститься в Законі України «Про альтернативні види рідкого 

та газового палива», в якому відходи визначено як «шлаки та відходи 

промисловості, сільського господарства, комунально-побутових та інших 

підприємств, які можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи 

виробництва альтернативних видів палива» [142]. Як випливає з цього 

визначення, в даному випадку, мова йде про виробничі відходи, при цьому, поза 

увагою залишаються відходи, що отримані в результаті повсякденної 

життєдіяльності людини (побутові відходи), неліквідна продукція та товари, які 

непридатні для споживання та використання, медичні відходи тощо. Проте, 

варто зауважити, що запропоноване визначення відходів чітко виділяє таку 

якісну характеристику відходів як можливість бути використаними в якості 

вторинної сировини.  

Наказом Держкоммістобудування України «Про затвердження Методики 

обстеження й паспортизації гідротехнічних споруд» під терміном «відходи» 

визначено «непридатні для виробництва даної продукції види сировини, її 

залишки, що не вживаються, або речовини, які виникають в результаті 

технологічних процесів, які не підлягають утилізації у даному виробництві, 

однак вони є сировиною для інших виробництв» [155]. З наведеного визначення 

відходи можна розглядати з позиції вторинного матеріалу, що придатний для 

повторного використання [9, c. 45-47].  

З аналізу вищезазначених доктринальних позицій вітчизняних та 

зарубіжних вчених, а також з урахуванням нормативних положень чинного 

законодавства України в сфері поводження з відходами, можна запропонувати 

наступну дефініцію поняття «відходи»: відходи – це  визначені законодавством 

будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворилися в процесі 

життєдіяльності людства, які втратили повністю або частково свої споживчі 

властивості і не придатні для подальшого використання та від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, 
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а також речовини, матеріали та предмети, які не мають власника або власник 

яких невідомий. 

Таке визначення включає в себе ті відходи, власник яких невідомий, а також 

вказує на природу виникнення відходів, не обмежуючись лише процесами 

виробництва або споживання, натомість включаючи їх до всієї життєдіяльності 

людини. Товари і продукція можуть бути віднесені до понять «речовина», 

«матеріал» та «предмет», через що пропонуємо відходити від зазначення даного 

терміну в рамках визначення відходів.  

Також, на нашу думку, варто оминати конкретизацію місця неможливості 

подальшого використання відходів при визначенні поняття, адже відходи 

повністю втрачають свої споживчі властивості і не матимуть подальшого 

використання.    

Для більш повного з’ясування визначення відходів варто розглянути їх 

ознаки, які умовно поділяють на загальні (властиві усім відходам) і спеціальні 

(властиві окремим видам відходів, зокрема, небезпечним). 

Так, до загальних юридичних ознак відходів належать такі:  

1) відходи за фізичними і хімічними властивостями виступають у якості 

будь-яких речовин, матеріалів і предметів життєдіяльності людства,  тому вони 

є виключно об’єктами речового і матеріалізованого стану; об’єкти газоподібного 

стану до відходів не належать і визнаються викидами [1, c. 312];  

2) відходи можуть окремо визнаватись товарами (продукцією), 

призначеними для оплатної передачі, особливості поводження з якими та їх 

використання врегульовано спеціальним законом – Законом України «Про 

вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції» [144];  

3) джерелом утворення відходів є процеси виробництва і споживання, а 

також техногенні катастрофи (аварії), природні катастрофи та явища, хоча 

останні потребують окремого дослідження;  

4) відходами є речовини, матеріали, предмети і товари (продукція), які 

повністю чи частково втратили свої споживчі властивості і відсутнє подальше 

використання за місцем їх утворення чи виявлення, тобто наявність двох 
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обставин, які мають бути присутні одночасно, бо якщо певна речовина втратила 

свої споживчі властивості, проте за місцем свого утворення чи виявлення може 

бути використана у якості вторинної сировини, така речовина не може 

визнаватися відходами;  

5) можливість позбутися відходів, тобто відповідних речовин, матеріалів, 

предметів і товарів (продукції) шляхом утилізації чи видалення за наявності волі 

(має намір позбутися), волевиявлення (позбувається) або прямого обов’язку 

(незалежно від волі) власника; 

6) відходи є об’єктом права власності громадян України, іноземців, осіб без 

громадянства, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

територіальних громад, Автономної Республіки Крим і держави, які відповідно 

до закону володіють, користуються і розпоряджаються відходами;  

7) відходи можуть залучатися у господарську діяльність як вторинні 

матеріальні та енергетичні ресурси, за наявності у них ресурсної цінності, тобто 

коли вони потенційно корисні для заміщення чи зменшення використання 

первинних ресурсів, створення замкнених еколого-економічних циклів тощо 

[110, c. 458-460].  

Крім розглянутих вище загальних юридичних ознак, небезпечним відходам 

властиві спеціальні юридичні ознаки, які полягають у тому, що:  

1) небезпечні відходи мають такі фізичні, хімічні та біологічні властивості, 

що створюють або можуть створити значну небезпеку для життя і здоров’я 

людини та довкілля;  

2) небезпечні відходи вимагають специфічних методів і засобів поводження 

з ними, застосування яких регламентується ст. 34 Закону України «Про відходи», 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності щодо вчинення 

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами [154] та державними 

санітарними правилами і нормами;  

3) небезпечні відходи обумовлюють наявність спеціальної 

правосуб’єктності учасників правовідносин у сфері поводження з ними. Надання 

спеціальної правосуб’єктності відповідним учасникам передбачає покладення на 

них низки специфічних юридичних обов’язків (зокрема, щодо одержання 
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ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, 

ідентифікації об’єктів поводження з небезпечними відходами та ін.), а також 

наявність особливих норм, які регламентують юридичну відповідальність за 

порушення вимог законодавства в означеній сфері [110, c. 460-461]. 

На думку Т. Л. Антонової, законодавець поняття «відходи» наділяє 

наступними ознаками як: 1) зазначає суб’єкта, що їх позбувається – суб’єкт-

власник; 2) формами поводження з ними є утилізація чи видалення, при цьому, 

дані форми містять в собі інші операції, які вчиняються в сфері поводження з 

відходами; 3) «відходами можуть бути: речовини, матеріали і предмети, що 

утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція, 

що повністю або частково втратили свої споживчі властивості» [9, c. 45-47]. 

Разом з тим В. В. Пікінер зазначає, що характерними особливостями облікового 

підходу до трактування поняття «відходів» є:  

– «створення відходів в результаті різних господарських процесів звичайної 

діяльності підприємств та внаслідок надзвичайних подій;  

– врахування придатності чи непридатності їх подальшого використання 

при певних умовах організаційно-технічного забезпечення підприємства;  

– зазначення правових аспектів поводження з відходами (законодавчі 

вимоги позбутися відходів, передати їх на утилізацію тощо);  

– визнання відходів негативним фактором, що має суттєвий вплив на 

природне середовище, здоров’я і життя людей» [133, c. 418].  

Т. Л. Антонова вважає, що відходам притаманні наступні риси:  

по-перше, фактор забруднення навколишнього середовища – продукти 

життєдіяльності людини, результати виробничої діяльності, які перебувають 

поза межами контрольованого середовища;  

по-друге, можуть бути носієм альтернативного палива – розглядаються як 

вторинний матеріал або сировина, при раціональному та правильному 

поводженні з якими виділяється корисна складова;  

по-третє, «категорія економічної вигоди, тобто їх продаж, стимулювання 

налагодження безвідходного або маловідходного виробництва (наприклад, 

виготовлення кісткового борошна для потреб сільського господарства, 
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використовуючи відходи обвалування туш, кістки; виготовлення картону з 

макулатури; переробка полімерної сировини для виготовлення пластмасових 

труб тощо)» [9, c. 48-49].  

З урахуванням того, що відходи є складним, різноманітним явищем, 

представляє інтерес їх поділ на види за різними критеріями. Відсутність 

загальноприйнятої класифікації відходів виробництва та споживання призвела 

до безлічі їх класифікацій в вітчизняній юридичній науці. Так, відходи 

поділяють: за сферою їх утворення на відходи виробництва, споживання, 

побутові відходи; залежно від стану, в якому вони перебувають: рідинні, тверді 

або сумішеві; за ступенем (рівнем) небезпеки і характером впливу на 

навколишнє середовище і здоров’я людини: безпечні і небезпечні (токсичні, 

біологічні, вибухонебезпечні, вогненебезпечні, радіоактивні тощо); за їх 

належністю: відходи, що перебувають у власності відповідних суб’єктів, 

безхазяйні відходи; за суспільною корисністю: корисні і некорисні; залежно від 

засобу подальшого поводження: ті, що можна використати, ті, що не підлягають 

подальшому використанню та ін. Крім того, широкого поширення набула 

класифікація відходів за джерелами їх утворення, заснована на галузевому 

принципі. Так, відходи промислового виробництва поділяють на відходи чорної 

й кольорової металургії, хімічної, вугільної, деревообробної та інших галузей 

промисловості.  

Законом України «Про відходи» [146] виділено наступні види відходів:  

1) «небезпечні відходи – 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» [146];  

2) «побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і 

діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, 

великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою 

діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення» [146];  
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3) «тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, 

товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за 

призначенням» [146];  

4) «рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за 

відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у 

вигрібних ямах» [146].  

Аналізуючи види відходів за проектом Закону України «Про управління 

відходами» [196], варто зазначити наступне: 

• документом пропонується термін специфічні види відходів – групи 

відходів із схожими характеристиками, які, беручи до уваги 

властивості, потребують спеціальних методів і засобів управління; 

• з’являється визначення таких видів відходів: відходи будівництва та 

знесення, відходи харчових продуктів, медичні відходи, біовідходи та 

відходи, що біологічно розкладаються.  

• надається визначення поняття відходів, що не є небезпечними.  

Найбільш розширений поділ відходів представлений у Класифікаторі 

відходів ДК 005-96, зокрема: 1) на рівні виду економічної діяльності, підвиду 

економічної діяльності, класу економічної діяльності; 2) на рівні фаз утворення 

відходів у життєвому циклі під час  виробництва (використання) продукції 

(надання послуг), на рівні окремих елементів фаз утворення відходів у 

життєвому циклі під час виробництва (використання) продукції (надання 

послуг); 3) на рівні конкретних видів відходів. Наявність таких рівнів 

класифікації дозволяє створювати класифікації відходів на мікроекономічному 

рівні, тобто на рівні галузі чи підприємства (у т. ч. через технічні паспорти 

відходів), які будуть гармонізовані з загальнодержавною класифікацією [31]. 

Так, зокрема, відповідно до Класифікатора відходів, до відходів належать: 

«залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, утворені під час 

виробництва продукції або виконання робіт, які втратили цілком або частково 

вихідні споживчі властивості (відходи виробництва); розкривні і супутні гірничі 

породи, що видобуваються у процесі розроблення родовищ корисних копалин; 

залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини 
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(шлам, пил, відсіви тощо); новоутворені речовини та їх суміші, утворені в 

термічних, хімічних та інших процесах і які не є метою даного виробництва 

(шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та пастоподібні утворення, а також 

рідини та аерозолі); залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у 

т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель; бракована, некондиційна 

продукція усіх видів економічної діяльності або продукція, забруднена 

небезпечними речовинами і непридатна до використання; неідентифікована 

продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої може спричинити 

непередбачені наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші 

речовини; зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично 

або морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі 

властивості (відходи споживання); залишки продуктів харчування, побутових 

речей, пакувальних матеріалів тощо (побутові відходи); осади очисних 

промислових споруд, споруд комунальних та інших служб; залишки від 

медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-

фармацевтичної промисловості, аптечної справи;  залишкові продукти всіх 

інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення; 

матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне 

забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що 

використання даних об’єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні 

відходи)» [31].  

Таким чином, «зазначені класифікаційні групи відходів дають можливість 

говорити про їх види залежно від природи їх походження, фізико-хімічних 

властивостей, сфери утворення, фізичного стану» [9, c. 45-47].  

Варто зауважити, що  в екологічному законодавстві ЄС та відповідно до 

європейської практики, відходи визначаються насамперед їх належністю до 

Списку відходів, що забезпечує чітку однозначність їх ідентифікації. Список 

відходів – це система класифікації матеріалів, яка охоплює всі види відходів, 

включаючи небезпечні. Така класифікація здійснюється на підставі врахування 

критеріїв походження відходу (за джерелом утворення) та його природи (склад).  
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Натомість в Україні розроблення класифікатора відходів з урахуванням 

європейських стандартів передбачалось ще Програмою реформування державної 

статистики на період до 2002 року [9, c. 45-47]. Крім того, його розробка і 

прийняття передбачались розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 

березня 2002 року [152]. Проте, наразі розроблений і погоджений Класифікатор 

відходів, гармонізований з Європейським переліком відходів, з невідомих 

причин не впроваджено. Таким чином, на відміну від ЄС, в Україні наразі 

відсутній єдиний нормативно-правовий акт, в якому містився би список відходів 

та визнавався б ступінь їх шкідливості. За Класифікатором відходів ДК 005-96, 

що наразі є чинним, можна лише провести кодифікацію відходів, тобто виходячи 

із джерела походження відходу присвоїти йому відповідний код, проте не 

видається можливим визначити ступінь його шкідливого впливу на навколишнє 

середовище та здоров’я людини. Отже, можна констатувати, що основними 

недоліками класифікації відходів в нашій державі є відсутність критеріїв та 

шляхів віднесення відходів до безпечних і небезпечних, а також єдиного для 

держави Класифікатора відходів із зарахуванням кожного виду відходів до 

категорії безпечних або небезпечних. У зв’язку з вищезазначеним, пропонуємо 

прийняти Класифікатор відходів, гармонізований з європейськими стандартами, 

в якому буде закріплено єдиний список відходів і визначено ступінь їх 

шкідливості.  

Вважаємо, що прийняття такого Класифікатора узгоджуватиметься з 

зобов’язаннями України, що випливають з Угоди про асоціацію, а також 

положеннями Стратегії державної екологічної політики України на період до 

2030 року, відповідно до якої прийняття і упровадження чіткої нормативно-

правової бази в даній сфері є одним із пріоритетних напрямів. Цей Класифікатор 

відходів буде використовуватись в системі управління відходами в рамках 

держави, а саме: під час обліку, контролю і нормування відходів, ліцензійної 

діяльності, видачі дозволів на транспортування та розміщення відходів, у процесі 

проектування споруд і проведення природоохоронних заходів. Вбачається, що 

основними функціями такого Класифікатора мають стати облік всіх видів 
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відходів, інформаційне забезпечення органів державної виконавчої влади щодо 

ринку відходів з метою залучення їх у господарський і сировинний обіг.  

В інших нормативно-правових актах і науковій літературі представлено і 

багато інших видів відходів, які мають значення для тих чи інших відносин. Так, 

наприклад, відходи поділяють на: «промислові — залишки сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт 

і втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості;  побутові 

(комунальні) – тверді і рідкі відходи, не утилізовані в побуті, що утворюються в 

результаті життєдіяльності людей і амортизації предметів побуту; будівельні – 

відходи, що утворяться в процесі будівництва будинків, споруджень (у тому 

числі доріг і інших комунікацій) і виробництві будівельних матеріалів; 

споживання – вироби і машини, що втратили свої споживчі властивості в 

результаті фізичного або морального зносу; сільськогосподарські – відходи, що 

утворюються в ході сільськогосподарського виробництва; радіоактивні – 

невикористані прямі і непрямі радіоактивні речовини і матеріали, що 

утворюються при роботі ядерних реакторів, при виробництві і застосуванні 

радіоактивних ізотопів» [190, c. 461-462]. 

У свою чергу, кожний з названих видів відходів поділяють на підвиди, 

наприклад, відходи промислового і сільськогосподарського виробництва можуть 

бути токсичними і нетоксичними. Відходи виробництва і споживання, що на 

даному етапі розвитку науки і техніки можуть бути використані в сфері 

господарювання, відносять до вторинних матеріальних ресурсів, які поділяються 

на використовувані і невикористовувані. 

Особливий вид відходів представлено небезпечними відходами, до яких 

віднесено 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 (ст. 1 Закону «Про відходи»).  

Відповідно до Закону України «Про відходи» за класами небезпеки відходи 

поділяються на: «I-й клас – надзвичайно небезпечні; II-й клас – 

високонебезпечні; III-й клас – небезпечні; IV-й клас – помірно небезпечні 
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токсичні відходи» [146]. Зазначимо, що в основу такого поділу покладені 

різноманітні критерії – фізичний стан, фізико-хімічні властивості, 

мікробіологічне та санітарно-бактеріологічне середовище, які характеризують 

вміст і реальний ступінь небезпеки для живих організмів конкретних хімічних 

речовин, наявність та характер бактеріальних спільнот, інші шкідливі 

властивості відходів, що можуть призвести до того чи іншого рівня забруднення 

ними різних об’єктів довкілля, з якими вони безпосередньо чи опосередковано 

контактують.  

В юридичній науці справедливо зауважується про те, що незрозумілим 

стало прийняття змін до статті 4 Закону України «Про відходи», якими з-під 

сфери дії цього закону виведено мільйони тонн відходів гірничо-металургійного 

комплексу, що не узгоджується з європейськими стандартами управління 

відходами. Так само не є зрозумілим, чому згідно з ч. 2 статті 3 Закону України 

«Про хімічні джерела струму» сфера дії Закону України «Про відходи» не 

поширюється на відносини, що виникають у сфері поводження з 

відпрацьованими хімічними джерелами струму, незважаючи на те, що 

відпрацьовані батареї тощо є відходами в класичному їх визначенні [102, c. 45]. 

Однак, Європейська директива зазначає, що поводження з використаними 

батареями та акумуляторами підпадає під дію Рамкової Директиви про відходи 

(75/442/ЄС), Директиви про небезпечні відходи (91/689/ЄС) та деяких інших.  

В Європейському Союзі у Списку відходів певним видам відходів 

присвоюють конкретні коди, а також кожний вид відходу за критерієм 

небезпечних властивостей зараховано до безпечних або небезпечних відходів. У 

рамковій директиві про відходи містяться основні положення щодо класифікації 

відходів, прийняті на рівні ЄС та держав-членів, зокрема: 1. Класифікація 

відходів і небезпечних відходів повинна відбуватись відповідно до Списку 

відходів, схваленого Рішенням Комісії 2000/532/ЄС; 2. Список відходів є 

обов’язковим щодо визначення відходів, які вважаються небезпечними 

відходами; 3. Класифікація відходів у Списку відходів ведеться з урахуванням 

походження відходів та їх складу. 
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Як відомо, Список відходів складається з 20 глав, які своєю чергою є 

найменуваннями класифікаційних груп відходів, 110 підгруп відходів, 839 видів 

відходів, 405 видів відходів, які зараховані до небезпечних. Кодифікація таких 

видів відходів у Списку шестизначна. Крім того, у списку відходи 

ідентифікуються за трьома категоріями: небезпечні, безпечні, дзеркальні – 

можна зараховувати до безпечних і небезпечних. Якщо відходи в Списку 

визначено як безпечні, вони ідентифікуються як безпечні без подальшого 

оцінювання. Якщо відходи визначені як дзеркальні, то вони потребують 

детального оцінювання.  

Аналіз різних класифікацій дозволяє зробити висновок про те, що, по-

перше, немає єдності серед науковців у розумінні змісту та сутності поняття 

«відходів»; по-друге, відходи, за своїми ознаками, можуть бути використані як 

вторинна (повторна) сировина та можуть наносити шкідливий вплив 

навколишньому середовищу і здоров’ю людини, через що потребують 

контрольованого поводження з ними; по-третє, відсутній єдиний 

загальнодержавний класифікатор відходів, гармонізований з Європейським 

каталогом відходів, що, в свою чергу, породжує безліч критеріїв класифікацій 

відходів.  

 

1.2. Правове регулювання у сфері поводження з відходами: порівняльно-

правовий аналіз законодавства України та Європейського Союзу 

 
Використовуючи категорію «правове регулювання», необхідно зазначити, 

що в дослідженні йде мова про широкий підхід до розуміння зазначеного 

поняття. На думку С.С. Алексєєва, це здійснюваний за допомогою правових 

засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних приписів та ін.) 

результативний, нормативно-організований вплив на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування, охорони, розвитку [1]. 

Правове регулювання у сфері поводження з відходами, на нашу думку, слід 

розглядати як систему норм і принципів, що забезпечують впорядкування 

правовідносин щодо спеціальних об’єктів – відходів. В свою чергу, поводження 
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з відходами є врегульованою нормативно-правовими актами діяльністю 

спеціально уповноважених фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо 

здійснюють операції з ними.  

Питання регулювання відносин у сфері поводження з відходами виконує 

важливу роль для функціонування зазначеної сфери на практиці. Тому важливо 

дослідити нормативно-правове закріплення відносин поводження з відходами, 

через зображення шляху розвитку джерел національного права, з паралельним 

описом форм права ЄС в означеній галузі.   

В юридичній літературі справедливо відзначається, що законодавство у 

сфері поводження з відходами являє собою систему нормативно-правових актів, 

спрямованих на регулювання правовідносин у сфері поводження з відходами 

[106, c. 5-6].  

Законодавство щодо поводження з відходами регулює суспільні відносини, 

що виникають з приводу утворення, збирання, заготівлі, сортування, 

перевезення, зберігання, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження, 

захоронення відходів, а також управління, нагляду та контролю в цій галузі [222]. 

В юридичній літературі законодавство щодо поводження з відходами 

розглядається як невід’ємна складова антропоохоронного та природоохоронного 

законодавства, проте не виділяється в якості самостійної підгалузі.  

У цьому зв’язку видається важливим проаналізувати основні етапи 

становлення і розвитку екологічного законодавства в Україні в контексті 

поводження з відходами.  

Н.О. Максіменцева пропонує виокремлювати наступні періоди розвитку 

законодавства України у сфері поводження з відходами [106, c. 8]: 1) дорадянська 

доба розвитку законодавства у сфері поводження з відходами; 2) радянський 

період; 3) доба незалежності України (у цьому періоді доречно, на думку автора, 

виокремити добу до прийняття Закону України «Про відходи» та сучасний 

період після набрання чинності Законом). 

Аналізуючи розвиток законодавства у сфері поводження з відходами, Н.О. 

Максіменцева підкреслює відсутність спеціального правового регулювання в 

дорадянський період, що відбувалось у межах забезпечення санітарного 
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благополуччя й безпеки населення. У законодавстві, на той час, зазначає вчена, 

не визначалось поняття відходів, не було єдиних підходів до регулювання 

відповідної діяльності, що полягало, насамперед, в адміністративному контролі 

за видаленням та розміщенням, як правило, небезпечних відходів житлово-

комунального сектора господарства, як таких, що мали яскраво виражені 

небезпечні властивості – сморід та поширення хвороб. Виникнення спеціального 

правового регулювання у сфері поводження з відходами опосередковано 

розвитком промисловості, в результаті чого з’являються не лише відходи 

виробництва, а й особливий їх різновид – небезпечні відходи [106, c. 8-9].  

На основі аналізу теоретичних напрацювань в еколого-правовій сфері Д.А. 

Панфілова пропонує виокремити етапи становлення еколого-правового 

регулювання, у тому числі в сфері поводження з відходами, й пропонує їх 

наступний поділ: перший етап – пострадянський (з 1990 до 1996 р.), другий –

конституційний (1996–1998 рр.), третій – адаптаційний (1998–2000 рр.), 

четвертий – інтеграційний (2000–2004 рр.), п’ятий – постінтеграційний (2004–

2012 рр.), шостий – апроксимаційний (з 2012 р. – дотепер) [130, c. 9-10].  

Так, одним з перших нормативних документів щодо поводження з 

відходами в СРСР, який стосувався і України, була видана у 1931 році постанова 

Ради народних комісарів СРСР «Про кустарну промисловість і промислову 

кооперацію», в якій, зокрема, для промислової кооперації Української СРР (як і 

інших союзних республіках, а також краях і областях РСФСР), встановлювався 

план роботи з виробництва ряду видів продукції, при цьому значна увага 

приділялася збиранню та переробці утильсировини і лому.  

Незважаючи на значну увагу, яка приділялася в СРСР вирішенню проблем 

відходів, особливо з огляду їх подальшого використання в якості вторинних 

ресурсів, жодних законодавчих актів з цього приводу на союзному та на 

республіканському рівнях не було прийнято. Питання поводження з відходами, 

як правило, регламентувалися затвердженими Міністерством охорони здоров’я 

СРСР санітарними нормами і правилами.   

У період незалежності України запобігання негативному впливу 

поводження з небезпечним відходами було закладено Законом України «Про 
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охорону навколишнього природного середовища» [176] (далі – Закон «Про 

охорону НПС»). Стосовно власника відходів в Законі «Про охорону НПС» 

наведено активні обов’язки власника, які передбачають здійснення ним певних 

позитивних дій (наприклад, сплачувати екологічний податок за розміщення 

відходів та вести їх первинний облік). Обов’язки такого типу в концентрованому 

виразі передбачено у ст. 55 Закону «Про охорону НПС», згідно з якою «суб’єкти 

права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення 

обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження або 

розміщення» [176]. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності 

спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах 

установлених лімітів із додержанням санітарних та екологічних норм способом, 

що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і 

безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 

людей. Порушення вимог при транспортуванні, зберіганні, знешкодженні, 

використанні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, добрив, 

токсичних, радіоактивних речовин та відходів має наслідком встановлену даним 

Законом та іншими законами України дисциплінарну, адміністративну, цивільну 

і кримінальну відповідальність.  

У схваленому Верховною Радою України 5 березня 1998 року Законі 

України  «Про відходи» [146] (в редакції від 04.10.2018), було визначено основні 

положення стосовно власності на відходи, прав та обов’язків суб’єктів у сфері 

поводження з відходами, компетенцію органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, здійснення державного обліку, моніторингу та інформування в 

цій сфері, вимог щодо запобігання або зменшення утворення відходів, 

економічного забезпечення заходів щодо їх утилізації, сформульовано і перелік 

відповідних правопорушень. При його розробці використано позитивний 

вітчизняний та міжнародний досвід управління відходами.  

14 вересня 2000 р. був прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну 

програму поводження з токсичними відходами» № 1947-ІП [151], мета якого  

полягає у запобіганні накопиченню токсичних відходів й обмеженні їх 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 
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Основними пріоритетами цієї Програми є: 1) зменшення кількості накопичених 

відходів; 2) обмеження утворення відходів; 3) переробка й екологічно безпечне 

видалення відходів. Так, відповідно до вищезазначеного нормативно-правового 

акту, забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у 

підземних горизонтах, на територіях міст та інших населених пунктів, на 

територіях природно-заповідного фонду, землях природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення, у межах 

водоохоронних зон санітарної охорони водних об’єктів, інших місцях, що може 

створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 

населення.  

Основні правові засади оцінки впливу на навколишнє середовище 

упроваджені в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 

2059-VIII [177] (далі – Закон ОВД), в якому така оцінка визначена серед 

основних завдань екологічної експертизи (п. 4, 5 ст. 5 Закону). Відповідно до 

положень цього Закону, оцінка впливу на довкілля виступає також у таких 

значеннях, як: 1) оцінка об’єктів екологічної експертизи; 2) оцінка впливу 

діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного 

середовища, і якість природних ресурсів; 3) оцінка ефективності, повноти, 

обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища.  

Відповідно до п. 1 статті 3 Закону ОВД [177], «здійснення оцінки впливу 

на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження 

планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така 

планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення 

про провадження планованої діяльності». Перша категорія видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 

оцінці впливу на довкілля, включає: поводження з відходами: операції у сфері 

поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізація, видалення, знешкодження і захоронення); операції у сфері 

поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, 

утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 т на добу або 
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більше (пп.8 п. 2 статті 3 Закону). Крім того, цей Закон закріплює конкретний 

перелік видів діяльності, щодо яких обов’язково проводиться екологічна 

експертиза у процесі прийняття рішень про здійснення планованої діяльності. 

Закон також передбачає додаткові механізми забезпечення гласності оцінки 

впливу на довкілля шляхом своєчасного, адекватного та ефективного 

інформування громадськості. 

Важливим у контексті досліджуваного питання є й Закон України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 р. № 2354-VIII [182], який регулює 

«відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, виконання документів державного планування та поширюється на 

документи державного планування, які стосуються сільського господарства, 

лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, 

транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони 

довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 

виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види 

діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 

ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що 

стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (стаття 2 Закону)» [182]. 

Вкрай важливе значення для досліджуваної сфери має Національна 

стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р 

[185] (далі – Стратегія). Проблема, на розв’язання якої спрямована ця Стратегія, 

полягає у необхідності вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, 

накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням 

відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз.  

В Стратегії наголошується, що проблема, яка склалася з відходами в 

Україні, виступає однією із основних загроз для безпечного довкілля. Також 
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зазначається, що відходи по своїй суті можуть бути використанні в якості 

ресурсів для подальшого використання у тій чи іншій сфері.  

Підкреслюється необхідність реформування нормативного закріплення 

норм і правил поводження з відходами у відповідності до закріплених принципів 

ЄС, які випливають зі змісту спеціальних директив. 

Стратегія має на меті «впровадження системного підходу до поводження з 

відходами на державному та регіональному рівнях, зменшення обсягів утворення 

відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання. Її 

реалізація здійснюватиметься трьома етапами: перший – 2017-2018 роки, другий 

– 2019-2023 роки, третій – 2024-2030 роки» [223]. Очікується, що реалізація 

Стратегії сприятиме впровадженню системи управління відходами на 

інноваційних засадах; розробленню відповідного законодавства; покращенню 

стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та 

епідемічного благополуччя населення. Також планується залучення інвестицій у 

сферу поводження з відходами, а відтак створення сучасної інфраструктури, 

запровадження новітніх технологій, зменшення обсягів їх захоронення на 

полігонах тощо. Зокрема, Стратегія «передбачає створення до 2030 року 800 

нових потужностей із переробки вторинної сировини, утилізації та 

компостування біовідходів, зменшення загального обсягу захоронення 

побутових відходів з 95% до 30%, мінімізацію загального обсягу відходів, що 

захоронюються, з 50% до 35%, а також створення мережі з 50 регіональних 

полігонів, які відповідатимуть вимогам 31-ої Директиви ЄС. Для забезпечення 

моніторингу та контролю поводження з відходами буде діяти інформаційна 

система, яка включатиме відомості про номенклатуру та кількість відходів, що 

утворюються, перероблюються, утилізуються та видаляються. Також буде 

обліковано дані про суб’єктів господарювання, що надають такі послуги. 

Важливим інструментом контролю стане створення Національного реєстру 

джерел утворення відходів, потужностей у сфері поводження з ними та системи 

звітності суб’єктами господарювання» [223].  

Крім того, Стратегія визначає головні напрями державного регулювання у 

сфері  поводження з відходами в найближчі десятиліття з урахуванням 
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європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на 

положеннях: Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та 

Ради від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив»; 

Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів»; 

Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 

р. «Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни 

до Директиви 2004/35/ЄС»; Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та 

Ради від 20 грудня 1994 р. «Про упаковку та відходи упаковки»; Директиви 

2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. «Про відходи 

електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»; Директиви 2006/66/ЄC 

Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. «Про батарейки і 

акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори». Нормативно-правові 

акти і нормативні документи, що розроблятимуться та прийматимуться на 

виконання цієї Стратегії, повинні базуватися виключно на принципах і 

положеннях відповідних актів європейського законодавства» [185]. 

Певні положення щодо поводження з відходами в Україні відображені 

також і в багатьох інших законодавчих актах, зокрема, Кодексі України про 

надра [82]; в законах України «Про ветеринарну медицину» [143], «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [149], 

«Про поводження з радіоактивними відходами» [178], «Про металобрухт» [170], 

«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції» [145], «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної енергії» [147],  «Про фізичний захист 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання» [188], «Про хімічні джерела струму» [189], «Про 

утилізацію транспортних засобів» [187], «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» [169], «Про житлово-комунальні послуги» [148] та ін. 

Верховна Рада України 6 жовтня 2005 р. прийняла постанову «Про стан 

виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи 

його вдосконалення» № 2967-IV, де визначено основні напрями вдосконалення 

відповідної нормативно-правової бази, дано доручення Кабінету Міністрів 
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України розробити ряд законопроектів, спрямованих на зменшення обсягів 

утворення відходів, впровадження засобів захисту навколишнього природного 

середовища і здоров’я людей від їх негативного впливу, формування ринкового 

механізму поводження з відходами як вторинними ресурсами, посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами тощо. 

Враховуючи євроінтеграційну спрямованість екологічної політики України, 

особливо було наголошено на необхідності приведення вітчизняного 

законодавства у відповідність з європейською практикою, Рамковою 

Директивою Євросоюзу про відходи та іншими нормативними документами ЄС. 

У січні 2013 року Кабінетом Міністрів України було схвалено лише 

Концепцію Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 

роки [183]. У ній, при визначенні проблем, на розв’язання яких спрямована ця 

Програма. Зокрема, зазначається, що в країні: «збільшуються обсяги 

накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, 

погіршується санітарний стан населених пунктів» (наводяться статистичні дані); 

погіршується ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, з 

непридатними до використання та забороненими до застосування хімічними 

засобами захисту рослин, зі складами по їх зберіганню з порушенням вимог 

забезпечення екологічної безпеки, із відходами, що утворюються у процесі 

медичного обслуговування, ветеринарної практики, які можуть призвести до 

різних інфекційних захворювань. Понад 11 млн т побутових відходів 

захоронюються на 6 тис. полігонах загальною площею близько 9 тис. гектарів та 

частково утилізуються на сміттєспалювальних заводах. Послуги з вивезення 

побутових відходів надаються лише 75 відсоткам населення, що призводить до 

утворення щороку несанкціонованих звалищ. Більшість полігонів перевантажені 

або не відповідають вимогам екологічної безпеки [183]. У згаданій Концепції 

вказується, що одним із дієвих засобів розв’язання існуючих проблем є 

удосконалення вітчизняного законодавства у сфері поводження з відходами та 

гармонізація його із законодавством ЄС. 

Серед постанов Кабінету Міністрів України в сфері управління відходами 

варто згадати, зокрема, наступні: «Про затвердження Порядку ведення 
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державного обліку та паспортизації відходів» [163], «Про затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими відходами» [167], «Деякі питання 

щодо використання окремих видів відходів як вторинної сировини» [34], «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» [166], 

«Деякі питання заготівлі та утилізації відходів, що утворюються внаслідок 

втрати транспортними засобами своїх споживчих властивостей» [33] та ін.  

Поводження з відходами регламентується також низкою підзаконних 

нормативно-правових актів відповідних міністерств та відомств щодо технічного 

паспорту відходів, їх класифікації, порядку найменування, виявлення, подання 

про них інформаційних даних тощо.  

Насамкінець, варто зазначити, що важливим фактором формування 

системи правового забезпечення у сфері правового регулювання поводження з 

відходами стала Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, укладена 27 червня 2014 року [221] (далі – 

Угода про асоціацію) (Додаток ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне 

середовище», розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»). Зокрема, 

відповідно до Угоди про асоціацію Україна зобов’язується поступово наблизити 

своє законодавство до законодавства ЄС у відповідно встановлені терміни та у 

таких напрямах як: управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у 

інші галузеві політики; якість атмосферного повітря; управління відходами та 

ресурсами; якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське 

середовище; охорона природи; промислове забруднення та техногенні загрози; 

зміна клімату та захист озонового шару; генетично модифіковані організми. Як 

спроба здійснення такої адаптації стало прийняття 21 липня 2020 р. у першому 

читанні проекту Закону України «Про управління відходами» [196].  

Отже, законодавство у сфері поводження з відходами складає система 

нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері 

поводження з відходами, які за характером регулювання правовідносин належать 

до комплексного міжгалузевого інституту права екологічної безпеки. 
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Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що  

відносини в сфері поводження з відходами знаходяться в сфері дії екологічного 

права та законодавства, а сукупність правових норм, що регулює дані відносини, 

складає право поводження з відходами, що виступає правовим інститутом права 

екологічної безпеки.  

Дане судження базується на тому, що системі цих актів характерні такі 

ознаки: наявність свого предмета правового регулювання; єдність нормативних 

правових актів, що утворюють це законодавство; важливість соціально-

економічного і політичного значення сфери правового регулювання. 

Для порівняння правового регулювання відносин у сфері поводження з 

відходами на території ЄС та України, розглянемо процес становлення і розвитку 

відповідного законодавства в ЄС. 

Під європейським правом навколишнього середовища в юридичній науці 

розуміється сукупність норм і принципів європейського права, що регулюють 

відносини між його суб’єктами з питань, які стосуються навколишнього 

середовища. Правове регулювання питань, що стосуються навколишнього 

середовища, у державах-членах здійснюється за допомогою норм національного, 

європейського та міжнародного права [114, c. 10].  

Європейські Співтовариства розпочинають відлік своєї історії з 1951 року, 

коли шість держав-учасниць – Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург 

та ФРН – створили Європейське об’єднання вугілля і сталі (далі – ЄОВС). 

Наступним кроком у формуванні права ЄС стало підписання 25 березня 1957 р. у 

Римі Договору про створення Європейського економічного співтовариства (далі 

– ЄЕС) та Договору про створення Європейського співтовариства з питань 

атомної енергії [67] (далі – Євроатом) (далі – Римські договори), який набув 

чинності 1 січня 1958 року. Проте, як відомо, ані у Паризькому договорі, ані у 

Римських договорах не має прямої згадки щодо необхідності охорони 

навколишнього середовища і проведення спільної екологічної політики. Так, від 

початку створення і до 1972 року Європейські Співтовариства не мали 

компетенції у сфері охорони навколишнього середовища.  
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Як зазначає М.М. Микієвич, Стокгольмська конференція ООН 1972 року 

мала значний вплив на розвиток екологічного права Співтовариства. В жовтні 

1972 року держави-члени ЄЕС приймають Декларацію щодо програми дій із 

навколишнього середовища, а на початку 1973 року була прийнята Перша 

програма дій із навколишнього середовища (на 1973-1976 рр.). Її можна вважати 

першим офіційним документом, у якому були сформульовані основні принципи 

європейської політики у сфері охорони навколишнього середовища. З цього 

моменту всі пріоритетні дії Співтовариства у сфері охорони довкілля 

визначаються так званими програмами дій, які, хоча і не мають обов’язкової 

юридичної сили, є важливим інструментом регулювання питань, що стосуються 

охорони довкілля, у тому числі і у сфері поводження з відходами [114, c. 10]. 

Л. Кремер та Г. Вінтер зауважують, що  сьогодні ЄС є єдиним регіоном у 

світі, в якому мета захисту навколишнього середовища є рівнозначною і 

визнаною на одному рівні з метою економічного зростання (стаття 2 та 6 

Договору про створення ЄС). Будь-яка держава, яка розвивається, так само як і 

розвинена держава, яка шукає зразки рівноваги між економічними та 

екологічними інтересами – знайде в ЄС модель політичного і правового балансу 

інтересів в такій формі, яку жодна інша держава або інший регіон наразі не 

запропонують. При всіх недоліках і деталях європейський зразок створення і 

застосування екологічного права являє собою в глобальному масштабі найбільш 

просунуту і конструктивну модель [98, c. 125]. 

Екологічна політика є одним з найбільш важливих напрямків діяльності ЄС. 

У цій сфері існує значна система екологічного законодавства, норми якого 

успішно застосовуються для розв’язання існуючих екологічних проблем. Слід 

зазначити, що охорона довкілля є важливим питанням у процесі розширення ЄС 

та узгодженості дій як на європейському, так і міжнародному рівнях [202, c. 456]. 

Як справедливо зазначають Г. Вінтер та Л. Кремер, ЄС є світовим лідером у 

проведенні екологічної політики та вирішенні екологічних проблем [98, c. 8]. 

Проте було б перебільшенням констатувати, що на європейському континенті 

вирішені всі екологічні проблеми.  Є ціла низка невирішених питань охорони 

довкілля, які, насамперед, стосуються правового регулювання поводження з 
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відходами. Слід зазначити, що ще більше, ніж в інших сферах екологічної 

політики і права ЄС, право управління відходами розділено між правом держав-

членів і правом ЄС. Як зауважують Л. Кремер та Г. Вінтер, межі й дотепер не 

всюди точно окреслені. Причиною таких непорозумінь є, з одного боку, та 

обставина, що відходами торгують, і тому вони підлягають регулюванню 

положеннями Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – 

ДФЄС) щодо вільного руху товарів, а з іншого, – структуровані і такі, що 

вимагають витрат, заходи поводження, складування і видалення відходів вже 

виникли та широко застосовуються в державах-членах ЄС. Управління 

відходами, що впливає на показник витрат, не завжди можна узгодити з вільною 

торгівлею в межах ЄС; крім того, в управлінні відходами є елементи турботи про 

життя, які також встановлюють межі вільному пересуванню товарів [98, c. 111].  

Відповідно до статті 191 ДФЄС, політика ЄС у сфері навколишнього 

середовища сприяє досягненню таких цілей: збереження, захист і поліпшення 

якості навколишнього середовища; охорона здоров’я людей; передбачливе й 

раціональне використання природних ресурсів; сприяння на міжнародній арені 

заходам, спрямованим на вирішення регіональних або глобальних проблем 

навколишнього середовища, і, зокрема, боротьба зі зміною клімату [245]. Крім 

того, політика ЄС у сфері охорони довкілля спрямована на досягнення високого 

рівня її охорони з урахуванням відмінності ситуацій у різних регіонах ЄС. Вона 

базується на попереджувальному принципі, а також на принципах запобіжних 

заходів; запобігання шкоди навколишньому середовищу, насамперед, шляхом 

усунення її джерел; принципі «забруднювач платить» [245]. Політики Союзу 

повинні включати підвищений рівень захисту навколишнього середовища і 

забезпечувати покращення його якості відповідно до принципу сталого розвитку 

(стаття 37 Хартії ЄС з основоположних прав [228]).  

Сьогодні законодавство ЄС в екологічній  сфері є одним з найбільш 

комплексних та складних правових режимів із охорони довкілля [261]. ЄС 

проводить величезну роботу із розробки стандартів у сфері захисту довкілля. 

Так, в рамках ЄС було ухвалено понад 300 законодавчих актів у сфері охорони 

довкілля. Ці документи встановлюють стандарти ЄС з охорони довкілля, якості 
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води, якості повітря, промислових ризиків, біотехнологій, відходів, шумів тощо 

[255, c. 17]. Система стандартів у сфері захисту довкілля закріплена, передусім, 

в директивах ЄС. Директиви встановлюють стандарти щодо оцінки та контролю 

забруднення у промисловості, оцінки впливу певних державних та приватних 

проектів на довкілля, меж контролю та забезпечення інформацією тощо. 

Директиви щодо води містять стандарти у сфері захисту річок, морів та інших 

водойм, якості питної води, скидання у водойми відходів та певних небезпечних 

речовин, якості прісної води тощо [206, c. 105]. Директиви щодо захисту повітря 

та промислових ризиків встановлюють стандарти застосування, пакування та 

маркування небезпечних речовин, обов’язкові вимоги до експорту та імпорту 

небезпечних речовин, норми вмісту у повітрі певних конкретних речовин 

(асбесту, двуокису азоту, свинцю, двуокису сірки тощо) [256, c. 275].  

Директиви, що встановлюють порядок поводження з відходами, визначають 

стандарти очищення стічних вод у міських умовах, захисту повітряного 

середовища від забруднення, що утворюється установками зі спалювання сміття, 

нагляду та контролю за перевезенням небезпечних відходів, видалення 

відпрацьованого масла та інших норм щодо конкретних об’єктів.  

В юридичній літературі виокремлюють шість етапів еволюції екологічного 

законодавства ЄС у сфері поводження з відходами з часу його становлення та 

розвитку в особі комплексного інституту, регулювання якого визначається 

нормами права охорони навколишнього середовища [106]. Ці етапи, як правило, 

пов’язують з прийняттям Програм дій ЄС з навколишнього середовища.  

Перша програма дій з довкілля (1973–1977 рр.) містила формулювання 

основних принципів екологічної політики ЄС: попередження забруднення або 

іншого негативного впливу джерела забруднення замість нейтралізації наслідків; 

необхідність врахування екологічних вимог при плануванні та прийнятті рішень; 

заборона природокористування, що призводить до значного порушення 

екологічного балансу; обов’язок забруднювача ліквідувати шкідливі наслідки. 

Перша програма дій ЄС була доволі амбіційною. Вона містила багато елементів 

сучасного розуміння поняття «сталий розвиток». Положення першої програми 

дій були конкретизовані у Другій Програмі дій з довкілля (1977–1982 рр.), 
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зокрема, було розширено коло проблем, що поставали у сфері охорони довкілля, 

а також особливу увагу було приділено захисту природи. 

Третя Програма дій з довкілля (1982–1986 рр.) відображала суттєві зміни у 

підходах до формування політики. У ході її розробки враховувалися процеси, 

пов’язані із завершенням формування внутрішнього ринку. Третя програма дій з 

довкілля: по-перше, змістила акценти з контролю за забрудненням довкілля 

промисловими підприємствами на його попередження; по-друге, розширила 

масштаб природоохоронних заходів в промисловості аж до їх планування; по-

третє, інтегрувала природоохоронну політику в загальну політику ЄС. 

У 1987 році засади екологічної політики були закріплені у окремому розділі 

Установчого договору, що стало свідченням посилення уваги до проблем 

навколишнього середовища. Того ж року було ухвалено Четверту Програму дій 

з довкілля (1987–1992 рр.), яка дещо змінила акценти в екологічній політиці 

держав ЄС. Ця Програма передбачала запровадження більш інтегрованого 

підходу до формування екологічної політики. Вперше захист навколишнього 

середовища почали розглядати як невід’ємну частину виробничого процесу. Для 

забезпечення високих стандартів захисту навколишнього середовища у сфері 

промислового виробництва передбачалося вживати заходів, націлених на: 

довгострокове управління природокористуванням; боротьбу із забрудненням та 

утворенням шкідливих викидів; зменшення обсягів використання енергії з 

невідновлювальних джерел; удосконалення схем розміщення промисловості. 

Для покращення координації наукових розробок держав-членів ЄС у сфері 

охорони довкілля вживалися заходи зі створення єдиного наукового простору 

[253]. Четверта програма дій заклала основу для подальшого удосконалення 

політики ЄС у сфері захисту довкілля.  

П’ята програма дій з довкілля (1992–1999 рр.) відобразила стратегічне 

переосмислення екологічної політики ЄС. Найбільш цікавими та інноваційними 

елементами П’ятої програми дій були: визначення основної цілі «сталого 

розвитку»; застосування секторального підходу, відповідно до якого вимір 

охорони довкілля було включено до секторів економіки, що спричиняють 

найбільше забруднення (транспорт, енергетика, сільське господарство тощо). 



 53 

Замість старих підходів Програма дій пропонувала структурні зміни на користь 

розвитку громадського транспорту, ефективного використання енергії і 

попередження утворення відходів; запровадження ринково-орієнтованих 

інструментів, таких як податкові пільги або добровільні інструменти, покликані 

посилювати зацікавленість як виробників, так і споживачів враховувати 

екологічні міркування у своїй діяльності; запровадження консенсуально-

орієнтованого підходу, за якого визначальну роль відіграють у процесі 

прийняття рішень активісти неурядових організацій та представники місцевих 

органів влади. Це мало сприяти запровадженню інноваційних підходів, 

підвищенню обізнаності громадськості та впровадженню директив ЄС; 

встановлення середньо- та довгострокових цілей зменшення викидів деяких 

забруднюючих речовин, а також запропоновано заходи, спрямовані на 

досягнення цих цілей. Таким чином, П’ята програма дій з довкілля мала всі 

необхідні елементи політики, орієнтовані на «екологічні структурні зміни». 

Шоста Програма дій з охорони довкілля (2001–2010 рр.) «Довкілля 2010: 

наше майбутнє, наш вибір» передбачала, що екологічне законодавство 

залишатиметься важливим інструментом у вирішенні проблем, пов’язаних з 

охороною довкілля в державах-членах ЄС, а його суворе дотримання та 

вдосконалення є одним із пріоритетів екологічної політики ЄС. Комісія ЄС 

уповноважена вживати санкції стосовно тих держав, що не виконують свої 

зобов’язання. Іншими пріоритетами екологічної політики є, зокрема: протидія 

зміні клімату; збереження природного біорізноманіття; захист довкілля та 

здоров’я населення; управління природними ресурсами та відходами; розвиток 

ринку екологічно чистих товарів тощо. Зазначені пріоритети вбачаються такими, 

що можуть бути реалізовані і в законодавчій діяльності [257, c. 628]. Шоста 

програма дій завершилася у липні 2012 року, з огляду на це Комісія ЄС 

підготувала проект нової Загальної програми дій для ЄС до 2020 року «Жити 

добре, в межах нашої планети» [258]. Так, наприклад, С. Ю. Кашкін доходить 

висновку, що Шоста програма вдосконалила заходи по підвищенню поваги до 

екологічних правил та була направлена на припинення порушень екологічного 

законодавства [79, c. 19-20]. Зокрема, було запроваджено систематичний огляд 
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застосування екологічного законодавства в державах-членах.  

Важливим моментом цього етапу та відправною точкою формування 

широкого кола суспільних відносин, зокрема, й екологічних, стало узгодження 

на Міжурядовій конференції в Лісабоні у 2007 році Договору про внесення змін 

до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейського 

Співтовариства, або Договору про реформу ЄС, створеного з метою покращення 

функціонування Європейського Союзу у складі 27 держав-членів (з липня 2013 

р. – 28) та зміцнення ролі і позицій ЄС на світовій арені в умовах глобальних 

змін. Цей інноваційний договір покликаний закласти основи функціонування 

Європейського Союзу на найближчі 15-20 років. Договір про реформу закріпив 

баланс між цілями та інтересами держав-членів ЄС.  

Ю. Мовчан, проаналізувавши правову природу цього договору, припускає, 

що за своїм статусом та ознаками він є документом, який одночасно поєднує в 

собі ознаки Конституції та міжнародного договору [116, c. 11-12].  

Такий складний характер його зумовлений насамперед природою права ЄС. 

Документ характеризується такими особливостями: має установчий характер 

(закріплює підвалини майбутнього функціонування Союзу); регулює достатньо 

широке коло суспільних відносин (політичних, соціальних, економічних, 

екологічних та ін.), а його норми є первинним законодавством ЄС та мають 

пряму дію для всіх держав-членів; носить гуманістичний характер (утілює 

світові стандарти прав людини, прописані у Хартії основоположних прав 

Європейського Союзу, що містить реальний перелік прав, які мають його 

громадяни); відтворює нинішню діючу систему суспільних відносин у 

Європейському Союзі. Важливим моментом ДФЄС є те, що він укладений 

державами-членами як суб’єктами міжнародного права та є основоположним 

актом, що регулює важливі сфери міжнародних відносин [78].  

Лісабонський договір розділив рівні компетенції у різних сферах політики 

між державами-членами та Союзом за трьома категоріями: виключна, спільна та 

допоміжна. Так, до спільної компетенції відноситься сфера довкілля, за якої 

держави не можуть реалізовувати компетенцію, де це вже зробив Союз. У рамках 

допоміжної компетенції, яку виокремлює ДФЄС, Євросоюз може здійснювати 
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діяльність, спрямовану на підтримку, координацію та доповнення дій держав-

членів. Вона, зокрема, охоплює такі сфери, як; охорона та поліпшення здоров’я, 

промисловість, культура, туризм, освіта, молодь, спорт та професійне навчання, 

цивільний захист (запобігання лихам) та адміністративна співпраця.  

Наразі основним документом, який визначає основні напрями політики ЄС 

у природоохоронній сфері, є «Сьома програма дій з навколишнього середовища» 

[262], що набула чинності з 1 січня 2014 р. На думку деяких вчених (Качурінер 

В.Л., Лозо В.І.) сучасний етап розвитку екологічної політики і законодавства ЄС 

ознаменувався прийняттям саме Сьомої програми дій. Питання відходів у ньому 

не виділяється як окремий пріоритет, а розглядається в контексті чотирьох із 

дев’яти, встановлених Програмою дій, ключових цілей.  

Найбільшу увагу поводженню з відходами приділяє ціль 2 «Перехід країн 

Європейського Союзу до ресурсоефективної, зеленої й конкурентоспроможної 

низьковуглецевої економіки». Окремі питання поводження з відходами 

розглядаються у цілі 5 «Поліпшення рівня знань і бази фактичних даних для 

екологічної політики ЄС», цілі 8 «Підвищення стійкості міст ЄС» і цілі 9 

«Посилення ефективності ЄС у вирішенні міжнародних екологічних та 

пов’язаних із кліматом проблем» [262]. Сьома Програма дій встановлює, що 

деякі існуючі політичні документи, які стосуються виробництва і споживання, 

потребують подальшого вдосконалення. Існує необхідність сприяння 

ефективності використання ресурсів і циркулярної економіки [246].  

Аналізуючи Сьому програму зазначимо, що в її межах вживаються заходи 

щодо подальшого поліпшення екологічних характеристик товарів і послуг, які 

допускаються на ринок ЄС протягом усього їхнього життєвого циклу, 

включаючи заходи по збільшенню поставок екологічно безпечних товарів і 

стимулювання суттєвого зрушення споживчого попиту на таку продукцію. 

Сьома програма дій запроваджує збалансоване поєднання стимулів для 

споживачів і підприємств (включаючи малі та середні підприємства), ринкові 

інструменти і правила зниження екологічного впливу виробництва та її 

продукції. Саме цей документ підтверджує актуальність регулювання сфери 
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виробництва та управління відходами та є показником важливості активізації 

екологічної політики саме у цій сфері.  

Як зазначає М. В. Огінок, співробітництво держав-членів ЄС у сфері 

охорони довкілля розпочалося з розробки правових механізмів поводження з 

відходами [122]. Так, у 1975 році була прийнята Рамкова Директива 75/442 ЄС 

«Про відходи» [45] (далі – Рамкова директива), в якій було сформульовано базові 

терміни, а також основоположні напрями діяльності держав-членів ЄС і 

обов’язки державних органів, виробників та власників відходів. Згідно з цією 

директивою держави-члени були, зокрема, зобов’язані «вживати необхідних 

заходів для того, щоб відходи утилізувалися або видалялися без загрози 

людському здоров’ю та без використання процесів або методів, які могли б 

завдати шкоди навколишньому середовищу», а також повинні були «сформувати 

або призначити компетентний орган або органи, відповідальні за виконання 

даної Директиви».  

У Рамковій директиві також визначено основні принципи поводження з 

відходами, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері. 

Згідно з Директивою 75/442/EWG держави-члени ЄС повинні створити 

комплексну та розвинену мережу об’єктів розміщення відходів з урахуванням 

передових наукових та економічних технологій. Оскільки Рамкова директива не 

забороняє захоронення відходів, а забороняє лише недбале поводження з ними 

та їх несанкціоноване розміщення, то перед підприємствами постає досить 

складне завдання, яке передбачає поділ відходів на види, їхній облік та 

транспортування, отримання необхідних дозволів в уповноважених органах 

влади тощо. В цілому, Рамкова директива нараховує 16 категорій відходів, на 

основі яких впроваджений єдиний Європейський каталог відходів (Рішення 

2000/532/EWG) [12]. 

Засадничий принцип функціонування законодавства ЄС в сфері управління 

відходами полягає в постійному оновленні, розвитку та вдосконаленні існуючих 

джерел права (директиви, регламенти, рішення тощо). З метою удосконалення 

процедури класифікації відходів, спрощення механізму ідентифікації відходів в 

рамках екологічного законодавства ЄС прийняті наступні акти: Рішення Комісії 



 57 

94/3ЄС, в якому встановлено перелік відходів, рішення Комісії 94/904/ЄС, в 

якому наводиться список небезпечних відходів. Комісія ЄС запровадила єдиний 

для всього ЄС Список відходів (List of waste (LoW)) на підставі рішення 

2000/532/ЄС з поправками 2001/118, 2001/119, 2001/573, 2014/955/ЄС) [244]. Цей 

список включає відходи, які перераховуються в Європейському каталозі відходів 

[66], а також небезпечні відходи. Список відходів періодично переглядається та 

у разі необхідності доповнюється.  

У 1975 році була також прийнята Директива ЄС 75/439 про видалення 

відпрацьованих мастил [35], у 1976 році – Директива 76/403 про видалення 

поліхлорбіфенілів та поліхлортерфенілів [38], а у 1978 році — Директива про 

небезпечні відходи [37], яку в 1991 році замінено на Директиву 91/689. 

Вищезазначені директиви стали підґрунтям нормативної бази ЄС у сфері 

поводження з відходами. У них сформульовано визначення відходів та ключові 

концепції, задекларовано положення про те, що керування відходами (збирання, 

зберігання, вилучення) не має створювати загрозу для довкілля та здоров’я 

людей, установлено умови контролю за перевезенням відходів в межах ЄС. 

У процесі розвитку європейського права навколишнього середовища 

Директиву 75/442  замінили на Директиву Ради ЄС 91/156/ЄЕС від 18 березня 

1991 р. [36] Слід зазначити, що в директивах ЄС визначено різницю між 

процесами утилізації та видалення, однак збережено саме поняття відходів. 

Згідно з директивами ЄС немає «відходів для утилізації» та «відходів для 

видалення», є тільки поняття «відходи». У первинній версії Рамкова Директива 

1975 р. визначала поняття «відходи» як будь-яку речовину або предмет, які їх 

власник усуває або які призначені до усунення, згідно з державним 

законодавством. В подальшому визначення поняття «відходи» було змінено. 

Після внесених змін згідно з Рамковою директивою термін «відходи» означає 

речовини або предмети, яких позбувається їх власник, чи має намір позбутися, 

чи зобов’язаний позбутися. Це визначення згодом доповнено переліком 

категорій відходів згідно з Європейським каталогом відходів (European Waste 

Catalogue), який являє собою класифікаційну систему, що охоплює всі види 

відходів (матеріалів), включаючи небезпечні. Цей перелік періодично 
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переглядають та оновлюють у разі необхідності. На підставі Рамкової директиви 

було прийнято низку нормативно-правових актів, що встановлюють конкретні 

вимоги до поводження з відходами. 

Наразі основні принципи у сфері управління відходами в державах-членах 

ЄС полягають у наступному: запобігти утворенню відходів через удосконалення 

технологій виробництва та вплив на споживачів, які повинні вимагати більше 

екологічно безпечної продукції з меншою кількістю упакування; переробити і 

повторно використати (в разі неможливості запобігти  утворенню відходів, слід 

використовувати якомога більше матеріалів повторно, переважно шляхом 

вторинної переробки); вдосконалювати технології остаточної утилізації і 

моніторингу (відходи, які не можуть бути використані повторно або перероблені, 

повинні бути спалені; поховання на полігонах повинно застосовуватися як 

остання з можливих альтернатив) [197, c. 121]. 

В рамках екологічного права ЄС встановлені наступні пріоритети: 

обмеження (мінімізація) утворення відходів шляхом оптимізації виробництва 

продукції; максимально можлива утилізація відходів шляхом створення системи 

по збиранню, зберіганню, попередній обробці, транспортуванню та ін.; 

остаточне видалення та захоронення лише тих відходів, які на даному етапі 

розвитку техніки й технології не можуть бути перероблені іншим шляхом, і 

застосування таких методів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. 

Основними засобами реалізації зазначених вище підходів наразі є такі: 

встановлення принципу «забруднювач платить»; застосування економічних 

інструментів для сприяння максимальній утилізації відходів; упровадження на 

об’єктах захоронення відходів відносно простих і досить ефективних та 

економічно реальних інженерно-технічних рішень по зменшенню негативного 

впливу відходів на навколишнє середовище [197, c. 121]. 

Значна увага приділяється заходам попередження та контролю в сфері 

поводження з відходами шляхом розробки певних цілей щодо кількісного та 

якісного зменшення усіх сучасних відходів; заохочення екологічно безпечного 

та захищеного дизайну продукції; усвідомлення потенційного загального внеску 

громадськості у зменшення відходів; формулювання заходів із заохочення 
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попередження відходів; розробки подальших показників у галузі контролювання 

відходів; розвитку та перегляду стратегії про повторну переробку відходів.  

У цілому правове регулювання здійснюється згідно із загальними вимогами, 

встановленими для всіх категорій відходів Директивою 2008/98/ЄС про відходи, 

та з особливими вимогами відповідних нормативно-правових актів, зокрема 

Директивою 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи, Директивою Ради 2000/76/ЄС 

про спалювання відходів, Директивою Ради 1999/31/ЄС про захоронення 

відходів на полігонах та Директивою 99/61/ЄС про всеохоплююче забруднення 

та його контроль. Крім цього, впроваджена ціла низка спеціальних директив, що 

регулюють відносини щодо різних категорій відходів та операцій поводження з 

ними. Зокрема, можна виокремити наступні види операцій з відходами та їх 

правове регулювання: а) щодо операцій поводження з відходами: Директива 

2000/76/ЄС про спалювання відходів; Директива 99/31/ЄС про захоронення 

відходів на полігонах; б) щодо окремих видів відходів: відходів виробництва 

діоксину титану (Директива 78/176/ЄЕС); видалення відпрацьованих мастил 

(Директива 75/439/ЄЕС); осадів стічних вод (Директива 86/278/ЄЕС); батарей та 

акумуляторів (Директива 2006/66/ЄС); упаковки та відходів упаковки 

(Директиви 94/62/ЄС; 2004/12/ЄС; 2019/904); видалення ПХД та ПХТ 

(Директива 95/59/ЄС); портових приймальних пристроїв для збирання відходів 

(Директива 2019/883); відходів електричного та електронного обладнання 

(Директива 2012/19/ЄС). 

Правові відносини щодо транскордонного переміщення (транзиту, 

експорту та імпорту) відходів в межах та за межі ЄС регулюються, зокрема, 

Регламентом Ради (ЄЕС) 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів 

у межах Європейського Співтовариства, а також ввезення та вивезення відходів 

за його межі. Регламент Ради 1547/1999, який визначає процедуру контролю 

щодо переміщення певних типів відходів до певних країн, Регламент Ради 

1420/1999, що встановлює спільні правила та процедуру щодо переміщення 

певних типів відходів до певних країн. 

Нормативно-правові акти ЄС у сфері поводження з відходами умовно 

можна поділити на три групи: акти, які регулюють конкретні операції 
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поводження з відходами; акти, які регулюють поводження з окремими видами 

відходів; акти, що регулюють переміщення відходів. 

Зазначені раніше програми дій з довкілля слугували орієнтирами для 

розробки законодавства ЄС у сфері захисту довкілля. Основоположною 

Директивою у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 

2010р. про промислові викиди (комплексне запобігання забрудненню та 

контроль над ним) [250]. Цією Директивою були встановлені екологічні 

стандарти, яких необхідно дотримуватися при здійсненні промислової або 

сільськогосподарської діяльності. Директива визначає порядок отримання 

дозволів на проведення окремих видів діяльності та встановлює мінімальні 

вимоги для їх отримання, зокрема, стандарти викидів забруднюючих речовин. 

Метою цієї Директиви є досягнення високого рівня захисту навколишнього 

середовища та здоров’я людини. 

Низка директив ЄС містить стандарти у сфері охорони навколишнього 

середовища від відходів виробництва та споживання.  

По-перше, до таких належить Директива ЄС про спалювання відходів 

(2000/76/ЄС), в якій визначені заходи із попередження і, якщо воно неможливе, 

зі зниження негативного впливу на довкілля та здоров’я людини забруднення 

повітря, ґрунту і вод, що викликані спаленням відходів. Визначені і умови 

нормування та здійснення викидів підприємствами [248]. Зазначена директива 

була чинною до 2014 р., у подальшому стандарти щодо спалювання відходів 

будуть визначатися на основі Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди 

(комплексне запобігання забрудненню та контроль над ним).  

По-друге, важливе значення має Директива 2008/98/ЄС [249] від 19 

листопада 2008 р. про відходи та скасування певних Директив, яка встановлює 

заходи з розміщення, знищення небезпечних відходів. Підприємствам та 

організаціям заборонено змішувати небезпечні відходи різних видів, небезпечні 

відходи з безпечними відходами, за виключенням певних визначених випадків. 

Зазначена директива визначає дозвільні та інші вимоги до виробничої діяльності 

промислових підприємств. Директива спрямована на створення системи збору, 
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очищення, зберігання та знищення нафтових відходів без шкоди довкіллю.  

Відповідно до наведеної Директиви, держави-члени ЄС зобов’язані 

створити системи реєстрації, видачі дозволів та нагляду за діяльністю з 

виробництва або знищення нафтових відходів. Найбільший пріоритет має 

регенерація, потім спалювання, зберігання або знищення. Крім того, у Директиві 

визначаються умови щодо спалювання вказаних відходів. Відходи підприємств, 

які неможливо регенерувати чи спалити, повинні бути безпечним способом 

знищені, або розміщені на зберігання, або вилучені на жорстко контрольованих 

умовах. Промислові підприємства, що спалюють нафтові відходи, повинні 

дотримуватись нормативів викидів, встановлених для важких металів, хлоридів 

і фторидів. 

Крім того, Директива визначає стандарти для функціонування полігонів. 

Так, передбачається: організація, управління, ліквідація та моніторинг місць їх 

розташування; можливість розміщення на них тих або інших відходів; 

встановлені правила попереднього очищення, обмеження щодо розміщення 

органічних, небезпечних і побутових відходів; мінімальні технічні вимоги, які 

повинні бути відображені в дозволах, що видаються організаціям, які 

експлуатують полігони. 

Також, слід вказати і на Директиву Ради 2012/18/ЄC від 4 лютого 2012р. 

«Про контроль за великими аваріями, пов’язаними з небезпечними речовинами», 

що змінює і згодом скасовує Директиву 96/82/ЄС Ради ЄС [251]. Ця Директива 

встановлює правила для запобігання великих аварій, що пов’язані з 

небезпечними речовинами, і обмеження їх наслідків для здоров’я людини і 

безпеки довкілля, з метою забезпечення високого рівня захисту на всій території 

Союзу послідовним і належним чином [206, c. 106]. 

Слід також зауважити, що крім директив, Комісія ЄС регулярно 

оприлюднює комюніке (Communication), які містять узагальнені положення 

директив в тій чи іншій сфері, а також планований порядок застосування цих 

директив і очікувані результати. Такі повідомлення є програмними документами 

і визначають основні напрямки національної політики держав-членів ЄС в різних 

сферах. 
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Так, у сфері поводження з відходами Комісія ЄС опублікувала декілька 

таких документів: Повідомлення Комісії «Огляд стратегії управління відходами 

в Європейському Співтоваристві» від 30 липня 1997 року, Тематична стратегія 

щодо запобігання утворенню та переробки відходів (з переходом до сталого 

використання ресурсів) 2005 року та ін. [138] Зокрема, Тематична стратегія є 

основним стратегічним документом у сфері управління відходами. Основною 

метою Тематичної стратегії є запобігання утворенню відходів та сприяння 

повторному використанню, вторинній переробці та відновленню відходів з 

метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Для 

досягнення цих цілей і, отже, забезпечення більш високого рівня охорони 

навколишнього середовища, пропонується вжити наступних заходів:  

поновлений акцент на комплексному впровадженні чинних правових актів,  

спрощення та модернізація існуючого права, запровадження принципу 

життєвого циклу у політику щодо відходів. 

Ще одним програмним документом у цій сфері є Стратегія управління 

відходами в ЄС, прийнята 14 листопада 1996 р., яка містить визначення основних 

понять, що використовуються в практиці поводження з відходами, і визначає 

основні напрямки роботи в цій галузі для країн-членів ЄС. Зазначимо, що 

положення таких програмних документів послугувало основою для створення 

відповідних національних законодавчих актів у багатьох країнах ЄС (Фінляндія, 

Німеччина, Швеція, Австрія, Великобританія, Бельгія, Хорватія, Естонія та ін.). 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, вважаємо доцільним 

виокремити особливості правового регулювання поводження з відходами в 

рамках ЄС та України.  

В державах-членах ЄС за останні 30-40 років були досягнуті значні успіхи 

в зниженні рівня забруднення навколишнього середовища і підвищення якості 

життя населення. Цьому сприяли ефективні заходи по створенню раціональних 

методів управління відходами. Магістральною тенденцією у вирішенні 

проблеми відходів, що стала нормою вже для цілого ряду країн, є перехід від 

захоронення та сміттєспалювання до промислової переробки. Відходи в значній 

своїй частині обертаються в ресурс. 
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Можна виокремити наступні етапи розвитку Європейської системи 

управління відходами у другій половині ХХ століття:  

початок 70-х років: відкрите розміщення відходів на великій кількості 

дрібних звалищ (наприклад, тільки в Голландії їх налічувалося близько 400); 

кінець 70-х років: будівництво полігонів, що являють собою інженерні 

споруди, з введенням моніторингу, перехопленням фільтрату, утилізацією 

біогазу; 

80-ті роки: розвиток системи збору корисних компонентів, становлення 

ринку вторинної сировини; 

90-ті роки: включення в схему переробки відходів механічної сепарації з 

метою відокремлення органічної складової з її подальшим компостуванням; 

сучасна схема переробки твердих побутових відходів: відбір вторинної 

сировини, відділення органіки з метою компостування і сухих фракцій (RDF) з 

метою спалювання, захоронення залишків (10% від початкового об’єму). 

Слід відзначити, що Україна зараз знаходиться приблизно на початку 

переходу від першого етапу до другого. Поступовий перехід від захоронення 

відходів до промислової переробки є основною тенденцією вирішення проблеми 

відходів у світовій практиці. Разом з тим, практичне вирішення проблеми 

промислової переробки відходів пов’язано з великими капіталовкладеннями, 

тому будівництво об’єктів промислової переробки відходів неможливо 

здійснити швидкими темпами. 

В ЄС наразі актуальними стають ефективні технології управління 

відходами, а при розробці будь-яких стратегій і планів щодо поводження з 

відходами основними завданнями є запобігання їх утворення та мінімізація. 

Виходячи з цього, сформульовано три принципи управління відходами в ЄС: 

запобігання утворення відходів; переробка і повторне використання; 

удосконалення технологій остаточної утилізації та моніторингу. Докладніше 

порівняльно-правовий аналіз принципів правового регулювання поводження з 

відходами в європейських державах та Україні висвітлено в Додатку 2.  

Дослідження різноманітних нормативних і доктринальних джерел 

показало, що в ЄС досягнуті наступні значущі результати в управлінні 
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відходами: узгоджені національна політика управління відходами та плани 

управління відходами; прийнято рамкове законодавство щодо відходів; створені 

системи сталого управління відходами; розроблена класифікація відходів і 

системи інвентаризації.  
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Висновки до Розділу І 

 

Аналіз підходів науковців до визначення поняття «відходи» дозволив дійти 

висновків, що на сьогодні відсутня єдина дефініція, яка б в собі містила 

вичерпний перелік характеристик відходів, з об’єктивним визначенням поняття. 

Єдиного нормативного визначення поняття відходи так само немає, як і серед 

науковців. Значна кількість джерел права надає визначення поняття «відходи» з 

урахуванням тих особливостей, які стосуються предмета регулювання 

конкретного акту.  

На усунення зазначеної проблеми в роботі запропоноване авторське 

визначення поняття «відходи», під яким розуміються «визначені 

законодавством будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворилися в 

процесі життєдіяльності людства, які втратили повністю або частково свої 

споживчі властивості і не придатні для подальшого використання та від яких 

їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення, а також речовини, матеріали та предмети, які не мають власника 

або власник яких невідомий». 

У даному визначенні використано термін «життєдіяльність людини», не 

обмежуючись процесами виробництва та споживання; «товари і продукція», на 

наше переконання, за своїм змістом входять до понять «предмет», «матеріал», 

«речовина», через що не використовуються у визначенні поняття «відходи» у 

запропонованій редакції.  

У рамках дослідження розподілу відходів за видами було проаналізовано 

нормативно-правові акти, які закріплюють класифікацію відходів та погляди 

науковців щодо систематизації відходів за відповідними критеріями. Однак, як і 

з визначенням поняття «відходи», немає єдиного підходу до класифікації 

відходів.  Різноманітні види відходів розпорошені серед нормативно-правових 

актів без логічної структури. До уваги було взято і проект Закону України «Про 

управління відходами», в якому пропонуються нові для українського 

законодавства види відходів (специфічні види відходів, відходи знесення, 

біовідходи тощо). Через це в роботі було зібрано види відходів за 
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класифікаційними групами, з обґрунтуванням доцільності прийняття єдиного 

класифікатора відходів. Варто зауважити, що в ЄС ще у 2000 році було 

впроваджено Європейський каталог відходів, що нараховує 16 категорій 

відходів. Тож, використовуючи позитивний досвід країн-членів ЄС та рухаючись 

у відповідності до планів адаптації національного законодавства до джерел права 

ЄС, існує реальна можливість привести класифікацію відходів в Україні у 

належний стан. 

В контексті дослідження нормативно-правової бази, яка покликана 

врегулювати суспільні відносини щодо поводження з відходами, доводиться, що 

система норм і правил являє собою організований інститут, який пропонуємо 

розглядати як право поводження з відходами, який на даному етапі розвитку 

виступає інститутом права екологічної безпеки, однак, з урахуванням 

актуальності його предмету, має достатньо шансів для формування підгалузі 

екологічного права у недалекій перспективі. Така позиція обґрунтовується 

єдністю нормативних актів, що регулюють сферу поводження з відходами, та 

власним предметом регулювання.  

У ході дослідження також встановлено періоди розвитку законодавства у 

сфері поводження з відходами в Україні, починаючи з радянського минулого та 

закінчуючи сьогоденням. Український законодавець почав активно формувати 

спеціальну нормативно-правову базу у сфері поводження з відходами з кінця 90-

х років минулого століття, що пов’язується з прийняттям Закону України «Про 

відходи». Процес активного розвитку та оновлення законодавства припадає на 

період вибору Україною європейського вектору розвитку, в рамках якого 

розпочалися програми адаптації законодавства, включаючи сферу регулювання 

поводження з відходами. Разом із цим, проаналізовано розвиток законодавства 

ЄС щодо поводження з відходами, яке проходить щонайменше шість етапів 

становлення, беручи початок з 70-х років ХХ століття.  

На відміну від українського законодавства щодо поводження з відходами, 

європейські норми можна розмежувати у три основні групи в залежності від 

об’єкту регулювання, а саме: ті акти, що регулюють питання поводження з 

відходами через операції з ними; акти, що регулюють відносини поводження з 
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окремими видами відходів; та норми права, покликані врегулювати питання 

переміщення відходів.  

Орієнтирами для України у правовому регулюванні поводження з 

відходами, які на сьогоднішній день досягнуті Європейським Союзом, є 

наступні: формалізована та уніфікована класифікація відходів, розвинута 

система контролю за переміщенням відходів в рамках ЄС, сформовано рамкове 

законодавство щодо поводження з відходами з визначенням понять та процесів, 

закріплено прогресивні принципи поводження з відходами, орієнтовані на стале 

управління відходами, узгоджені національні програми та плани поводження з 

відходами з міжнародними тенденціями захисту довкілля (наприклад, 

розроблення політики поводження з відходами текстильної продукції).  

Співвідношення законодавчого врегулювання сфери поводження з 

відходами в Україні і ЄС дозволяє дійти висновку, що в Україні спостерігається 

тенденція «наздоганяння» та відтворення європейської моделі регулювання 

досліджуваної сфері. Вектор розвитку вітчизняного законодавства визначено 

вірно, однак бракує системності та швидкості формування такої системи 

законодавства, яка забезпечить запобігання утворення критичної кількості 

відходів та формалізує зрозумілі правила поводження з раніше накопиченими 

відходами через регламентовані операції поводження з ними (перероблення, 

повторне використання тощо).   
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РОЗДІЛ II 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ ТА ЇХ СТРУКТУРА 

 
2.1. Поняття правовідносин у сфері поводження з відходами 

 

Екологічне право є однією із правових галузей, що динамічно розвивається 

та регулює різноманітні групи суспільних екологічних відносин. При цьому, в 

міру розвитку промислового виробництва та посилення рівня антропогенного 

впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, з’являються нові 

види негативного впливу, обмеження яких вимагає створення нових правових 

норм, які поступово формуються в окремі групи, приймаючи форми інститутів 

права. 

Обов’язковим елементом еколого-правового регулювання, на нашу думку, 

є екологічні правовідносини, тобто відносини, що складаються між органами 

державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами публічної адміністрації 

та фізичними та юридичними особами. В даних відносинах конкретизуються 

норми тієї або іншої норми екологічного права, визначаються характер даної 

групи відносин, а також отримують індивідуалізацію права й обов’язки 

учасників даних відносин, тобто суб’єктів, що безпосередньо вступають в 

екологічні правовідносини.  

Ознаками об’єктів екологічних правовідносин є: природний характер їх 

походження; знаходження об’єктів в природних екологічних зв’язках з 

природним середовищем. Відповідно до законодавчого визначення поняття 

«відходи», ознаками природного характеру походження вони не наділені. Проте 

заперечувати їх взаємозв’язок з природним середовищем неможливо. Цей 

взаємозв’язок визначається, перш за все, в тому, що відходи, як і раніше, 

залишаються одним з основних факторів забруднення природного середовища. 

Відходи виробництва та споживання забруднюють підземні і внутрішні води, 

ґрунт, атмосферне повітря, рослинність, чинять негативний вплив на тваринний 

світ. Чим більше стає вплив людини на природне середовище, тим більше зусиль 
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необхідно вживати сучасному суспільству для того, щоб зберегти природу в 

цілості й схоронності. 

З поступовим розвитком виробничих сил і розвитком споживчого ринку 

стрімко збільшився об’єм утворення як виробничих відходів, так і відходів, що 

утворюються в результаті споживання населенням товарів і продукції. 

Необхідність закріплення екологічних вимог в сфері поводження з відходами в 

праві і законодавстві призвела до формування в системі екологічного права цілої 

групи норм, які регулюють однорідні суспільні відносини, і можуть визнаватися 

самостійним правовим інститутом. Діяльність в сфері поводження з відходами 

регулюється нормами різних галузей права і законодавства. З одного боку, 

визнання відходів об’єктом права власності (стаття 9 Закону України «Про 

відходи») зробило можливим застосування до їх обігу правил цивільного права і 

вимог цивільного законодавства. З іншого – дійсна або потенційна екологічна 

небезпека відходів, а також необхідність ліцензування окремих видів діяльності, 

пов’язаних із поводженням з відходами, застосування інших правових 

механізмів (паспортизації, нормування та ін.) тягне за собою застосування щодо 

даної групи відносин публічно-правових норм, що містяться в різних галузях 

законодавства (екологічному, адміністративному, фінансовому). Більше того, як 

вже було аргументовано, дані групи публічно-правових та приватно-правових 

норм, що регулюють відносини в сфері поводження з відходами, з плином часу і 

поступовим розвитком законодавства про відходи склались в окремий інститут 

права екологічної безпеки – право поводження з відходами. 

Зважаючи на те, що відходи за своїм складом і властивостями можуть бути 

небезпечними для навколишнього природного середовища, а через нього – для 

життя і здоров’я людей, відносини щодо поводження з ними входять в предмет 

екологічного права, зокрема в систему антропоохоронних відносин або 

антопоохоронного права [3, c. 118].  

На нашу думку, відходи слід розглядати насамперед як об’єкт 

правовідносин у сфері поводження з відходами, оскільки вони потенційно 

виступають фактором забруднення навколишнього природного середовища – 

результати життєдіяльності людини, продукти виробничої діяльності 
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підприємств, що перебувають поза межами контрольованого середовища, а отже 

потребують спеціального правового режиму в сфері поводження з ними.  

Предметом зазначених відносин виступає здійснення відповідних операцій 

щодо поводження з відходами для їх мінімізації, а також створення умов для їх 

повторної переробки.  

Для розуміння правової природи поводження з відходами як предмета 

правовідносин, на нашу думку, слід провести співвідношення понять 

«поводження» та «управління» відходами. 

Так, зокрема, у п. 4 ст.1 Закону України «Про відходи», який є ключовим 

нормативно-правовим актом у сфері управління відходами, йдеться, власне, про 

використання терміну «поводження з відходами», а не «управління відходами», 

яке розглядається як «дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх 

збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за 

цими операціями та нагляд за місцями видалення» [146]. Крім того, сам Закон 

розглядає поняття «поводження з відходами», як ключову ідею у цій сфері. Це 

випливає, зокрема, із змісту ст. 3 зазначеного Закону України, в якій визначені 

засади законодавства України про відходи [90, c. 151]. До них, зокрема, 

належать: а) визначення основних принципів державної політики у сфері 

поводження з відходами; б) регулювання правовідносин щодо діяльності у сфері 

поводження з відходами; в) визначення основних умов, вимог і правил щодо 

екологічно безпечного поводження з відходами, а також системи заходів, 

пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження та 

ін. [146]. Таким чином, мова йде про пріоритетне значення категорії 

«поводження» з відходами, а не категорії «управління» ними. Сам же термін 

«управління» відходами використаний в цьому Законі один раз у ч. 3 ст. 9, де 

зазначається, що від імені держави управління відходами, що є державною 

власністю, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону 

[146].  

На думку окремих спеціалістів, використання саме терміну «поводження» 

щодо відходів в Україні, яке в цьому випадку має концептуальне значення, 
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обумовлене запозиченням термінології із російського законодавства, зокрема 

російського терміну «обращение с отходами» [74, c. 63]. 

Разом із тим, аналіз тексту Угоди про асоціацію дає підстави говорити про 

те, що в межах Угоди такі категорії, як «управління» та «поводження» по 

відношенню до відходів не співпадають. Так, поряд із поняттям «управління 

відходами», яке використане у п. «е» ст. 361 Угоди про асоціацію 

використовується поняття «поводження з відходами». Мова йде про п. «d» ч.3 

ст. 342 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де говориться про поводження 

з радіоактивними відходами [221]. Ймовірно, використання терміну 

«управління» замість терміну «поводження» можна було б пояснити з позиції 

специфіки перекладу певних термінів і понять із іноземної мови при підготовці 

проекту тексту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В 

такому випадку «управління відходами» було б певним запозиченням із 

іноземного законодавства, аналогом поняття «поводження з відходами».  

У поняття «управління відходами», що використовується переважно в актах 

ЄС, введено еколого-економічний зміст, який забезпечено створеним 

інструментарієм еколого-економічної оцінки поводження з відходами та 

розроблених критеріїв тарифної політики в управлінні відходами. 

Варто відзначити, що прийнятий Верховною Радою України у першому 

читанні законопроект «Про управління відходами» вказує на те, що адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері торкається і 

категоріального апарату. На нашу думку, термін управління в назві проекту 

Закону робить акцент на публічно-правовому аспекті регулювання сфери 

поводження з відходами. В той час як поводження з відходами передбачає більш 

широке коло відносин, включаючи операції поводження з відходами. Тому, 

враховуючи вищевикладене, доцільно розмежувати управлінський аспект 

регулювання сфери поводження з відходами та окремі види операцій з ними.  

Особливостями відносин, що виникають в сфері поводження з відходами, є 

наступні: «1) виступають підвидом правових відносин; виникають, змінюються 

та припиняються в площині публічного адміністрування, безпосередньо щодо 

вчинення певних дій (операцій), пов’язаних із запобіганням утворенню різних 
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видів відходів, визначенням порядку їх збирання, перевезення, сортування, 

зберігання, рециклінгу і захоронення, в тому числі здійснення контролю за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення відходів; 2) основою для їх 

формування (виникнення) є відповідна правова норма(и), які містять у собі 

абстрактну конструкцію відносин, поведінку визначених суб’єктів; 3) знаходять 

свій вираз з моменту виникнення юридичних фактів, які визначені правовими 

нормами; 4) однією з сторін в даній групі відносин є обов’язково носій владних 

повноважень (органи державної влади, місцевого самоврядування); 5) ієрархічно 

дані відносини побудовані за принципом «влада - підпорядкування», тобто одна 

сторона наділена владними повноваження щодо іншої, а друга сторона має 

обов’язок виконувати імперативні приписи владного суб’єкта; 6) спори між 

сторонами таких відносин вирішуються в адміністративному порядку, в порядку 

адміністративного судочинства, який визначений нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України» [81].  

Суб’єктами цих відносин є органи державної законодавчої, виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.  

Важливе значення в цьому контексті має проблема визначення власника 

відходів. Так, згідно зі ст. 1 Закону «Про відходи» виробником відходів є як 

фізична, так і юридична особа, в результаті діяльності якої утворюються відходи. 

Власником відходів, відповідно до цієї ж статті, також може бути як фізична,  так 

і юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується, а також 

розпоряджається відходами [146]. Найпоширенішою підставою виникнення 

права власності на відходи у фізичних та юридичних осіб є факт їх утворення в 

процесі здійснення господарської діяльності. Тобто, у даному випадку виробник 

відходів співпадатиме з власником відходів. Юридична або фізична особа 

здійснює діяльність з використанням належної їй сировини, в результаті чого 

утворюються певні відходи, якими ця особа має право володіти, користуватися, 

розпоряджатися у межах, встановлених законом для кожного виду відходів. 

Проте є випадки, коли виробником відходів та власником цих відходів є різні 

особи [230, c. 7-8]. 
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У цьому зв’язку можна погодитись з думкою вітчизняного вченого Р.В. 

Цалина, який слушно зазначає, що власника відходів можна визначати, виходячи 

з наступних підходів: 1) виробник відходів (фізична або юридична особа, в 

результаті діяльності якої утворилися відходи), або 2) особа, до якої право 

власності на відходи перейшло за відповідним цивільним договором від їх 

попереднього власника, або 3) будь-яка інша фізична або юридична особа, 

територіальна громада в особі відповідних органів місцевого самоврядування 

або держава в особі відповідних органів державної влади, які набули право 

власності на відходи у порядку, передбаченому законом [230, c. 7-8]. Крім того, 

на думку вченого, слід розмежовувати в теоретичному значенні такі поняття, як 

«власник відходів», «виробник відходів», «суб’єкт у сфері поводження з 

відходами» та «суб’єкт господарської діяльності у сфері поводження з 

відходами», які базуються на різному характері їх правосуб’єктності – у власника 

відходів правосуб’єктність загальна, а в інших вказаних суб’єктів – спеціальна 

(наявність дозволу або ліцензії на провадження певного виду діяльності тощо) 

[230, c. 8]. 

Так, згідно з Законом України «Про відходи» володіння та користування 

відходами, виходячи із їх правової природи, може бути реалізовано власником 

шляхом їх: 1) зберігання; 2) оброблення або перероблення; 3) перевезення; 4) 

утилізації; 5) знешкодження; 6) розміщення; 7) сортування [146]. Правомочність 

розпорядження відходами власник може реалізувати шляхом видалення відходів 

– здійснення операції з відходами, що не призводить до їх утилізації, у тому числі 

шляхом їх захоронення [146]. Крім того, власник відходів має право передати 

своє право власності на відходи іншим особам. Отже, власник відходів в такому 

випадку додатково набуває прав та обов’язків суб’єкта у сфері поводження з 

відходами. Таким чином, власник відходів може реалізовувати своє право 

володіння, користування чи розпорядження ними лише з огляду на обмеження, 

пов’язані із поводженням з відходами [229, c. 137]. 

До основних обов’язків власника відходів як такого, а також як виробника, 

суб’єкта у сфері поводження з відходами, а також суб’єкта господарської 

діяльності у сфері поводження з відходами відноситься обов’язок, визначений в 
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ст. 55 Закону України «Про охорону НПС», щодо прийняття ефективних заходів 

по зменшенню обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження 

або розміщення [176]. Чинне законодавство України не передбачає, яким саме 

чином власник відходів має реалізовувати даний обов’язок. Проте, із приписів 

ст. 31 Закону України «Про відходи» вбачається, що «стимулюванням власника 

до виконання даного обов’язку є ряд дій компетентних органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування» [146]. 

Питання поводження з відходами (операцій з відходами) регламентується 

також нормами господарського законодавства, оскільки відходи є переважно 

результатом господарської діяльності суб’єктів господарської діяльності.  

Операції поводження з відходами регламентуються частково й нормами 

адміністративного права, оскільки деякі види діяльності, пов’язані з операціями 

з відходами входять до сфери державного управління. Крім того, контроль та 

нагляд у сфері поводження з відходами, що здійснюється уповноваженими 

органами державної влади,  яка спрямована на перевірку виконання та 

додержання вимог правових приписів щодо законодавчо встановленого порядку 

збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів їх власниками чи 

виробниками з метою виявлення та попередження правопорушень, усунення їх 

наслідків та притягнення винних до відповідальності, також регламентується 

нормами адміністративного права.  

Необхідність встановлення підстав і особливостей виникнення і 

припинення прав на відходи обумовлена, насамперед, тим, що у випадку 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу при порушенні вимог щодо 

поводження з відходами до юридичної відповідальності, відповідно до 

законодавства, має  бути притягнута особа, яка фактично спричинила шкоду, а 

при неможливості її встановлення – може бути притягнутий титульний власник 

відходів навіть у разі вибуття зазначених відходів з його фактичного володіння. 

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері поводження з 

відходами у вузько юридичному сенсі, що називається ретроспективною чи 

негативною відповідальністю, у юридичній науці визначається як сукупність 
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установлених державою правових норм, що вимагають суб’єкта відносин 

понести негативні наслідки у вигляді відповідних санкцій, які накладаються за 

неправомірне поводження з відходами [84]. Юридична відповідальність у сфері 

поводження з відходами настає за вчинення екологічних правопорушень. 

Зокрема, правопорушення у цій сфері визначено у ст. 68 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», наприклад, порушення 

природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, 

знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних 

добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів; невиконання спеціальних 

правил поводження з відходами, наслідком чого може бути порушення прав 

громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище або 

порушення норм екологічної безпеки. Загальний перелік правопорушень у сфері 

поводження з відходами визначено у ст. 43 Закону України «Про відходи» [141, 

c. 687-688].  

Адміністративна відповідальність за правопорушення законодавства, які 

посягають на відносини у сфері поводження з відходами, характеризується як 

менш сувора, ніж кримінальна відповідальність, і не передбачає судимості та 

інших правових наслідків стосовно порушника. Ця відповідальність є 

позасудовим видом правової відповідальності [9, c. 4-6]. Правові засади 

відшкодування шкоди за порушення законодавства про відходи регулюються 

Законом України «Про відходи». Юридичні та фізичні особи зобов’язані 

відшкодувати шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства у сфері 

поводження з відходами, в порядку і розмірах, встановлених цивільним 

законодавством України. У цій сфері застосовуються загальні правила 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про 

навколишнє природне середовище, визначені у ст. 69 Закону України «Про 

охорону НПС». Шкода, заподіяна об’єктам навколишнього природного 

середовища, відшкодовується відповідно до затверджених у встановленому 

порядку такс, а також методик обчислення розміру збитків. У разі їх відсутності 

відшкодування провадиться за фактичними витратами на відновлення 

порушеного стану навколишнього природного середовища.  
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У цьому зв’язку важливо зазначити на можливість посилення положень 

існуючих методик для обчислення розмірів відшкодування шкоди, що стало 

результатом порушенням законодавства щодо поводження з відходами, з 

урахуванням їх негативного впливу на землю, атмосферне повітря, поверхневі та 

підземні води, а також шкоди, заподіяної здоров’ю людини. Серед пропозицій 

щодо вдосконалення системи юридичної відповідальності за правопорушення у 

сфері поводження з відходами науковці висловлюють такі: збільшення штрафів 

за правопорушення у сфері поводження з відходами; диференційованість 

покарань, що передбачає запровадження таких важелів індивідуального впливу, 

як визначення розміру матеріальної відповідальності у розрахунку 

місячного/річного доходу правопорушника; запровадження відповідальності за 

захоронення відходів, віднесених до категорій вторинних матеріальних ресурсів; 

запровадження відповідальності за використання первинних ресурсів у випадках 

наявності у регіоні замінних вторинних ресурсів, які мають необхідні 

властивості та використання яких надає підприємству можливість користуватися 

податковими пільгами тощо. Спірним доцільно вважати позицію Я. Остапика, 

про те, що «складним є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

екологічно шкідливою діяльністю та негативними матеріальними наслідками 

через відсутність методик визначення такої шкоди» [127, c. 68]. Тому важливим 

моментом є системне вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює 

сферу поводження з відходами. На думку Г. І. Балюк, ефективність застосування 

відповідальності за правопорушення залежить від багатьох факторів, зокрема від 

рівня правосвідомості, стану екологічного виховання, рівня правової чи еколого-

правової культури, впорядкованості законодавства в цій сфері, а також від стану 

вивчення умов і причин екологічних правопорушень [14, c. 7-10]. Натомість В. 

О. Юрескул, досліджуючи особливості юридичної відповідальності за 

порушення норм у сфері поводження з побутовими відходами, пропонує 

класифікувацію складів адміністративних проступків у сфері поводження з 

побутовими відходами, передбачені КУпАП, за такими групами: 

«правопорушення, що спричинили забруднення природних об’єктів побутовими 

відходами; правопорушення, що порушують установлений порядок подання 



 77 

інформації щодо побутових відходів; правопорушення, що порушують 

установлені правила поводження з побутовими відходами; правопорушення, що 

порушують правила очищення окремих об’єктів та територій від побутових 

відходів» [242]. 

 

2.2. Організаційно-правове забезпечення у сфері поводження з відходами 

 

Очевидним на сьогодні є вимога формування наукового обґрунтування 

пріоритетів подальшого розвитку, зокрема, в сфері управління відходами. Серед 

таких першочергових завдань домінуючим є розробка нових концептуальних 

підходів до забезпечення більш ефективного використання вторинних ресурсів 

та охорони довкілля. У зв’язку з цим, одним з найважливіших як з точки зору 

стабілізації та покращення екологічної ситуації в державі, виступають проблеми 

управління відходами. Отже, однією з основних проблем збереження 

навколишнього середовища є його захист від зовнішніх чинників, що в більшій 

мірі полягає в захисті від результатів людської діяльності, що має негативні 

наслідки, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища 

різного роду відходами. Така проблема є комплексною, адже тісно 

взаємопов’язана із ресурсозбереженням, екологічною безпекою людства, 

забезпеченням конкурентоспроможності тощо.  

Для розуміння організаційно-правового забезпечення у сфері поводження з 

відходами, видається доцільним проаналізувати систему органів державної 

влади, які наділені та були наділені спеціальними компетенціями у 

досліджуваній сфері.  

Враховуючи радянське минуле України, варто зазначити, що ще у 1932 році 

з метою поліпшення організації збирання вторинних матеріальних ресурсів при 

Наркомлегпромі СРСР було утворено Всесоюзне об’єднання із заготівлі і 

переробки утильсировини та промислових відходів (Союзутиль). Відповідно, в 

Україні, як і в інших республіках СРСР, було утворено республіканську контору 

Союзутиль, яка окрім Всесоюзного об’єднання підпорядковувалася і 

Українській Економічній Нараді. В областях і районах також були  створені 
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відповідні контори та заготівельні організації. У післявоєнні роки Союзутиль 

було перетворено у Головутильсировину, згодом – у Головвторсировину і, 

нарешті – у Союзголоввторсировину, який було передано з Мінлегпрому до 

Держпостачу СРСР. Крім того, збиранням відходів і вторинної сировини в УРСР 

займалися підприємства Укоопспілки, Укрвторчормету та Укрвторкольормету, 

що підпорядковувалася, відповідно, Центросоюзу, Головвторчормету 

Мінчормету СРСР та Головвторкольормету Мінкольормету СРСР [222]. 

Таким чином, можна констатувати, що в цей період було створено систему 

органів управління у сфері поводження з відходами, яка була цілком 

централізованою. На таких засадах розроблялися загальносоюзні, 

республіканські, обласні, районні плани, а також галузеві програми збирання та 

переробки найважливіших видів вторинної сировини. Для забезпечення 

виконання цих планів і програм було створено достатньо потужну спеціальну 

виробничу інфраструктуру. Значні кошти, що спрямовувалися на збирання та 

переробку відходів виробництва, певним чином компенсувалися включенням 

цих витрат у собівартість основної продукції відповідних галузей промисловості.  

Варто зазначити, що в радянські часи норми збирання вторинної сировини, 

зокрема, металевого лому та макулатури, доводилися майже до усіх підприємств, 

установ та навчальних закладів, і виконання цих показників контролювалося не 

лише господарськими, а й партійними органами. Нерідко заради досягнення 

доведених показників списувалися у непотріб і здавалися в утиль цілком 

придатні для експлуатації та вжитку основні та оборотні засоби, а у макулатуру 

– навіть рідкісні книги. 

Із розпадом СРСР у сфері управління відходами виник певний вакуум, у 

декілька разів скоротився обсяг збирання вторинних ресурсів, державна система 

обліку промислових відходів була по суті ліквідована. В Україні на початку 90-

х років минулого століття спостерігалася стійка тенденція до зменшення обсягів 

використання та перероблення відходів – щорічно в середньому на 20% 

порівняно з попереднім роком. Одна з головних причин такого становища 

полягала у недостатньому правовому забезпеченні відносин у сфері поводження 

з відходами. За словами тодішнього заступника міністра охорони навколишнього 
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природного середовища та ядерної безпеки України В. В. Васильченка, на той 

час в нашій країні не було «ані достатньої законодавчої бази, ані потужностей 

для ефективного знешкодження відходів, ні відповідного фінансування для 

розв’язання проблем у згаданій сфері» [222].  

На сьогодні, компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері поводження з відходами передбачена у  розділі IV 

Закону України «Про відходи» [146]. Згідно із статтею 18 Закону «Про відходи», 

«реалізація державної політики у сфері поводження з відходами належить до 

компетенції Кабінету Міністрів України. До компетенції Кабінету Міністрів 

України також належить забезпечення розроблення і виконання 

загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами, 

координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади у сфері поводження з відходами, затвердження порядку 

надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та ін.» 

[146] Відповідно до ст. 22 цього Закону «спеціально уповноваженими органами 

виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 

природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх 

компетенції» [146].  

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань поводження з відходами (Міністерство захисту 
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довкілля та природних ресурсів) належить: забезпечення здійснення оцінки 

впливу на довкілля та надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо 

науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної 

документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, 

комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів відповідно 

до законодавства про оцінку впливу на довкілля; створення інформаційно-

аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з 

відходами; видача письмової згоди (повідомлення) на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів; погодження місць розміщення небезпечних 

об’єктів поводження з відходами; участь у розробленні та погодженні 

нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами; 

розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів для поводження з 

небезпечними відходами та їх перевезення по території України; забезпечення 

обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та 

міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами; затвердження 

переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною 

санітарно-епідеміологічною службою України; здійснення функцій 

компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень 

Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх видаленням; створення і ведення державного банку 

даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів; розроблення 

та впровадження систем поводження з відходами. Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, здійснює й інші функції, передбачені цим Законом. 

Відповідно до статтей 23 і 231 Закону «Про відходи», до повноважень 

Міндовкілля, зокрема, належить: «координація роботи інших уповноважених 

органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контроль за 

дотриманням вимог екологічної безпеки; встановлення, відповідно до закону, 

порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами; створення 

інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та 

поводження з відходами; участь у розробленні та погодженні нормативних 
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документів, що регулюють питання поводження з відходами; формування і 

ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій 

утилізації відходів» [146].  

Крім того, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

призначення компетентного органу та виділеного центру для виконання цілей 

Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх видаленням» [179] від 29 березня 2000 р. № 574 

Міндовкілля здійснює функції компетентного органу виконавчої влади, який 

забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.  

Згідно зі ст. 24 Закону України «Про відходи» [146] «до компетенції 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з 

відходами (Міністерство охорони здоров’я України) належить: а) здійснення 

державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних 

санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та 

захоронення відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та 

інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки 

для здоров’я людини; б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони 

здоров’я людини від негативного впливу відходів; в) проведення державної 

санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою 

визначення місць розташування та техніко-економічного обґрунтування 

проектів будівництва, розширення, реконструкції об’єктів поводження з 

відходами; г) видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо 

об’єктів поводження з відходами; д) встановлення санітарно-гігієнічних вимог 

до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на 

неї; е) методичне забезпечення та здійснення контролю при визначенні рівня 

небезпечності відходів; е) погодження республіканських Автономної Республіки 

Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з 

відходами; є) інші функції, передбачені законами України» [146].  
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Відповідно до статей 25 і 251 Закону «Про відходи» [146], «формування та 

реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, 

забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими 

відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відхоами 

належить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства» 

[146], зокрема – Міністерства розвитку громад та територій України (до 2019 – 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України). До компетенції цього міністерства також належить: 

погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст 

Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з побутовими відходами; 

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з 

побутовими відходами; нормативно-методичне забезпечення з питань 

поводження з побутовими відходами; розроблення та затвердження державних 

стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами. 

Повноваженнями місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування у сфері поводження з відходами є наступні: «організація 

розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з 

відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм; 

організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі 

відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 

здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; видача 

дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;  забезпечення 

ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або 

за рішенням уповноважених на те органів» [146] .  

Зокрема, органи державної влади та місцевого самоврядування мають: «а) 

розробляти та впроваджувати науково обґрунтовані нормативи утворення 

відходів на одиницю продукції (сировини та енергії), виконання робіт та надання 

послуг, якими регламентований їх кількісний та якісний склад, відповідно до 

передових технологічних досягнень; б) періодично переглядати встановлені 

нормативи утворення відходів; в) розробляти, запроваджувати системи 
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поводження з пакувальними матеріалами і тарою, а також деякими іншими 

видами відходів (наприклад, відпрацьованими мастилами (оливами), зношеними 

шинами, резинотехнічними виробами та відходами резинотехнічного 

виробництва, непридатними до використання транспортними засобами, 

електричним та електронним обладнання, відходами, що утворюються у процесі 

медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними дослідних 

робіт); г) розробляти загальні вимоги щодо поводження з побутовими відходами; 

ґ) розробляти системи інформаційного, науково-методичного забезпечення 

виробників відходів відомостями про технологічні та інші можливості 

зменшення обсягів утворення та утилізації відходів» [146]. Встановлення 

податкових чи кредитних, а також інших пільг є одним із організаційно-

економічних заходів для забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх 

утворення [146]. Отже, поряд із обов’язком законодавець визначає й право 

власника відходів на отримання пільг. Проте наразі чинним законодавством 

України не передбачаються жодні податкові та кредитні пільги для таких 

суб’єктів підприємницької діяльності, що на практиці суттєво обмежує 

можливість реалізації власниками відходів свого обов’язку вчинення 

ефективних дій щодо зменшення обсягів утворення відходів, а також щодо їх 

знешкодження, утилізації або розміщення.  

У зв’язку із цим видається доцільною пропозиція щодо розробки та 

прийняття Закону України «Про державну підтримку впровадження суб’єктами 

підприємницької діяльності ефективних заходів щодо зменшення обсягів 

накопичення відходів, а також для операцій з ними», яким передбачити, зокрема, 

внесення  змін до Податкового кодексу України щодо встановлення податкових 

пільг для таких суб’єктів господарювання в частині сплати окремих податків та 

зборів (наприклад, податку на прибуток, єдиного податку тощо), а також 

запровадження програми здешевлення кредитів, залучених такими суб’єктами 

підприємницької діяльності (часткової компенсації за рахунок коштів 

Державного бюджету України відсоткової ставки за залученими  суб’єктами 

підприємницької діяльності банківськими кредитами) за кошти Державного 

фонду охорони навколишнього природного середовища [159].  
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Крім того, доцільно звернути увагу на те, що Закон України «Про відходи» 

не містить вимог стосовно отримання дозволу на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами, передбачених Законом України від 06.09.2005 № 2806 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що фактично 

унеможливлює затвердження відповідного порядку його надання Кабінетом 

Міністрів України і потребує врегулювання. Йдеться про ухвалений Верховною 

Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг», яким, зокрема, внесено зміни до 

абзацу десятого частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності» та статті 5 Закону України «Про 

адміністративні послуги». Згідно із цими змінами, адміністративні послуги 

визначаються виключно законами, якими встановлюються перелік і вимоги до 

документів, необхідних для отримання адміністративної послуги. Аудит 

засвідчив, що з метою вирішення наявних проблемних питань і поліпшення 

державної політики у сфері поводження з відходами, у тому числі з побутовими, 

а також на виконання пунктів Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17.09.2014 №847-р, Міністерством екології та природних ресурсів (до 2019 

р.) за участю Мінрегіону розроблені законопроекти «Про відходи» та 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року [72, c. 31-

33]. Плани імплементації актів законодавства ЄС, у тому числі Директиви 

2008/98/ЄС про відходи та Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів із 

змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) №1882/2003, розроблені 

профільним міністерством  та схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15.04.2015 № 371 (далі – Плани імплементації). Головним 

відповідальним за їх виконання є Міндовкілля, а одним із співвиконавців – 

Міністерство розвитку громад та територій України.  

Аналіз схвалених Планів імплементації засвідчив, що відправними точками 

їх виконання, зокрема, було розроблення і затвердження протягом 2015–2016 

років і І півріччя 2017 року: технічного регламенту «Про захоронення відходів»; 
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нової редакції Закону України «Про відходи»; національного переліку відходів; 

проекту Національної стратегії щодо зменшення захоронення відходів, що 

біологічно розкладаються; порядку підготовки планів управління відходами та 

програм щодо попередження утворення відходів; правил і розрахункових 

методів оцінки цільових показників і орієнтирів щодо завдань з повторного 

використання та перероблення відходів [72, c. 31-33].  

З метою виконання Планів імплементації профільне міністерство наказом 

від 13.08.2015 № 295 утворило Робочу групу у сфері управління відходами та 

ресурсами і наказом від 06.07.2016 № 248 – Робочу групу у сфері поводження з 

відходами виробництва і споживання, якій було доручено розробити узгоджені 

пропозиції щодо стратегії та способу розв’язання проблеми поводження з 

відходами. За результатами роботи цих груп профільне міністерство розробило 

та надало на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади законопроект «Про відходи» (03.03.2016), проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Національного переліку відходів» 

(18.11.2016) і розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» 

(13.07.2017) [132]. Однак, слід констатувати, що внаслідок недостатньої 

координації діяльності органів влади, а також тривалості прийняття 

управлінських рішень, проблему недосконалого регулювання поводження з 

відходами вирішено не було.  

Вбачаємо за доцільне у цьому підрозділі дисертаційного дослідження 

проаналізувати особливості організаційно-правового забезпечення у сфері 

поводження з відходами в рамках ЄС. Так, як слушно зазначає М. В. Федунь, 

«інституційний механізм Європейського Союзу, в рамках якого приймаються 

рішення, у тому числі з питань поводження з відходами, складається з Комісії 

ЄС, Європейського Парламенту та Ради ЄС. Особлива роль належить рішенням 

Суду ЄС, який сприяє реалізації на практиці права ЄС у сфері поводження з 

відходами. До системи спеціальних органів, які займаються питанням охорони 

навколишнього середовища, у тому числі питанням поводження з відходами, 

належать: Комітет ENVI (Environment, Public Health and Food Safety), що діє у 
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складі Парламенту ЄС; Європейське агентство з навколишнього середовища, 

головною метою діяльності якого є забезпечення незалежною інформацією про 

стан навколишнього середовища. Це агентство є основною інформаційною 

базою для тих, хто залучається до прийняття, проведення та оцінювання 

екологічної політики, а також для інформування громадськості. Зазначені органи 

відіграють не менш важливу роль, аніж головні, надаючи ЄС можливість чітко 

реагувати на проблеми, пов’язані з відходами та поводженням з ними» [226, c. 

8].  

Якщо держава-член ЄС не здійснить належним чином імплементацію 

директиви, Єврокомісія може подати на відповідну державу позов до Суду ЄС, 

що матиме наслідком накладення високих штрафів [254, c. 113]. У цьому 

контексті треба зазначити, що новим державам-членам ЄС, які приєднались до 

Союзу у 2004 та 2007 рр., було надано перехідний період для впровадження 

норм, закріплених у низці директив, пов’язаних з проблемами захисту довкілля, 

наприклад, у Директиві 2008/1/ЄС про інтегрований контроль та запобігання 

забрудненню.  

Варто зауважити, що в ЄС акцент робиться передусім на великі 

різноманітності екологічних способів боротьби із забрудненням навколишнього 

природного середовища промисловими підприємствами. Значна увага 

приділяється таким організаційно-правовим заходам, як: екологічне нормування, 

ліцензування, екологічна експертиза; державний екологічний контроль; 

екологічний аудит; оцінка впливу потенційної діяльності на довкілля; екологічна 

сертифікація. Система сертифікації, яка використовується в країнах ЄС та 

стосується сфери поводження з відходами, фактично надає переваги продукції 

тих підприємств, які не допускають порушення законодавства у цій сфері. 

Вбачається, що й вітчизняне екологічне  законодавство повинно бути 

спрямоване на досягнення саме цієї мети. 

Таким чином, політика ЄС у сфері захисту довкілля є послідовною та 

цілісною і складає сукупність норм і принципів у сфері охорони навколишнього 

середовища, що формує європейське екологічне право. Так, наприклад, в рішенні 

у справі «Safety High-Tech» Суд ЄС зазначив, що цілі та принципи екологічної 
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політики ЄС, зазначені в ст. 174 Договору про ЄС (нині ст. 191 Договору про 

функціонування ЄС), мають нормативне значення [260, c. 26]. Відповідно до них 

проводиться тлумачення нормативних актів ЄС в сфері захисту навколишнього 

середовища. Так, п. 2 ст. 191 Договору про функціонування ЄС визначає 

принципи, на яких базується екологічна політика ЄС: принцип запобігання та 

обережності (перестороги); принцип компенсації завданої шкоди 

навколишньому природному середовищу шляхом звернення, насамперед, до 

його джерела; принцип «забруднювач платить». Основною турботою ЄС за 

останні роки було «мандрування відходів» після усунення внутрішніх кордонів 

(вільне пересування відходів у рамках ЄС). Таке становище може створити дві 

значні проблеми. По-перше, велика кількість відходів постійно рухається в 

межах ЄС з усіма відповідними ризиками від цього. По-друге, деякі держави-

члени ЄС можуть стати місцем для складування відходів з інших держав-членів 

з усіма похідними ризиками для їхнього довкілля.  

Однак, відповідно до статті 6 Директиви ЄС про відходи, держави-члени 

повинні створити або призначити компетентний орган або органи, які будуть 

нести відповідальність за впровадження Директиви. Специфічними завданнями 

цих органів є складання планів управління відходами, випуск дозволів, 

інспектування очисних споруд. 

Важливо зазначити, що органи управління відходами створені в багатьох 

європейських державах. Наприклад,  у Данії політику у сфері управління 

відходами здійснює спеціалізований орган The Danish Environmental Protection 

Agency, який підпорядковується Міністерству навколишнього середовища, 

відповідає за надання послуг суб’єктам поводження з відходами, контролює 

дотримання встановлених вимог до операцій з відходами, видає спеціальні 

дозволи та звільнення від сплати податків, а також збирає та перевіряє звіти від 

суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами. Подібний 

орган створений і у Німеччині, яка демонструвала мінімальний рівень 

неперероблених відходів, що підлягали захороненню, ще наприкінці минулого 

століття. Така спеціальна компанія має назву Duales System Deutschhland AG 

(DSD), до компетенції якої входить надання допомоги муніципалітетам з 
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провадженням операцій з відходами, контроль виконання приписів по 

правильному сортуванню відходів, патронаж сміттєвих детективів, до обов’язку 

яких входить контроль фізичних та юридичних осіб на місцях стосовно 

здійснення операцій з відходами, складу відходів, що йдуть на полігони, 

несанкціоновані звалища та ін. Більш детально аналіз компетенцій спеціальних 

органів у сфері поводження з відходами у країнах ЄС розкрито у Додатку 3 

дисертаційного дослідження.  

Виходячи з положень Національної стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року, на своєму першому етапі своєї реалізації (2017-2018 роки) 

передбачала створення відособленого центрального з питань управління 

відходами. Вид цього органу (агентство, служба, комісія тощо), коло його 

функцій та повноважень Стратегія не називає.  

Вважаємо, що державний контроль у цій галузі має здійснюватися 

Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими державними 

органами в галузі поводження з відходами та органами місцевого 

самоврядування. Основним, спеціально уповноваженим органом у сфері 

поводження з відходами може стати Державна служба України у сфері 

поводження з відходами.  

Виходячи зі змісту Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади», видається, що такому органу доцільно бути саме службою, оскільки 

більшість його функцій стосуватимуться сфери надання адміністративних 

послуг фізичним і юридичним особам (видача документів дозвільного характеру, 

ліцензування, погодження, реєстрація та інші дії розпорядчого характеру). На 

відміну від цього, агентства і інспекції займаються більшою мірою питаннями 

управління державним майном та здійсненням нагляду та контролю за 

виконанням законодавства відповідно, чого замало для повноцінного 

функціонування спеціального органу з питань відходів.  

На нашу думку, створення такої служби є оптимальним кроком на шляху  

реалізації державної політики в сфері попередження та зменшення утворення 

відходів в Україні.  
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Варто зауважити, що у 2019 р. Міністерством екології та природних 

ресурсів України було розміщено для громадського обговорення проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного агентства 

України з питань управління відходами». Пропонований орган розглядався як 

центральний орган виконавчої влади, що мав виконувати такі функції: 

організація узгодженого планування у сфері управління відходами на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, забезпечення реалізації 

планів управління відходами, оцінка ефективності їх виконання, забезпечення 

дозвільної та ліцензійної діяльності, інформаційне забезпечення (ведення 

державного обліку та звітності щодо управління відходами, надання 

адміністративних послуг, створення та ведення відповідних реєстрів та баз 

даних), створення інфраструктури управління відходами, розроблення та 

запровадження найкращих технологій у сфері управління відходами, організація 

кадрового забезпечення тощо. 

Згодом, було опубліковано петицію М.М. Кисельова про недопущення 

створення зазначеного органу. Аргументувалася петиція наступним: «на цей час 

обласні державні адміністрації досить ефективно забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері поводження з відходами та мають кваліфікованих 

фахівців у даному напрямку». Зрозуміло, що дане судження не має нічого 

спільного з об’єктивною реальністю, що підтверджується даними офіційної 

статистики, яка вказує, що щорічні обсяги утворення відходів досягають 400 

млн. тонн (не враховуючи тимчасово окупованих територій, Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя), а обсяги накопичення відходів – 13 млрд. 

тонн. 

Тому, повертаючись до запропонованого нами органу та предмету його 

відання, маємо вести мову про суспільні відносини, що виникають стосовно 

утворення, збирання, заготівлі, сортування, перевезення, зберігання, 

перероблення, утилізації, видалення, знешкодження, захоронення відходів, а 

також управління, нагляду та контролю в цій галузі. Перелік компетенцій, що 

відводиться центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері управління відходами, за проектом Закону України «Про 
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управління відходами» [196], було б доречно покласти саме на запропонований 

нами орган. Це дозволить сконцентрувати обсяг повноважень і зобов’язань у 

сфері управління відходами за визначеним суб’єктом, з можливістю прозорого 

фінансування за рахунок державного бюджету та інвестицій, про які йде мова у 

зазначеному законопроекті.  

 

2.3. Функціонально-правове забезпечення у сфері поводження з 
відходами 

 

Розкриваючи основи державної політики в досліджуваній сфері С.В. 

Кузнєцова зазначає, що така політика в сфері поводження з відходами будується 

на принципах: забезпечення повного збирання і вчасного знешкодження та 

видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки в ході 

поводження з ними; сприяння максимально можливій утилізації відходів через 

їх повторне чи альтернативне використання; розроблення екологічно безпечних 

методів та способів поводження з відходами; організації контролю та нагляду за 

місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу 

їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 

В умовах розвитку технологій виникає потреба в трансформації економічних 

відносин на різних рівнях економічних систем та взаємовідносин «людина-

природа», включаючи питання управління відходами [29, c. 72].  «Утворення 

відходів – це непереборний процес, який неминуче супроводжується людською 

життєдіяльністю. При найдосконаліших технологіях запобігти виникненню 

відходів неможливо. Високий рівень їх утворення є наслідком неефективного 

використання у виробничій діяльності природних ресурсів. Досвід розвинених 

держав показав, що людство може успішно розвиватися, значно скоротивши 

споживання природних ресурсів на одиницю продукції» [100, c. 17-18].  

Виговська Г. П., Міщенко В. С., досліджуючи проблеми поводження з 

відходами та охорони навколишнього природного середовища, відзначають, що 

«до основних проблем у сфері поводження з відходами відносяться: 1) значні 

обсяги утворення відходів через сировинну орієнтацію економіки й переважання 

застарілих технологій основних виробництв; 2) прогресуючий характер 
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накопичення відходів і посилення їх негативного впливу на довкілля і здоров’я 

людей; 3) нерозвиненість чи практична відсутність інфраструктури 

знешкодження та захоронення небезпечних відходів; 4) проблематичність 

виділення земель під розміщення побутових відходів; 5) недостатньо 

налагоджений облік відходів та моніторинг їх потоків, невизначеність щодо їх 

ідентифікування і класифікування; 6) повільне впровадження сучасних методів 

перероблення та утилізації відходів; 7) недосконалість законодавчої та 

нормативно-методичної бази щодо поводження з відходами; 8) відсутність 

механізму акумуляції коштів як на центральному, так і регіональному рівнях для 

фінансування інфраструктури поводження з відходами; 9) недостатність дієвих 

економічних важелів залучення відходів у господарський обіг та відповідної 

державної підтримки; 10) відсутність мотивації щодо залучення у цю сферу 

приватного капіталу» [18]. Таким чином автори зводять причини виникнення 

проблеми поводження з відходами до чинників економічного, правового, 

організаційного та орієнтаційного характеру [18].  

Поводження з відходами може включати в себе низку  операцій, пов’язаних 

з утилізацією, рециклінгом чи захороненням. Все це вказує на необхідність 

розробки комплексної системи еколого-правового забезпечення управління 

відходами з метою дотримання основних положень екологічного законодавства, 

насамперед, екологічної безпеки.  

В свою чергу, система управління економіко-екологічною безпекою 

промислових підприємств повинна бути спрямована на дотримання комплексу 

соціально-економічних інтересів як бізнесу, так і суспільства.  

«Для підвищення ефективності взаємодії економіки та навколишнього 

середовища необхідна розробка таких економічних механізмів, які дозволили б, 

з одного боку, знизити негативний екологічний вплив діяльності з управління 

відходами споживання на навколишнє середовище, а з іншого боку підвищити 

економічну ефективність даної діяльності» [86, c. 40].  

Таким чином, відходи, як результат виробництва, можуть виступати 

економічним ресурсом як для промислового підприємства через повторне 

використання, так і для інших промислових підприємств. 
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Крім того, на думку деяких вчених, «управління відходами пов’язане зі 

створенням валового внутрішнього продукту в сфері послуг, адже діяльність 

підприємств утилізаторів відходів є досить прибутковою та формує особливий 

спектр послуг» [29, c. 74].  

Розвиток бізнесу в сфері утилізації або переробки (рециклінгу) є основою: 

по-перше, з екологічної точки зору, стабілізації екологічної ситуації та 

підвищення ефективності використання природних ресурсів; по-друге, 

збільшення кількості промислових підприємств малого та середнього бізнесу, 

утворення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного 

бюджету. В цілому ж, в умовах формування положень циркулярної економіки та 

необхідності переходу до концепції сталого розвитку, під відходами, сьогодні, 

варто розуміти економічний ресурс, адже ефективне управління ними дозволить 

отримати економічні вигоди для суб’єктів господарювання, зокрема, великих 

промислових підприємств. Крім того, управління відходами у відповідності з 

положеннями циркулярної економіки та концепцією сталого розвитку дозволить 

отримати вагомий екологічний ефект.  

У цьому зв’язку можна погодитись з думкою Т. Л. Антонової, яка слушно 

зазначає, що поводження з відходами можливо розглядати з двох точок зору: 

«по-перше, як діяльність, що спрямована на виконання певних операцій, які 

полягають в запобіганні утворенню, збиранні, перевезенні, сортуванні, 

зберіганні, обробленні, переробленні, утилізації, видаленні, знешкодженні, 

захороненні відходів; контролі за вище названими операціями та нагляді за 

місцями видалення відходів. По-друге, як процес, тобто сукупність дій, які 

вчиняються суб’єктами публічної адміністрації, що направлені на створення, 

організацію та забезпечення виконання певних операцій з метою надання 

своєчасних, постійних, якісних послуг в сфері поводження з відходами» [8, c. 71-

76].  

Cт. 1 Закону України «Про відходи» визначає поняття поводження з 

відходами як «дії, що спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
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операціями та нагляд за місцями видалення» [146]. Як видно, в це поняття 

включається й управлінська діяльність, зокрема контроль та нагляд.  

Таким чином, окремі операції поводження з відходами в Україні включають 

в себе вчинення наступних дій: «а) запобігання утворенню відходів; б) збирання 

відходів; в) перевезення відходів; г) сортування відходів; д) зберігання відходів; 

е) оброблення відходів; є) перероблення відходів; ж) утилізація відходів; з) 

видалення відходів; и) знешкодження відходів; і) захоронення відходів; к) 

контроль за вище названими операціями; л) нагляд за місцями видалення 

відходів» [9, c. 54]. Можна припустити, що операції поводження з відходами – 

це дії як власників таких відходів, так і державних і самоврядних органів 

управління і контролю.  

Проаналізуємо зміст та особливості таких операцій.  

Запобігання утворенню відходів. Термін «запобігання утворенню відходів» 

означає вчинення комплексу спеціальних заходів, що втілюються до того, як 

речовина, матеріал або продукт набудуть статусу відходів, через що знижується: 

кількість відходів, включно з повторним використанням продуктів або 

продовження терміну використання продуктів; небажаний вплив утворених 

відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини; або вміст шкідливих 

речовин в матеріалах та продуктах. Запобігання утворенню відходів є кращим за 

їх генерування з двох точок зору. По-перше, якщо відходи не утворюються, вони 

не можуть забруднювати навколишнє середовище. По-друге, власнику відходів 

не треба сплачувати за їх утилізацію. Останній довід, як видається, 

представлятиме непереборний аргумент для бізнесу попереджувати утворення 

відходів.  

Втім повільне втілення запобіжних заходів попри те, що їх переваги 

доведені та відомі, демонструє, що запобігання є, скоріше, соціально-

економічною та психологічною проблемою, а не технічною [204, c. 149]. 

Водночас, на наше переконання, «запобігання» традиційно є формою 

організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки. Так, статтею 31 

Закону України «Про відходи» визначено «заходи, які повинні здійснювати 

органи публічної адміністрації з метою запобігання або зменшення обсягів 
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утворення відходів: а) розроблення та впровадження науково обґрунтованих 

нормативів утворення відходів на одиницю продукції (сировини та енергії), 

виконання робіт і надання послуг, що регламентують їх кількісний та якісний 

склад, відповідно до передових технологічних досягнень; б) періодичний 

перегляд встановлених нормативів утворення відходів, спрямований на 

зменшення їх обсягів, з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного 

досвіду та економічних можливостей;  в) розроблення та впровадження системи 

поводження з пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, 

знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи збирання, 

заготівлі та утилізації зношених шин, інтеграційних виробів; системи заготівлі 

та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; системи 

збирання та утилізації електричного та електронного обладнання; системи 

збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у 

процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними 

дослідних робіт;  г) розроблення загальних вимог щодо поводження з 

побутовими відходами;  д) розроблення системи інформаційного, науково-

методичного забезпечення виробників відходів відомостями про технологічні та 

інші можливості зменшення обсягів утворення та утилізації відходів» [9, c. 55].  

Отже, можемо дійти висновку, що заходи, які спрямовані на запобігання 

утворенню відходів є організаційно-правовими заходами превентивного 

характеру, які «спрямовані в більшій мірі на заповнення інформаційного 

простору щодо підвищення рівня екологічної освіченості населення» [204, c. 

150].  

Наприклад, О. В. Горобець звертає увагу, що для зменшення обсягів 

утворення відходів необхідно застосовувати:  «нормативи – граничні показники 

утворення відходів у технологічних процесах; питомі показники утворення 

відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах (на одиницю 

продукції, сировини та енергії, виконання робіт і надання послуг);  вимоги до 

класифікації відходів та їх паспортизації; способи визначення складу відходів та 

їх небезпеки; методи контролю за станом накопичувачів; вимоги щодо 

безпечного поводження з відходами та щодо відходів як вторинної сировини; 
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ліміти – на утворення та розміщення відходів» [9, c. 56-57]. Всі вони є заходами 

організаційно-правового характеру. 

Наявність лімітів та нормативів створює правозахисне поле для контролю 

за кількісними показниками відходів, які утворюються в процесі певної людської 

діяльності. Разом з тим, «наявність правової підстави створює юридичний 

обов’язок суб’єкта нести відповідальність за порушення встановлених 

нормативів, лімітів, що в свою чергу, слугує фактором запобіганню виникненню 

«неконтрольованих» відходів» [204, c. 150].  

Збирання відходів – це діяльність, яка пов’язана з вилученням відходів 

протягом певного часу з місць їх утворення, перебування для забезпечення 

здійснення подальших операцій щодо поводження з відходами та вивезення 

(транспортування) відходів. Відповідно до чинного законодавства збирання 

відходів – «це діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням 

відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування 

відходів з метою подальшої утилізації чи видалення» [9, c. 58].   

Так, планово-регулярна система збору та вивозу відходів включає збір і 

вивіз відходів з місць (майданчиків) їх збору на об’єкти розміщення відходів у 

терміни згідно з санітарними правилами. Збір твердих відходів проводиться: в 

контейнери для відходів, встановлені на обладнаних контейнерних майданчиках; 

в спеціальних контейнерах або на майданчиках для великогабаритних відходів; 

в урни для сміття, тип яких узгоджується з відділом архітектури та 

містобудування місцевої державної адміністрації. Збір рідких побутових 

відходів проводиться: у вигребні надвірні туалети; в біотуалети [9, c. 58].  

Збір і вивіз відходів проводиться з дотриманням санітарних норм і правил 

щодо планово-регулярної системи відповідно до схем, розроблених  

спеціалізованими організаціями за погодженням з власниками місць 

(майданчиків) збору відходів, на території яких розташовані місця (майданчики) 

для збору відходів; суб’єктами власниками чи суб’єктами виробниками відходів, 

а також уповноваженими суб’єктами місцевих органів публічної адміністрації.  

«Вивезення відходів здійснюється спеціальним транспортом відповідно до 

вищезгаданих схем збору та вивезення відходів. Збір відходів здійснюють 
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юридичні особи та індивідуальні підприємці – виробники відходів, а також 

організації по експлуатації житлового фонду, товариства власників житла» [9, c. 

58].  

Для організації збору власних відходів виробники відходів на основі 

інвентаризації відходів та встановлених лімітів на їх розміщення зобов’язані: для 

обліку руху потоків відходів зареєструватися, оформити і погодити паспорт 

інвентаризації відходів в місцевій державній адміністрації; призначити 

відповідальних посадових осіб в сфері збору та вивезення відходів; провести 

навчання персоналу правилам збору і розподілу відходів; погоджувати в 

установленому порядку розташування і пристрої власних майданчиків для збору 

відходів; по можливості організувати збір відходів, включаючи роздільний збір 

матеріалів, придатний для вторинного використання, їх тимчасове зберігання на 

власному або орендованому для цих цілей майданчиків; при зборі відходів на 

майданчиках організації, що займається експлуатацією житлового фонду, 

укласти з цією організацією договір на надання послуг з утримання місць збору 

та тимчасового зберігання відходів.  

Транспортування зібраних відходів здійснюється на спеціально створені 

місця для їх видалення або їх використання в якості вторинної сировини. Так, 

транспортування відходів може здійснюватися: «а) шляхом укладення договору 

з суб’єктами-господарювання в сфері поводження з відходами на предмет 

вивезення відходів; б) шляхом укладання договору з експлуатуючою 

організацією щодо утримання будинку та прибудинкової території, які потім з 

метою виконання своїх обов’язків укладають договір з відповідним суб’єктом 

господарювання, який здійснює вивіз відходів; в) вивезення відходів належить 

до компетенції місцевих органів публічної адміністрації. В даному випадку 

маємо на увазі, що операції  щодо транспортування відходів здійснюються також 

відповідною організацією шляхом залучення посередника – виконавця, який за 

плату забезпечує вивіз відходів» [9, c. 59-60].  

Наприклад, в ЄС існують також спеціальні нормативні акти, що регулюють 

питання транспортування відходів: Директива ЄС 78/319 та Постанова Ради 

Європи № 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах 
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Європейської спільноти, а також за їх увезенням і вивезенням з території ЄС. 

Зокрема, для організації і здійснення внутрішніх перевезень відходів у межах 

однієї держави всі держави-члени ЄС зобов’язані забезпечити розробку і 

впровадження системи нагляду і контролю, яка має бути складовою частиною 

єдиної системи, що існує в ЄС.  

Особливим видом операцій поводження з відходами, який є екологічно 

важливим та економічно вигідним, є сортування відходів. Хоч така операція 

входить у законодавчо визначене поняття «збір відходів», з урахуванням того, 

що операція з розділення відходів за видами або групами, тобто сортування, 

належить до даної операції.  

Проте, на нашу думку, операція щодо сортування відходів виступає 

самостійною дією серед операцій поводженням з відходами. Так, під 

сортуванням відходів розуміється «налагодження збирання побутових відходів 

за окремими компонентами, включаючи сортування побутових відходів, з метою 

подальшого перероблення та утилізації» [204, c. 148]. Наприклад, в 

Європейському Союзу діє директива щодо відходів 2008 року, згідно якої 

держави-члени ЄС поступово збільшують питому вагу відходів, що йдуть на 

переробку. Всі держави ЄС прагнуть знизити кількість відходів. Зокрема, «у 

Голландії близько 82% використаних матеріалів переробляється. У країні діють 

організації розширеної відповідальності виробників, які створені і фінансуються 

самими виробниками. А збором займаються муніципалітети, які отримують від 

29 до 84 євро за тонну залежно від видів роздільно зібраних відходів упаковки 

від організації розширеної відповідальності. Роздільний збір відходів стимулює 

відповідальність, а місто отримує свою вигоду у вигляді зниження обсягів 

відходів, тому Україні доречно було б перейняти такий досвід європейських 

країн» [65]. Таким чином, сортування відходів є самостійною операцією в 

діяльності поводження з відходами, оскільки: 1) сортування є самостійною 

діяльністю, яку можуть здійснювати як власники відходів, так і безпосередньо 

громадяни самостійно. При цьому, суб’єкти збирання відходів забезпечують 

наявність відповідного обладнання (контейнери для сміття тощо). У даному 

випадку, слід говорити про укладення відповідних договорів щодо вивезення 
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відходів (в більшій мірі стосується побутових відходів); 2) сортування відходів 

передбачає можливість їх використання як вторинну сировину, що приносить 

прибуток та зменшує об’єм місць видалення відходів, зменшує шкідливий вплив 

на навколишнє природне середовище; 3) ч. 1 ст. 1 Закону [146] визначено, що 

«збір та сортування відходів є окремими операції поводження з відходами» [9, c. 

61-62]. Отже, діяльність щодо сортування відходів є самостійною операцією 

щодо поводження з відходами і її слід розглядати окремо від збору, що може 

здійснюватися і без сортування, а сортування є наступною операцією, що 

передбачає необхідність його розподілення по групам, залежно від фізико-

хімічних властивостей.  

При вивченні питання збору, сортування та транспортування та сортування 

відходів, на нашу думку, слушним буде зазначити приклади з практики деяких 

зарубіжних країн щодо даної сфери діяльності. Так, в розвинутих країнах світу 

(Німеччина, Фінляндія, Швеція, Португалія) навіть в тих випадках, коли 

муніципалітети здатні забезпечити 100% послуг зі збирання, сортування та 

транспортування відходів з метою фінансового, а також інституційного та 

організаційного розвантаження своїх органів для вирішення проблем 

поводження з відходами, в їх районах можуть залучати інститут державно-

приватного партнерства. Реальна мета будь-якої ініціативи державно-

приватного партнерства в сфері поводження з відходами полягає в тому, що 

сектор повинен знайти таку систему, в якій всі партнери отримують користь.  

У таких країнах, як Нідерланди, Іспанія, Данія, Італія в сфері поводження з 

відходами існує правило відшкодування витрат, які затрачаються на збирання та 

транспортування відходів. Механізм такого відшкодування полягає в наданні 

податкових пільг відповідним суб’єктам. Існують податки управління відходами, 

які засновані на кількості відходів, які видаляються виробниками. Розмір таких 

податкових пільг залежить від обсягу видалених відходів. За участю приватного 

сектора державні органи здійснюють контроль і нагляд [9, c. 61-62].  

Знешкодження та захоронення також виступають важливими операціями 

поводження з відходами. У Законі України «Про відходи» дається зміст цих 

понять, де під знешкодженням відходів розуміється зменшення або усунення 



 99 

небезпечності відходів через механічне, фізико-хімічне або біологічне 

оброблення. Захоронення ж відходів – це їх остаточне розміщення при видаленні 

у спеціальних місцях для не перевищення нормативів шкідливості [146]. 

Способи знешкодження відходів здійснюються шляхом механічного, фізико-

хімічного або біологічного оброблення [9, c. 62-63], [204, c. 150].  

Інтенсивність та ефективність більшості хімічних і біохімічних процесів 

зростає зі зменшенням розмірів перероблюваних матеріалів. У зв’язку з цим, 

технологічним операціям переробки відходів зазвичай передують операції 

зменшення їх розмірів. Для тих промислових відходів, утилізація яких не 

пов’язана з необхідністю проведення фазових перетворень або впливу хімічних 

реагентів, але які не можуть бути використані безпосередньо, застосовують два 

види механічної обробки: подрібнення і компактування (пресування). Це в рівній 

мірі відноситься до відходів як органічного, так і неорганічного походження. 

Після подрібнення, за яким може слідувати фракціонування, відходи 

перетворюються в продукти, готові для подальшого використання.  

Подрібненням називається процес багаторазового руйнування твердого тіла 

зовнішнім навантаженням, що перевищує сили молекулярного притягання в 

подрібненому вигляді. Процес подрібнення супроводжується багаторазовим 

збільшенням питомої поверхні подрібнюваного матеріалу, що дозволяє різко 

інтенсифікувати хімічні і масообмінні процеси, швидкість яких визначається 

площею взаємодії. Основними способами подрібнення є «удар, розчавлювання, 

стирання, розкочування, різання» [9, c. 62-63].  

Як зазначається в юридичній літературі, «механічне пресування і 

компостування твердих відходів (промислових і побутових, органічних і 

неорганічних) – один з основних методів зменшення їх обсягу з метою більш 

раціонального використання автомобільного і залізничного транспорту, що 

перевозить відходи до місць їх утилізації та складування» [9, c. 62-63]. Фізико-

хімічне оброблення відходів здійснюється шляхом використання процесів 

розчинення, екстрагування (вилуговування) і кристалізації перероблюваних 

матеріалів. При фізичному розчиненні вихідна тверда речовина може бути знову 

отримана кристалізацією з розчину. Хімічне розчинення являє собою 
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гетерогенну хімічну реакцію, продукти якої розчиняються в рідкому обсязі. 

Екстрагування – менш інтенсивний процес порівняно з розчиненням. Механізм 

екстрагування твердої речовини відрізняється більшою складністю і включає в 

себе три стадії: проникнення екстрагента в пористу структуру твердого тіла; 

розчинення цільового компонента в екстрагентів; дифузія розчиненого 

компонента в основну масу рідини» [214].  

«Хімічна обробка полягає у використанні хімічних реакцій для 

трансформації різних видів небезпечних відходів на менш небезпечні речовини. 

Хімічна обробка може бути корисною для сприяння утилізації ресурсів з 

небезпечних речовин, а також, оскільки вона може застосовуватись для 

отримання корисних супутніх продуктів та стоків, не шкідливих для 

навколишнього середовища, хімічна обробка є набагато кращим методом 

поводження з відходами, ніж вивезення до сховища для відходів. Типові процеси 

хімічної обробки включають окислення/відновлення, нейтралізацію, тощо, вони 

застосовуються для зменшення об’єму відходів або перетворення відходів у 

менш шкідливу форму. Фізична обробка полягає у різноманітних технологіях 

розподілу, наприклад, просіювання, осаджування, фільтрація, сорбція, тощо. В 

усіх випадках необхідності обробки рідких та твердих відходів в першу чергу 

слід розглядати можливість застосування технологій фізичного розподілу, 

оскільки вони є економічно доцільнішими та простішими. Як правило, фізична 

обробка застосовується в комбінації з іншими методиками обробки, чим 

забезпечується оптимізація знищення відходів» [214].  

В організаційно-правовому аспекті такі операції поводження з відходами 

вимагають будівництва та функціонування переробних заводів. Такими 

заходами має перейматись передусім держава та її органи. 

Наступною операцією поводження з відходами є захоронення, тобто 

видалення відходів. За законодавством «кожний об’єкт видалення відходів або 

тимчасового зберігання відходів повинен мати паспорт. Паспорт містить 

інформацію про назву та код відходів, їх кількісний та якісний склад, 

походження та характеристики, відомості про методи контролю та безпечну 

експлуатацію. Власник місця розробляє паспорт згідно з інструкцією» [204, c. 
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147]. Інструкції зі змісту та підготовки паспортів для місць видалення відходів 

затверджені наказом Міністерства охорони природного навколишнього 

середовища та ядерної безпеки України № 12 від 14.01.1999 (із поправками 2016 

року) [153]. Порядок ведення Реєстру місць видалення відходів затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України (№ 1216 від 08.03.1998, з поправками 

2002 і 2013 років) [164].  

До операцій з видалення відходів належать: «поховання в землі чи скидання 

на землю (наприклад на звалище тощо); обробка ґрунту (наприклад біохімічний 

розклад рідких чи мулових відходів у ґрунті тощо); закачування на глибину 

(наприклад, вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, 

соляні куполи природних резервуарів тощо); скидання у поверхневі водойми 

(наприклад, скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи 

відстійні басейни тощо); скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад, 

скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють 

їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо); скидання у водойми, 

крім морів/океанів; скидання у моря/океани, в тому числі поховання на 

морському дні; біологічна обробка, яка призводить до утворення кінцевих 

сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом; фізико-хімічна 

обробка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім 

видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад, 

випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо); 

спалювання на суші; спалювання в морі; постійне зберігання (наприклад, у 

спеціальних контейнерах у шахті тощо); змішування чи перемішування до 

початку будь-якої з зазначених операцій; переупаковка до початку будь-якої з 

операцій; зберігання» [164].  

Окрім вище проаналізованих операцій в сфері поводження з відходами, які 

визначені в Законі України «Про відходи», існують і інші операції, які можна 

вчиняти в досліджуваній сфері з метою захисту навколишнього природного 

середовища та мінімізації негативного впливу на нього. Реалізація 

вищезазначених способів з видалення відходів, в більшості випадків, спричиняє 

негативний вплив на елементи навколишнього природного середовища: 
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атмосферне повітря, ґрунти, водні ресурси, об’єкти тваринного і рослинного 

світу. Навіть здійснення операцій зі спалювання відходів потребує наявності 

спеціальних очисних споруд. Застосування даних дій потребує впровадження 

системи державно-правових, організаційних, економічних, виробничих, 

технічних заходів, а також залучення спеціального кадрового резерву, що перш 

за все, не можливо без участі держави. В той же час, «коли мова йде про операції 

поводження з відходами, то потрібно враховувати особливості функціонування 

даної сфери діяльності та відповідно особливості виду відходів» [9, c. 66], [204, 

c. 148].  

Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами» [178] 

визначаються наступні операції поводження з відходами, які не зазначені в 

Законі України «Про відходи»:  

1) «іммобілізація радіоактивних відходів – переведення радіоактивних 

відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або 

заключення в герметичну оболонку» [210];  

2) «брикетування відходів – дозволяє відмовитися від випалювальних 

технологій, застосовуваних для забезпечення міцності агломерату та обкотишів 

з вторинної сировини. Процес брикетування дозволяє контролювати 

технологічні властивості кінцевого продукту при виготовленні» [210] ;  

3) «рециклінг відходів – вид операції поводження з відходами, при якому 

полімерні відходи сортують, подрібнюють ножовою дробаркою до частинок з 

розмірами 3-12 мм (пластівці, або флекси), піддають повітряній сепарації, миття 

до залишкової вологості 0,02-0,05%, флотації, а потім гранулюють і 

переробляють в готовий продукт на ливарних машинах. Даний спосіб не вимагає 

застосування дорогого спеціального обладнання і може бути реалізований в 

будь-якому місці накопичення відходів» [210].  

Слід зазначити, що наразі в Європі рециклінг відходів є найбільш 

поширеною операцією. Основним видом відходів, що піддається рециклінгу в 

ЄС, виступають пластмасові відходи, через те що вони легко гомогенізуються та 

не вимагають пластифікації. У природних умовах ПЕТ не розкладається 

протягом довгого часу. Наприклад, Швейцарія переробляє приблизно 80% 
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власних відходів. В державі налічується 7 основних організацій переробки 

сміття: FERRO-Recycling (бляшанки), IGORA (побутовий алюміній), INOBAT 

(побутові батарейки), PET-Recycling Switzerland (пляшки), the SENS Foundation 

(електричне й електротехнічне обладнання), TEXAID (текстиль) та VetroSwiss 

(скло), що об’єднані в Swiss Recycling. У країні діє значна кількість 

сміттєспалювальних заводів, а також фабрик із переробки сміття [224].  

У Німеччині діяльність підприємств з утилізації та переробки (рециклінгу) 

відходів досягає 80 млрд євро в рік. В США даним видом бізнесу займається 122 

тисячі підприємств, на яких працює понад 1,6 млн осіб. Однак, сформовані на 

сьогоднішній день механізми управління відходами не завжди ефективні, адже 

система управління відходами промислових підприємств повинна бути 

направлена на забезпечення зниження їх впливу на природні ресурси, зокрема, 

водні, лісові, повітряні (атмосферні), земельні. Крім того, дана система має бути 

організована в напрямах забезпечення положень циркулярної економіки. 

Зазначене дозволяє говорити про систему управління відходами як складової 

сталого розвитку промислового підприємства, що є основою забезпечення його 

економіко-екологічної безпеки. Принцип державного регулювання полягає в 

тому, що виробники платять спеціальний податок, в який закладена вартість 

рециклінгу. У Німеччині, наприклад, переробляють 80-85% ПЕТ-пляшок, в 

Швеції – 90-95% (найбільший показник в Європі). Однак, зважаючи на високу 

ціну на енергоносії для підприємців, на жаль, даний спосіб поводження з 

відходами є нерентабельний, в тому числі, через ціни на енергоносії і сировину, 

тому обсяг їх збору близько 10%. Обсяг переробки пластикових побутових 

відходів в Україні ледве сягає 3%.  

Рециклінг знаходить застосування для виробництва наступних видів 

продукції: «1) волоконних матеріалів побутового та технічного призначення 

(фільтри, шумопоглиначі, неткані матеріали, автомобільні сидіння, сумки, 

рюкзаки, килими тощо), штучної вовни з введенням інтеграційних мінеральних 

речовин, геотекстильного полотна (зокрема, за технологією meltblown); 2) 

будівельних матеріалів (черепиця і т. д.), в тому числі пористих; 3) листів і плівок 

технічного призначення, бандажних стрічок, джгутів; 4) тари технічного 
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призначення (з використанням 40-90% вторинної сировини) і виробів, не 

призначених для контакту з харчовими продуктами (ящиків, коробок, вішалок, 

підставок)» [227].  

Актуальною наразі в Україні залишається проблема перевезень відходів й, 

особливо, транскордонних. Як відомо, перевезення відходів – це 

транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи 

об’єктів оброблення, утилізації або видалення. У свою чергу, транскордонне 

перевезення відходів – транспортування відходів з території, на або через 

територію України, на територію або через територію іншої держави. Після 

приєднання України у 1999 р. до Базельської конвенції «Про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням», вона 

має виконувати відповідні зобов’язання як одна зі сторін Конвенції [204, c. 148]. 

6 жовтня 2005 р. Верховна Рада України прийняла постанову «Про стан 

виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи 

його вдосконалення» № 2967-IV, в якій визначено основні наслідки 

незадовільного державного управління, недосконалої нормативно-правової бази 

у сфері поводження з відходами [181]: негативний вплив утворюваних і 

накопичених відходів на здоров’я населення і навколишнє природне 

середовище; брак дійових економічних стимулів для збору та переробки значної 

кількості відходів; недосконалість економічних і правових механізмів 

управління у цій сфері; недосконалість сформованої в Україні інфраструктури і 

практики збору та видалення твердих побутових відходів, що не передбачає 

селективне збирання корисних компонентів відходів як вторинної сировини; 

низький рівень інформаційного забезпечення суб’єктів господарської діяльності 

про технології утилізації відходів, будівництво й експлуатацію об’єктів 

поводження з відходами і брак заходів, спрямованих на роз’яснення 

законодавства про відходи серед населення; брак ефективного контролю над 

потоками відходів і недосконалість форм статистичної звітності, що 

унеможливлює отримання достовірної інформації стосовно обсягів утворення і 

використання відходів; низька плата за розміщення відходів, що не відповідає 

сучасним вимогам і світовій практиці; незаконні операції з відходами у процесі 
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транскордонних перевезень, утилізації або видаленні небезпечних відходів під 

час їх імпортування або транзиту через територію України; відсутність 

системності вивчення й експертизи світових новітніх наукових розробок і 

сучасних технологій переробки відходів та впровадження їх в Україні. 

Функціонально-правове забезпечення поводження з відходами у праві ЄС 

включає особливості поводження зі специфічними категоріями відходів і 

правове регулювання операцій поводження з ними (правовий порядок 

виникнення, збирання, транспортування, утилізації та видалення відходів).  

Виходячи з існування в рамках правової системи ЄС значної кількості 

директив, регламентів, рішень тощо, спрямованих на регулювання відносин 

щодо поводження з відходами, формула поводження з відходами в ЄС включає 

всі види діяльності, пов’язані з виникненням, збиранням, транспортуванням, 

зберіганням, сортуванням, утилізацією, видаленням, знешкодженням та 

захороненням відходів.  

ЄС зосереджує увагу саме на утилізації, а не на видаленні відходів, особливо 

способом спалення та захоронення. Існують переваги й недоліки у здійсненні 

цих операцій з урахуванням того, що в процесі їх здійснення не повинно 

забруднюватися повітря. Особливо це стосується правового регулювання при 

спалюванні небезпечних відходів. Виходячи з можливості спричинення таких 

негативних наслідків, директиви ЄС обмежують захоронення відходів і містять 

спеціальні заходи щодо зменшення відходів, які підлягають захороненню. 

«Важлива роль при цьому відводиться порядку визначення місця захоронення 

відходів» [204, c. 150]. 

Зменшення об’ємів виробництва відходів та усунення їх виробництва 

взагалі, шляхом удосконалення методів управління й розумного споживання 

ресурсів, є одним із пріоритетів європейської політики в галузі навколишнього 

середовища. При цьому акцент Співтовариством робиться саме на переробці й 

утилізації, а не видаленні відходів, на так званому принципі трьох R: Reduce 

(зменшення), Recycling (рециркуляція) та Recovery (утилізація). Цей підхід має за 

мету забезпечити права людини на сприятливе для життя та здоров’я 

навколишнє середовище. Найгострішою проблемою ЄС у галузі екології є 
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кількість відходів, яка перевищує у державах-членах 2 млрд т на рік. З цієї 

кількості 30 млн т — хімічні відходи, що створюють великі проблеми для 

довкілля через супутні ризики (такі як токсичність, погіршення якості води та 

загроза здоров’ю). Тому в ЄС існує розвинуте законодавство щодо відходів, 

особливо таких, що визнані токсичними або шкідливими [213, c. 314].  

Отже, можна констатувати, що діяльність, пов’язана з поводженням з 

відходами, може включати в себе здійснення ширшого кола дій і заходів для 

мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище, аніж це 

визначено чинним Законом України «Про відходи». Тому, пропонємо викласти 

поняття «поводження з відходами» наступним чином: «поводження з відходами» 

– це «визначені законодавством екологічно та організаційно вмотивовані 

суспільно значимі дії і заходи, спрямовані на запобігання утворенню відходів 

шляхом їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, 

перероблення, утилізацію, видалення, рециклінгу, знешкодження і захоронення, 

включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями їх видалення» 

[204, c. 149].  

Вітчизняний досвід поводження з відходами на сьогоднішній день не 

збігається із західноєвропейським досвідом управління відходами: відмінності, 

як бачимо, починаються вже на рівні базової і вихідної термінології. У 

вітчизняній літературі немає визначеності цілої низки понять: так, часом 

абсолютно довільно тлумачяться «повторне використання» і «рециклінг». Без 

повної понятійної і термінологічної ясності щодо всіх сторін проблеми, мета 

зближення України з політикою ЄС у сфері управління відходами, проголошена 

ще з моменту підписання Угоди про партнерство і співробітництво у 1998 році, 

досягнута, очевидно, буде не в повній мірі.  

Очевидно, що використання відходів як вторинних матеріальних та 

енергетичних ресурсів дозволить вирішити питання боротьби з об’єктами вже 

накопичених відходів, що є джерелом істотного забруднення навколишнього 

середовища. Необхідність швидкого вирішення питань утилізації та вторинного 

використання відходів має сприяти створенню в Україні цілої відходопереробної 
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індустрії, що дозволить забезпечити підвищення екологічної та енергетичної 

ефективності окремих галузей української економіки. 
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Висновки до Розділу ІІ 

 

Відходи є небезпечними для довкілля речовинами, матеріалами, що 

необхідно враховувати в ході операцій з ними (перевезення, зберігання, 

утилізація тощо), а отже потребують спеціального правового регулювання. В 

ході операцій з відходами виникає специфічна група правовідносин, а саме – 

правовідносини у сфері поводження з відходами, пов’язані з утворенням, 

заготівлею і збиранням, перевезенням, сортуванням, зберіганням, обробленням, 

видаленням, утилізацією, знешкодженням та захороненням відходів, що 

утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також 

з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як 

вторинна сировина.  

Дослідивши правовідносини у сфері поводження з відходами, доводиться 

доцільність використання саме поняття «поводження з відходами», яке включає 

в себе «управління відходами». Натомість, проект Закону України «Про 

управління відходами» несе в собі протилежну ідею зосередження на концепції 

управління, що обмежує сферу застосування даного акту в разі його прийняття. 

Управління доречно розглядати в контексті адміністративного права, що є 

допоміжним у питанні регулювання відносин щодо поводження з відходами.  

З урахуванням того, що чинне законодавство Україні не в повній мірі 

розкриває значення поняття «поводження з відходами», пропонується наступне 

авторське визначення даного поняття – це визначені законодавством екологічно 

та організаційно вмотивовані суспільно значимі дії і заходи, спрямовані на 

запобігання утворенню відходів шляхом їх збирання, перевезення, сортування, 

зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, рециклінгу, 

знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та 

нагляд за місцями їх видалення. 

Дослідивши особливості правовідносин у сфері поводження з відходами, 

можна узагальнити їх ознаки: 1) це є діяльність, суб’єктами якої можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи; 2) ця діяльність законодавчо регламентована і 

здійснюється на європейському, міжнародному, національному та 
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регіональному рівнях; 3) має на меті зменшення шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище; 4) має циклічність, а також передбачає 

використання відходів як вторинної сировини; 5) може передбачати одержання 

прибутку; 6) за неналежне поводження з відходами настає юридична 

відповідальність. 

Поводження з відходами є сферою, в якій спостерігається зіткнення 

інтересів різних суб’єктів, від держави до малого бізнесу і окремої людини. Саме 

законодавство має забезпечити збалансоване співвідношення публічних і 

приватних інтересів в екологічній політиці держави, гарантувати дотримання 

права кожного на безпечне навколишнє середовище.  

Досліджуючи питання організаційно-правового забезпечення поводження з 

відходами, з’ясовано систему українських національних органів загальної та 

спеціальної компетенції у зазначеній сфері, проаналізовано органи, які діють в 

рамках ЄС та на рівні держав-членів. Так, в Україні до системи основних органів 

у сфері поводження з відходами відносяться Кабінет Міністрів України, 

Міндовкілля, органи державної влади та місцевого самоврядування, які наділені 

повноваженнями в означеній сфері. В Європейському Союзі великого значення 

для регулювання сфери поводження з відходами має діяльність Комісії ЄС, 

Європейського Парламенту та Ради ЄС. Крім того, важливу роль в захисті 

здоров’я людини в ЄС у сфері поводження з відходами виконують Європейське 

агентство з навколишнього середовища і національні Агентства з охорони 

навколишнього середовища держав-членів. Більше того, на національному рівні 

більшості країн-членів ЄС успішно функціонують спеціальні органи, які 

покликані врегулювати питання поводження з відходами.  

Україні було б доцільно запозичити досвід ЄС, де створено систему 

спеціалізованих органів, які займаються питанням охорони довкілля, у тому 

числі й у сфері поводження з відходами. На виконання Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року та з урахуванням дослідженого 

досвіду країн-членів ЄС, доводиться доцільність створення спеціалізованого 

центрального органу виконавчої влади в сфері поводження з відходами, який 

здійснюватиме контроль у цій галузі, а також функції з надання послуг фізичним 
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і юридичним особам (видача документів дозвільного характеру, ліцензування, 

погодження, реєстрація та ін. дії розпорядчого характеру). Таким органом може 

стати Державна служба України у сфері поводження з відходами.  

В рамках функціонально-правового забезпечення поводження з відходами в 

Україні та ЄС проаналізовано зміст таких операцій: утилізація, рециклінг, 

збирання, сортування, знешкодження, подрібнення, захоронення відходів тощо. 

До таких операцій мають відношення як власники відходів, так і органи 

державної влади.  

 В Україні проблеми поводження з відходами пов’язані серед іншого з 

відсутністю чітких вимог щодо зменшення використання упаковки при 

виробництві товарів, відсутністю розуміння процедур і правил поводження з 

відходами на побутовому рівні, застаріла інфраструктура для утилізації окремих 

видів відходів, неузгодженість нормативних актів, які регулюють дану сферу 

тощо.  

Захист здоров’я людини в ЄС здійснюється в тому числі завдяки системі 

управління відходами представленої двадцятьма директивами, що відносяться 

до різних аспектів проблеми поводження з відходами. Успішний європейський 

досвід в управлінні відходами сприяє зниженню забруднення навколишнього 

середовища, підвищенню якості життя населення, поліпшенню здоров’я людини. 

Попередження утворення відходів знижує негативний вплив утворених відходів 

на навколишнє середовище і людське здоров’я. Найуспішніший досвід щодо 

поводження з відходами накопичений в таких країнах ЄС, як Швеція, Німеччина, 

Данія та Нідерланди через запровадження оптимальних підходів до операцій 

поводження з відходами, ґрунтуючись на принципі трьох R – зменшення 

кількості відходів (превенція), рециркуляція та утилізація відходів.  Окрім цього, 

вдала державна політика, яка забезпечує фінансове заохочення суб’єктів, що 

здійснюють діяльність у сфері рециклінгу відходів, шляхом надання податкових 

пільг, державного кредитування під мінімальні відсотки тощо; інформаційні 

кампанії щодо сортування відходів – безперечно позитивно впливає на розвиток 

зразкової моделі поводження з відходами. 
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 Вітчизняний досвід поводження з відходами на сьогоднішній день не 

збігається із західноєвропейським досвідом управління відходами: відмінності, 

як бачимо, починаються вже на рівні базової і вихідної термінології. У 

вітчизняній літературі немає визначеності цілої низки понять: так, часом 

абсолютно довільно тлумачаться «повторне використання» і «рециклінг». Без 

повної понятійної і термінологічної ясності щодо всіх сторін проблеми, мета 

зближення України з політикою ЄС у сфері управління відходами, проголошена 

ще з моменту підписання Угоди про партнерство і співробітництво у 1998 році, 

досягнута, очевидно, буде не в повній мірі.  
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РОЗДІЛ ІІІ. 

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

 

3.1. Поняття та напрями адаптації законодавства України щодо 

поводження з відходами до законодавства ЄС 

 

Україна взяла на себе зобов’язання стосовно адаптації національного 

законодавства до європейських та міжнародних стандартів у тому числі й щодо 

відходів, адже у ЄС вирішенню проблем у сфері охорони довкілля приділяється 

значна увага. Угода про асоціацію спрямована на забезпечення нового формату 

відносин між Україною та ЄС в цій сфері. Тому вирішення проблеми поводження 

з відходами на державному рівні має здійснюватися з урахуванням своїх 

особливостей, позитивного досвіду європейських держав, а також дотримання 

правил екологічної безпеки при поводженні з ними. 

В контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна взяла на 

себе конкретні зобов’язання щодо адаптації національного екологічного 

законодавства в тому числі щодо поводження з відходами до відповідних норм 

Acquis. Таким чином, Україні необхідно витримувати строки задля імплементації 

визначеного переліку директив ЄС.  

Питання адаптації екологічного законодавства України до законодавства 

ЄС знаходиться у межах сучасних загальносвітових процесів глобалізації, які 

супроводжуються як позитивними, так і негативними змінами в різних сферах 

суспільного буття. «Вони знайшли свій відбиток у політиці, економіці, культурі, 

суттєво впливають на екологічну ситуацію, демографічний стан людства тощо. 

Досить суттєвими є наслідки вказаних процесів і у юридичній сфері» [21, c. 123-

128].  

Все більш тісна взаємодія правових систем призводить до їх планомірного 

зближення, що стає предметом наукових досліджень. Результатом є накопичення 
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значної кількості спеціальних категорій та понять, які відображають відповідні 

загальносвітові процеси та їх наслідки.  

Як слушно зазначається в юридичній літературі, невід’ємною складовою 

загального інтеграційного процесу є світова та європейська правова інтеграція, 

що передбачає поступове зближення і гармонізацію національних правових 

систем [225, c. 191-199]. Отож, пріоритетним напрямом зовнішньої політики 

незалежної України та її стратегічним курсом визнано вступ до ЄС, де ключовим 

елементом успішної євроінтеграції України є адаптація українського 

законодавства, тобто досягнення певного рівня узгодженості українського 

законодавства із сучасною європейською правовою системою або приведення у 

відповідність законодавства України до стандартів права ЄС [117, c. 58-61].  

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає в 

поетапному ухваленні та впровадженні законів і підзаконних нормативно-

правових актів України, розроблених з урахуванням правових стандартів та 

вимог ЄС, а також у внесенні відповідних змін у чинні нормативно-правові акти 

України.  

У вітчизняній юридичній науці та практиці також часто використовують 

поняття «апроксимація» та «конвергенція» [225, c. 195].  

На думку Н. Р. Малишевої,  конвергенція – це більш обережний, гнучкий і 

послідовний зустрічний рух двох правових систем, без зобов’язань абсолютної 

відповідності [110, c. 556]. У ході конвергенції відбувається помітна 

трансформація національного права, модернізація правотворчого і 

правозастосовчого процесів.  

«Процес конвергенції передбачає, що основні принципи і властивості однієї 

правової системи відтворюються або інтегруються в іншу правову систему» 

[225, c. 197]. Наголосимо, що в Угоді про асоціацію застосовується, власне, 

термін «конвергенція», що свідчить про інтеграцію України у правовий простір 

ЄС.  

Як слушно зазначає М.В. Краснова, заходи з конвергенції (наближення) 

екологічного законодавства є однією із форм адаптації національного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [95, c. 64].  
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Процеси конвергенції екологічного законодавства ґрунтуються на Угодах 

про партнерство і співробітництво або Угодах про асоціацію, укладених 

протягом останнього десятиліття між ЄС та урядами різних країн. Європейська 

політика сусідства (ENP), заснована у 2003/2004 рр., наразі стала добре 

відпрацьованим механізмом співпраці Європейського Союзу із сусідніми 

країнами. Багато з них висловили зацікавленість розпочати конвергенцію свого 

екологічного законодавства з правом Європейського Союзу.  

Процес конвергенції передбачає, що основні принципи і властивості однієї 

правової системи відтворюються або інтегруються у іншу правову систему. При 

цьому враховуються особливості цієї правової системи і відсутній обов’язок 

приймати абсолютно тотожні положення і норми [123].  

Втім, з урахуванням нормативного використання терміну «адаптація», 

вважаємо правильним використовувати саме його в питаннях гармонізації та 

наближення українського законодавства у сфері поводження з відходами до 

законодавства ЄС.  

У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженій Законом України від 18 

березня 2004 р. № 1629-ІV [150] (далі – Загальнодержавна програма), зазначено, 

що «адаптація полягає у приведенні законів України та інших нормативно-

правових актів у відповідність до acquis communautaire».  

З цього приводу академік Ю. Шемшученко зазначає: «Під адаптацією 

розуміють систему односторонніх заходів, що вживаються державами, які мають 

намір вступити до ЄС, з метою приведення своїх законодавчих систем та 

адміністративної практики у відповідність із обов’язковим мінімумом 

законодавства ЄС» [225, c. 197]. На думку експертів Міністерства юстиції 

України, «в процесі досягнення принципової адекватності законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу варто вживати термін 

«адаптація», оскільки він має ширше значення, ніж гармонізація, і, що 

найголовніше, охоплює процес гармонізації» [225, c. 191-199].  

Екологічна політика України щодо адаптації законодавства стосовно відхо-

дів формується як окрема складова реформи та спрямовується на забезпечення  
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врахування вимог приписів права Європейського Союзу, створення спеціальних 

умов для фінансового та освітнього процесів адаптації.  

Визначення пріоритетів і розробка векторів такого реформування 

сприятиме здійсненню подальших проектів в цій сфері, формуванню ресурсів та 

організаційного потенціалу для адаптації національної правової системи до 

вимог ЄС в короткостроковій або середньостроковій перспективі.  

Причому метою зближення має бути не пряме перенесення директив ЄС в 

національне законодавство нашої держави, а поетапна адаптація до ключових 

нормативно-правових вимог ЄС при одночасному зміцненні інституційної бази, 

необхідної для здійснення відповідних реформ. Тільки за такого підходу 

зможемо забезпечити максимальну ефективність зусиль, спрямованих на 

досягнення стратегічних пріоритетів. 

Наразі адаптація законодавства України до законодавства ЄС відбувається 

відповідно до положень раніше згаданої Загальнодержавної програми [150], на 

виконання якої протягом 2005–2015 рр. було прийнято низку нормативно-

правових актів, передусім, підзаконного нормативного характеру. Зокрема, 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного 

плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки» 

від 25 травня 2011 р. № 577-р [156], наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України «Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 

апроксимації)» від в 17 грудня 2012 р. № 659 [239] та інші.  

Базовий план, в свою чергу, передбачає перелік директив ЄС у сфері 

охорони довкілля, до яких повинно адаптуватися українське законодавство. Для 

кожної окремої директиви визначено не тільки мінімальний перелік конкретних 

нормативно-правових актів, які мають адаптуватися, але й визначені базові 

вимоги, у напрямку яких і з врахуванням яких змінюватиметься законодавство. 

План дає далекосяжну перспективу адаптації, його виконання у часі тісно 

пов’язано з набранням чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тим 

не менше, план міг би виконувати функцію підготовки екологічного 

законодавства України до адаптації на етапі, коли доля з Угодою про асоціацію 
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ще не визначена, а українське законодавство в багатьох сферах потребує 

нагального наближення до норм та стандартів ЄС. 

Для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних 

інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації, розробки 

пропозицій щодо розвитку співробітництва з ЄС у сфері адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, а також забезпечення формування єдиних підходів 

до провадження діяльності з адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, було створено Координаційну Раду з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄЄ (далі – Координаційна Рада).  

9 березня 2010 р. з метою забезпечення систематизації, послідовності та 

плановості роботи у сфері адаптації, Координаційна Рада схвалила 

Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства ЄС, який 

був доповнений у 2012 р. (далі – Прогресивний план), відповідно до якого, 

упродовж п’яти років після набуття чинності Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС було передбачено підготовку проектів нормативно-правових 

актів щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів, зокрема, Закону 

України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98 (щодо впровадження 

п’ятиступеневої ієрархії пріоритетів у вирішенні питань поводження з 

відходами) та підготовку нормативно-правового акту щодо створення та ведення 

відповідних публічних реєстрів усіх суб’єктів підприємницької діяльності у 

сфері поводження з відходами (перевізників, операторів утилізації та видалення, 

їхніх дилерів і посередників у галузі поводження з відходами).  

В цілому, вказані акти, за винятком окремих положень, відповідають 

положенням acquis. Разом з тим, у законодавстві України з охорони довкілля досі 

є неврахованими деякі базові принципи системи екологічного управління ЄС, 

зокрема, принцип перестороги, басейновий принцип управління водними 

ресурсами, принцип корпоративного екологічного управління, принцип 

інтегрованого підходу та принцип комплексного міжсередовищного підходу у 

формуванні політики у сфері охорони довкілля. Здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток державної політики, заснованої на зазначених вище принципах, 

передбачено схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
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жовтня 2007 р. № 880-р Концепцією національної екологічної політики України 

на період до 2020 року [184, c. 170].  

Видається, що процес адаптації екологічного законодавства України до 

acquis ЄС у цій сфері, повинен ґрунтуватись на таких європейських стандартах і 

принципах, як: доступ громадськості до екологічної інформації та до підготовки 

планів (програм) у сфері довкілля; обов’язок держави збирати та самостійно 

поширювати екологічну інформацію; доступ громадськості до правосуддя з 

екологічних питань; протидія шкідливому транскордонному впливу на довкілля; 

оцінка впливу людської діяльності на навколишнє середовище; урахування в 

екологічній політиці принципу сталого розвитку; збереження, захист та 

покращення якості довкілля; виважене та раціональне використання природних 

ресурсів; взаємодія у вирішенні регіональних та всесвітніх проблем довкілля; 

необхідність та невідворотність виправлення екологічної шкоди з джерела її 

завдання (забруднювач платить); правильне поводження з відходами та 

запобігання їх шкідливим наслідкам; спеціальний контроль за небезпечними 

речовинами та відходами; комплексне запобігання забрудненням, контроль та 

дозвільний характер щодо забруднень; повернення місцевостей до їх первинного 

стану після завершення діяльності. 

Варто зазначити, що в ЄС заходи у сфері охорони довкілля поширюються 

на значне коло об’єктів охорони та джерел забруднення. Таким чином, подальша 

адаптація законодавства має відбуватися через поступове розширення переліку 

об’єктів охорони і джерел забруднення. Потрібно прийняти законодавчі акти 

щодо порядку збору відходів та передбачали впровадження обов’язкової 

утилізації відходів упаковки, електричних та електронних приладів, 

транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився, та формалізували 

правила поводження з відходами у сфері видобувній промисловості.  

Для зменшення негативного впливу людської діяльності на клімат та якість 

атмосферного повітря необхідно розробити правовий механізм здійснення 

контролю та нагляду за стійкими органічними забруднювачами та фторованими 

парниковими газами; встановити необхідні вимоги до якості різних видів палива, 

яке імпортується на територію України; удосконалити єдиний перелік 
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найпоширеніших і найнебезпечніших забруднюючих речовин, викиди яких в 

атмосферне повітря повинні регулюватися. Крім того, з метою здійснення 

ефективного попередження негативного впливу на довкілля, доцільно 

впровадити загальну систему моніторингу стану довкілля. 

В підзаконних нормативно-правових актах щодо реалізації завдань щодо 

наближення законодавства України до законодавства ЄС наводиться актуальний 

стан справ у цій сфері та визначається діяльність міністерств і відомств з 

розробки нормативних актів для якісної та своєчасної імплементації директив 

ЄС. Плани імплементації також допоможуть громадянському суспільству та 

бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері і надавати змістовні 

пропозиції до проектів актів законодавства України, що будуть розроблятися на 

підставі Планів. 

Так, зокрема, схвалено Плани щодо імплементації таких актів до 

законодавства ЄС [115]: про оцінку впливу окремих державних і приватних 

проектів на навколишнє середовище (Директива 2011/92/ЄС);  про оцінку впливу 

окремих планів та програм на навколишнє  середовище (Директива 2001/42/ЄС); 

про доступ громадськості до екологічної інформації (Директива 2003/4/ЄС); про 

участь громадськості у розробці деяких планів та програм, пов’язаних з 

навколишнім природним середовищем (Директива 2003/35/ЄC). 

Забезпечення участі зацікавлених сторін у нормотворчому процесі є 

обов’язковим для кожного міністерства. Цей формат сприятиме прозорому та 

дієвому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Адаптація законодавства України щодо поводження з відходами 

визначається як  складний процес, саме тому необхідне його чітке планування. 

На нашу думку, доцільно виділити наступну послідовність еколого-правової 

адаптації: 1) визначення актів acquis communautaire, що регулюють 

правовідносини у такій сфері; 2) здійснення перекладу актів європейського права 

щодо поводження з відходами; 3) здійснення порівняльного аналізу норм і 

правил щодо відходів і поводження з ними; 4) формалізація рекомендацій щодо 

адаптації законодавства України до acquis communautaire; 5) визначення 

переліку законопроектних робіт у цій сфері; 6) підготовка необхідних проектів 
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законів, які включені до переліку робіт з їх подальшим  ухваленням; 7) 

моніторинг виконання та контроль законодавчих механізмів.  

Отже, під еколого-правовою адаптацією пропонуємо розуміти поступовий, 

планомірний процес приведення нормативно-правових актів України в сфері 

охорони довкілля у відповідність до законодавства ЄС в даній сфері.  

Особливу увагу при зближенні з екологічним законодавством 

Європейського Союзу слід приділити: 1) горизонтальній правовій базі 

природоохоронної діяльності на підприємствах, екологія яких належить до 

невідкладних проблем України; 2) відповідності даного акту ЄС рівню розвитку 

(економічного, політичного, інституційного і ін.) України; 3) фундаментальним 

положенням екологічного права, а не таким питанням, як технічні вимоги до 

інфраструктури; 4) рамковим директивам, що регулюють процедуру, загальні 

підходи та інституційну структуру.  

Для ефективної адаптації законодавства України щодо поводження з 

відходами до законодавства ЄС, необхідно підготувати комплексні плани, що 

охоплюватимуть управлінські, фінансові, правозастосовні, інституційні та інші 

аспекти. Необхідні також додаткові оцінки та процес обговорення з 

громадськістю. З огляду на це, на нашу думку, слід  було б вжити наступних 

заходів:  

1. Оновити Прогресивний план адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу в частині поводження з відходами.  

2. Організувати консультації з компетентним органом з питань співпраці з 

ЄС та іншими органами щодо розподілу зобов’язань за кожне окреме джерело 

права ЄС, яке має відношення до цього процесу.  

3. Призначити запропонований спеціальний орган (Державна служба 

України у сфері поводження з відходами) з функціями координатора з усіх 

джерел acquis ЄС у сфері поводження з відходами, що зазначені в Угоді про 

асоціацію.  

4. Розробити механізм співпраці для забезпечення координування спільних 

дій органів з адаптації та впровадження вимог права Європейського Союзу.  
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5. Виокремити матеріальну базу на реалізацію актуалізованого плану 

адаптації законодавства у сфері поводження з відходами.  

6. Пошук альтернативних джерел фінансування: двосторонні донори тощо 

[123]. 

 

3.2. Перспективи розвитку законодавства України щодо поводження з 

відходами в умовах інтеграції до Європейського Союзу 

 

Сьогодні «принципового значення набуває модернізація системи 

екологічного законодавства в контексті міжнародно-правових зобов’язань 

України, яке можливе завдяки: а) забезпеченню цілісності й узгодженості різних 

її складників, б) виявленню протиріч і заповненню прогалин у чинному 

екологічному законодавстві; в) вдосконаленню діючих нормативно-правових 

актів з урахуванням міжнародних стандартів і вимог.  

Спираючись на концептуальні положення системного підходу при 

вирішенні проблем сталого розвитку в галузі довкілля, можна стверджувати, що 

головною інноваційною домінантою для України наразі є формування 

адекватної державним інтересам і виваженої, з урахуванням національних 

факторів еволюціонування соціуму, системи реформованого екологічного 

законодавства» [130, c. 2].  

 В Указі Президента України Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній 

безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх 

нейтралізації» наголошується на значних обсягах накопичених в Україні 

відходів та пропонується ряд заходів для вирішення даної проблеми, серед яких: 

забезпечення супроводження законопроекту «Про управління відходами» № 

2207-1-д; доручення щодо внесення змін у відповідні акти щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства у сфері управління відходами; 

«запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання 

створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів; наголошується на 

необхідності утворення інформаційного центру для збирання, оброблення, 
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аналізу та поширення інформації про управління відходами» [180]. Прийняття 

такого документа підтверджує актуальність проблеми поводження з відходами 

та небайдужість держави до вирішення даного питання, однак положення 

зазначеного Рішення не змінюють прямо нормативне регулювання поводження 

з відходами, а лише вказує на напрями, за якими законодавець має реформувати 

зазначену сферу відносин.  

Практична частина реформування сфери управління відходами в Україні 

розпочалась із реалізації Національного та регіональних планів управління 

відходами, а також схвалення рамкового законопроекту про відходи та 

секторальних законопроектів, які стосуються нової моделі управління відходами 

[126].  

На виконання означених планів, з’являються законопроекти, покликані на 

виконання тих чи інших завдань в рамках адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. В даному випадку вбачається слушним проаналізувати зміст 

законопроектів з питань поводження з відходами. Так, до порядку денного 

Верховної Ради України включено ряд законопроектів, які стосуються певних 

аспектів правового регулювання поводження з відходами, що свідчить про 

актуальність цієї проблеми і увагу народних депутатів до її вирішення.  

Проектом Закону «Про управління відходами» реєстр. № 2207-1-д від 

04.06.2020 [196], згідно з пояснювальною запискою до нього, передбачено 

«вдосконалення системи управління відходами, визначення  правових, 

організаційних, економічних засад та механізмів контролю для забезпечення 

всебічного захисту здоров’я людей та довкілля шляхом впровадження заходів 

для запобігання або зменшення утворення відходів, зниження негативних 

наслідків від управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного 

використання і відновленню як вторинної сировини та енергетичних ресурсів» 

[196]. 

Однак, аналізуючи зміст законопроекту, порівнюючи його положення з 

чинним Законом України «Про відходи», на нашу думку, варто зупинитися на 

наступних особливостях.  
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1. Проект Закону не передбачає терміну «поводження з відходами», 

через що піддається критиці, адже такий підхід звужує сферу дії даного акту до 

організаційно-розпорядчих дій органів з відповідними повноваженнями у сфері 

управління відходами, торкаючись операцій поводження з відходами лише 

частково у вигляді збирання, перевезення, відновлення (у тому числі сортування) 

та видалення відходів. Таким чином, назва законопроекту є вужчою за його зміст 

та не враховує того, що управління відходами є лише одним із аспектів правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. 

2. Проектом пропонується введення нових понять: «ієрархія 

управління відходами», «утворювач відходів», «рециклінг», а також 

доповнюються принципи державної політики у сфері управління відходами, що 

наближує сферу регулювання поводження з відходами до стандартів ЄС. 

3. Розширено визначення «побутових відходів», під якими розуміються 

«змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи 

відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, упаковки, 

біовідходи, металобрухт, відходи електричного та електронного обладнання, 

відходи батарей та акумуляторів, медичні та небезпечні відходи у складі 

побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або 

роздільно зібрані відходи з інших джерел у разі, коли ці відходи подібні за своїм 

складом до відходів домогосподарств» [196]. 

4. Поняття «операції з управління відходами», які включають у себе 

«збирання, перевезення, відновлення (у тому числі сортування) та видалення 

відходів» (п. 27 ч. 1 ст. 1 проекту), не охоплює весь перелік операцій, які можуть 

здійснюватися з відходами відповідно до цього проекту. 

5. Проектом передбачається підписання договорів з виробниками на 

виконання принципу розширеної відповідальності виробника, таким чином 

зменшуватиметься тариф для утворювачів побутових відходів на вказану 

послугу. 

6. Впровадження Національного переліку відходів сприятиме 

гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі 

обліку та звітності у сфері управління відходами. 
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7. Додано блок про інвестиційні програми, однак, лише в контексті 

розвитку та оновлення об’єктів управління побутовими відходами. Отже, дане 

положення має застосування лише до одного виду відходів, а саме побутових.  

8. Встановлено Цільові показники з управління побутовими відходами, 

де показник до повторного використання та рециклінгу побутових відходів на 

період 2040 року дорівнює не менше 35% від маси, однак питання контролю за 

виконанням даного завдання та відповідальності не визначено. 

9. Законопроектом передбачено впровадження інформаційної системи 

управління відходами для обліку, звітності та аналізу даних у сфері поводження 

з відходами, яка складатиметься з підсистем звітності, надання адміністративних 

послуг та реєстрів (суб’єктів господарювання у сфері управління відходами, 

ліцензій, дозволів тощо).  

10. Законопроект потребує доопрацювання в частині пропонованих змін 

до КУпАП, адже такі зміни мають бути подані в окремому порядку, визначеному 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення процедури внесення змін» від 19.05.2020 № 619-IX. 

Резюмуючи пропоновані положення в проекті Закону, можна дійти 

висновку, що за приведенням понятійного апарату у відповідність до 

законодавства ЄС, зі зміною у назві «управління» на «поводження», з 

приведенням у відповідність техніко-юридичних аспектів акту, можна говорити 

про потенційно позитивні наслідки для регулювання сфери поводження з 

відходами з набуттям статусу Закону цим проектом.  

З урахуванням прикінцевих та перехідних положень проекту Закону, даний 

Закон вводиться в дію через дванадцять місяців з дня набрання ним чинності. 

Тому, запропоновані проектом зміни, з урахуванням визначеного терміну 

введення в дію та необхідного часу на доопрацювання для другого читання, 

матимуть місце не скоріше ніж у 2022-2023 роках, за умови, що проект буде 

прийнятий за основу, що значною мірою затягує процес покращення стану 

регулювання сфери поводження з відходами.   

В свою чергу, ще одним важливим актом, що декларує превентивну 

функцію обмеження накопичення відходів, виступає проект Закону «Про 
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обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Цим проектом 

передбачається наступне: заборона розповсюдження пластикових пакетів в 

об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною 

до 50 мкм з 1 січня 2022 року; заборона розповсюдження оксорозкладних 

(оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та 

об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року; заборона схиляння 

споживачів до купівлі пластикових пакетів; стимулювання виробництва 

біорозкладних пластикових пакетів.  

Прийняття даного Закону дозволить знизити кількість пластикових 

пакетів, що засмічують навколишнє середовище без переробки шляхом 

захоронення.   

Крім того, на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано такі 

проекти Законів України: «Про відходи електричного та електронного 

обладнання» (реєстраційний номер 2350 від 30 жовтня 2019 р.), «Про батареї і 

акумулятори» (реєстраційний номер 2352 від 30 жовтня 2019 р.), якими також 

визначено розподіл повноважень між уповноваженими органами виконавчої 

влади у сфері управління відходами виробництва і споживання.  

Розгляд наявних у парламенті України законопроектів з питань 

поводження з відходами засвідчує зацікавленість суб’єктів законодавчої 

ініціативи у подальшому впорядкуванні правового механізму, впровадженні 

сучасних методів та технологій у цій сфері. Більшість законопроектів містить 

слушні пропозиції, запровадження яких сприятиме зниженню впливу відходів на 

довкілля та здоров’я людей.  

Угода між Україною та ЄС про асоціацію серед іншого передбачає 

співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища, раціонального 

використання ресурсів природи тощо. Мова також іде й про управління 

відходами та ресурсами. 

Враховуючи ст. 363 Угоди адаптація законодавства України до норм права 

ЄС відбувається у відповідності до Додатка ХХХ [54] (далі – Додаток до Угоди), 

яким передбачаються заходи щодо управління відходами. Додаток визначає 

перелік директив, які мають бути інтегровані у законодавство України у сфері 
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поводження з відходами, із зазначенням строків для такої інтеграції [203, c. 25], 

серед яких «Директива №2008/98/ЄС про відходи; Директива № 1999/31/ЄС про 

захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003; Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС» [57]. 

На думку окремих спеціалістів вибір саме цих Директив ЄС був пов’язаний 

із наявністю суттєвих прогалин у національному законодавстві з тих питань, які 

безпосередньо регламентуються цими Директивами [74]. Видається, що мова йде 

не виключно про прогалини у національному законодавстві України, а про 

фундаментальне значення цих Директив ЄС для адаптації законодавства України 

у сфері управління відходами. 

На нашу думку, для ефективної адаптації законодавства України до норм 

права ЄС в сфері поводження з відходами, слід брати до уваги ті тенденції, які 

мають місце в законодавстві ЄС, та діяти на випередження.  

Так, на підставі аналізу тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

зокрема, ст.ст. 360 та 361 можна зробити висновок про актуальність наступних 

ідей та принципів в екологічній політиці ЄС: «ідеї збереження, захисту та 

поліпшення якості навколишнього природного середовища; ідеї захисту 

здоров’я людини; ідеї розсудливого, раціонального та бережливого 

використання природних ресурсів; ідеї спільного вирішення регіональних та 

глобальних екологічних проблем тощо» [198, c. 35-43]. 

При цьому, слід звернути увагу на те, що є й інші Директиви, які пов’язані 

з поводженням з відходами. Мова йде про № 2000/76/ЄС від 04 грудня 2000 р.; 

№ 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. та № 2004/12/ЄС від 20 грудня 1994 р. [40]. 

Вимоги зазначених Директив Європейського Союзу також мають бути враховані 

в процесі адаптації законодавства України до норм ЄС у сфері поводження з 

відходами. 

Основними завданнями Плану імплементації актів права ЄС у сфері 

поводження з відходами є впровадження визначених в Угоді положень: 

прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу 

(органів); підготовка планів щодо управління відходами згідно із п’ятиетапною 
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ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів; 

гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації 

відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste); встановлення 

механізму повного покриття витрат згідно з принципом «забруднювач платить» 

та принципом розширеної відповідальності виробника; встановлення дозвільної 

системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи 

утилізації відходів, з особливими зобов’язаннями щодо управління 

небезпечними відходами;  запровадження реєстру установ і підприємств, які 

здійснюють збір та транспортування відходів. 

В цьому контексті видається доцільним проаналізувати стан відповідності 

законодавства України директивам ЄС у сфері поводження з відходами.  

Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 

листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив.  

Головною метою даної Директиви є запобігання або зниження негативних 

впливів виробництва й поводження з відходами, зменшення загальних наслідків 

використання ресурсів та підвищення ефективності такого використання: 

запровадження розширеної відповідальності виробника; запобігання утворенню 

відходів; заборона змішувати відходи з іншими відходами чи матеріалами з 

відмінними властивостями; забезпечення максимального утилізаційного 

рециклінгу відходів; ліквідація безпечним способом відходів за неможливості 

проведення їх утилізації; заборона несанкціонованого складування, поховання та 

утилізації відходів; створення національних планів управління відходами у 

країнах-членах ЄС. 

Як випливає з преамбули цієї Директиви, її було прийнято з метою 

уточнення ключових понять, посилення заходів щодо запобігання утворенню 

відходів, запровадження підходу, який враховує увесь життєвий цикл продуктів 

та матеріалів, а не лише фазу відходів, зосередження на зниженні негативного 

впливу утворення відходів на довкілля, заохочення переробки відходів і 

використання вторинної сировини.  

Підкреслено, що держави-члени ЄС повинні передбачити ефективні, 

співмірні і жорсткі санкції, які застосовуватимуться до фізичних і юридичних 
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осіб, відповідальних за поводження з відходами, зокрема, виробників, власників, 

брокерів, дилерів, перевізників, збирачів, а також установ чи підприємств, які 

здійснюють переробку і управління відходами, у разі порушення ними положень 

даної Директиви.  

Законодавство, що регулює в Україні питання, дотичні до даної директиви, 

відповідає встановленим директивою вимогам, але частково [194]. Основним 

законом у сфері поводження з відходами є Закон України «Про відходи», що 

визначає організаційні, правові та економічні засади діяльності, пов’язаної із 

зменшенням або запобіганням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

зберіганням, перевезенням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

захороненням та знешкодженням, а також з відверненням негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території 

України. Особливості регулювання поводження з окремими видами відходів 

регулюються також спеціальним законодавством. Існує досить широка база 

підзаконних нормативно-правових актів та технічних норм [194].  

Однак, для ефективного використання приписів Директиви 2008/98/ЄC, 

Україні потрібно реформувати власне законодавство щодо поводження з 

відходами. Це стосується як визначення понять (наприклад, відсутні дефініції 

конкретних операцій поводження з відходами (повторне використання тощо), 

так і приведення у відповідність класифікації відходів.  

Окремої уваги потребують принципові підходи, визначені у Директиві 

2008/98/ЄC щодо запровадження ієрархії у вирішенні питань поводження з 

відходами.  

У цій Директиві визначено таку «ієрархію відходів: а) запобігання; b) 

підготовка до повторного використання; с) переробка; d) інша утилізація, така як 

відновлення енергії, та е) ліквідація». При цьому основний акцент зроблено на 

досягнення більш високого рівня переробки відходів, збільшення їх 

використання в якості додаткових ресурсів. Визначено, що згідно з принципом 

оплати забруднювачем, витрати на управління відходами несе первісний 

виробник відходів або їх поточний чи попередній власник. Разом із тим, 

держави-члени можуть прийняти рішення, що ці витрати частково або цілком 
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покладаються на виробників чи дистриб’юторів продуктів, з яких утворилися 

відходи.  

Потребують також закріплення в законодавстві про відходи та інших 

пов’язаних нормативно-правових актах України положення про: побічні 

продукти та критерії їх визначення; критерії визначення завершення режиму 

відходів (коли відходи припиняють бути відходами); запобігання утворення 

відходів (у т.ч. про зменшення вмісту шкідливих речовин у відходах) та введення 

розширеної відповідальності виробника; плани управління відходами та 

програми запобігання утворенню відходів.  

Необхідно при адаптації Директиви враховувати класифікацію відходів та 

критерії для визначення небезпечних відходів, а також дати визначення 

відходам, які мають збиратися роздільно.  

Також, доцільно закріпити правила вжиття заходів перед тим, як речовина, 

матеріал або продукт набуватимуть статусу відходів, що зможе зменшити 

кількість накопичуваних відходів. На рівні з цим також необхідно запровадити 

положення принципу стосовно безвідходних технологій.  

Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/21/ЄС від 15 березня 

2006 року про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться 

зміни до директиви 2004/35/ЄС.  

Законодавство України частково відповідає вимогам Директиви (ступінь 

відповідності низький) [194]. Директива 2006/21/ЄC передбачає заходи та 

процедури щодо попередження та зменшення, негативного впливу на довкілля, 

зокрема на воду, повітря, ґрунти, фауну, флору та ландшафт, а також загрозу для 

здоров’я людини, в результаті поводження з відходами від видобувних галузей 

промисловості. «Питання, які стосуються відходів видобувної промисловості, в 

законодавстві України врегульовані недостатньо та потребують суттєвого 

вдосконалення. Окремі аспекти врегульовані у законодавстві про надра  (щодо 

видобування корисних копалин, техногенні родовища корисних копалин, тощо). 

Деякі питання охорони довкілля та здоров’я, які пов’язані з функціонуванням 

об’єктів, на яких розміщено відходи видобувної промисловості, визначені у 

державних санітарних нормах і правилах» [194].  
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З метою гармонізації з Директивою 2006/21/ЄC видається доцільним внести 

зміни та/або розробити нормативно-правові акти, які б більш докладно та 

послідовно регулювали поводження з видобувними відходами та включали 

питання створення планів управління відходами, питання будівництва споруд 

для поводження з відходами, визначали вимоги щодо фінансових гарантій, тощо. 

Слід також доопрацювати дозвільну процедуру стосовно розміщення та споруд 

для відходів та систему інформування громадськості. Необхідно привести у 

відповідність класифікацію споруд для операцій з відходами.  

Визначення ключових понять в означеній сфері повинно відповідати 

європейським вимогам, оскільки в українському законодавстві відсутні 

визначення термінів «дамба», «інертні відходи», «незабруднені ґрунти», 

«обробка відходів промисловості», «значна аварія», «споруда для відходів» та 

низки інших; визначення терміну «розвідувальні роботи» менш конкретизовано, 

ніж у директиві 2006/21/ЄС тощо. Крім того, аналогічно до Директиви 

2008/98/ЄС, слід зазначити, що потребує закріплення поняття «утримувач 

відходів» («waste holder»), оскільки у національному законодавстві відокремлено 

поняття «виробник відходів» та «власник відходів», а також необхідно 

запровадити поняття «оператора відходів» [194]. В разі прийняття проекту 

Закону «Про управління відходами» – більшість із вказаних вище зауважень 

щодо невідповідності понятійного апарату будуть вирішені.  

Директива Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року про захоронення 

відходів.  

Головна мета Директиви полягає у запобіганні та мінімізації негативного 

впливу на навколишнє середовище і зниження ризику для здоров’я людини, що 

виникає при захороненні відходів; дотримання визначених Директивою вимог до 

різних видів відходів, що надходять на полігони; класифікації полігонів залежно 

від відходів, що захоронюються; порядку поводження з небезпечними 

відходами; умов технічної експлуатації полігонів; порядку отримання дозволів 

на відкриття нових полігонів.  

Слід зазначити, що в державах-членах ЄС проводиться політика з 

регулювання відходів, де питання щодо запобігання утворення відходів 
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електричного та електронного обладнання, їх мінімізація, скорочення, повторне 

використання, рециркуляція і рекуперація ресурсів є пріоритетними.  

Враховуючи динамічний розвиток сфери поводження з відходами, а також 

поступовий перехід держав-членів до суспільства рециклінгу, в ЄС 

запропоновано переглянути деякі з встановлених директивами цільових 

показників. Це передбачено в рамках акту «Пропозиції до Директиви щодо 

внесення змін та доповнень до директив 2008/98/ЄC  про відходи, 94/62/ЄC про 

упаковку та відходи упаковки, 1999/31/ЄC про захоронення відходів, 2000/53/ЄC 

про транспортні засоби, термін експлуатації яких закінчився, 2006/66/ЄC про 

батарейки й акумулятори та відходи батарейок й акумуляторів та 2012/19/ЄС про 

відходи електронного та електричного обладнання». 

Законодавство України частково відповідає вимогам Директиви [194]. 

Директива 1999/31/ЄС визначає класифікацію захоронень та поширюється на 

захоронення безпечних відходів, захоронення небезпечних відходів та 

захоронення інертних відходів. Закон України «Про відходи» визначає правові, 

організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з поводженням з 

відходами, в т.ч. з їх захороненням.  

Законодавством та підзаконними актами врегульовано основні аспекти 

дозвільної процедури на здійснення операцій поводження з відходами, порядок 

ведення реєстру місць видалення відходів. Також існує ряд нормативно-

правових актів, державних будівельних та санітарних норм, які регулюють 

питання будівництва та експлуатації полігонів побутових та промислових 

відходів. Зокрема, ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. 

Основи проектування; ДБН В.2.4-4:2010 Полігони зі знешкодження та 

Захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування; ДСанПіН 

2.2.7.029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та 

визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення; Правила експлуатації 

полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 р. № 435, та 

інші.  
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Низка норм потребують перегляду та доповнень з метою гармонізації з 

Директивою 1999/31/ЄС, у т.ч. щодо класифікації захоронень, дозвільної 

процедури (наприклад, щодо фінансової гарантії заявника при отриманні 

дозволу на захоронення відходів), заборони захоронення певних видів відходів, 

процедури прийняття відходів до захоронення, заходів  контролю та моніторингу 

в період експлуатації, витрат на захоронення, процедури закриття та наступних 

заходів щодо закритих місць захоронення, а також щодо приведення існуючих 

місць захоронення у відповідність до вимог Директиви або припинення їх 

функціонування. 

Слід також наголосити на необхідності приведення у відповідність 

термінологічного апарату та закріплення його у законодавстві. Додатки до 

Директиви 1999/31/ЄС вимагають окремого поглибленого фахового аналізу. 

Також слід зазначити, що згідно з Директивою Європарламенту та Ради ЄС 

2000/76/ЄС про спалювання відходів на відповідних підприємствах діють більш 

жорсткі вимоги щодо забруднення навколишнього середовища, здійснення цієї 

діяльності потребує спеціального дозволу, а самі підприємства знаходяться під 

пильною увагою і мають працювати прозоро для контролюючих органів та 

громадськості. 

Натомість, відсутність в Україні системи забезпечення сталості складу і 

калорійності побутових відходів, вмісту в них забруднюючих речовин може 

призвести до неможливості втримати рівень забруднення від діяльності 

відповідних підприємств у екологічно безпечних межах. 

З метою гармонізації з законодавством ЄС в цій сфері законодавство 

України вимагає суттєвої модифікації. У зв’язку з тим, що існують значні 

розбіжності у понятійному апараті, що було вже проаналізовано раніше, 

необхідним вбачається значне заповнення цієї прогалини, зокрема надати 

термінологічного визначення окремим операціям поводження з відходами, 

побічним продуктам та критеріям їх визначення, критеріям визначення 

завершення статусу відходів, запобіганню утворенню відходів, планам 

управління відходами тощо. Крім того, у законодавстві України наразі неповний 

перелік способів поводження з відходами та не враховано рівень розвитку 
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техніки та технологій у цій сфері, а також європейський досвід. Яскравим 

прикладом є правове регулювання сортування сміття, яке розглядається в 

законодавстві України лише як механічний процес, тоді як у світі застосовуються 

такі способи сортування відходів, як гідросепарація, виділення металовмісних 

фракцій відходів, хімічне сортування тощо. Занадто вузьке розуміння способів 

поводження з відходами законодавством в перспективі створює для 

контролюючих органів можливості накладення штрафів, судових позовів тощо 

за порушення законодавства навіть за умови зниження забруднювачем 

негативного впливу на довкілля та здоров’я людини. Водночас застарілі вимоги 

до місць зберігання відходів (як побутових, так і промислових) та підприємств з 

їх термічної обробки призводить до узаконення зберігання відходів у 

непристосованих для цього місцях та територіях.  

Законодавство у сфері поводження з відходами з урахуванням практики 

його застосування, міжнародного та європейського досвіду регулювання таких 

правовідносин вимагає удосконалення через адаптацію власних норм права, 

виходячи з їх особливостей, залишаючи робочі моделі.  

Таким чином, проаналізувавши законодавство України у сфері 

поводження з відходами в рамках євроінтеграції, слід констатувати, що 

законодавцем вживаються заходи задля покращення регулювання правовідносин 

у сфері поводження з відходами у відповідності до вимог, які встановлено в 

законодавстві Європейського Союзу.  

Однак, процес є вкрай повільним і неповним, адже на сьогодні бракує 

приведення у відповідність термінологічного апарату; встановлення повного 

переліку операцій з утилізації відходів та операцій з їх видалення, а також 

закріплення інших положень, які містяться в Директивах ЄС.  

Залишаються актуальними питання внесення змін до чинного Податкового 

кодексу України в частині екологічного податку на розміщення відходів (з 

відповідним обґрунтуванням та зображенням позитивного європейського 

досвіду, де підвищення екологічного податку виконало стимулюючу функцію до 

побудови підприємств з оброблення та переробки відходів – така фінансова 

модель для утворювачів відходів була вигіднішою, аніж сплачувати високі 
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ставки податку на захоронення відходів). Також досі не прийнятий технічний 

регламент про захоронення відходів, який би базувався на нормах Директив ЄС 

та встановлював сучасні правила обслуговування полігонів та інших місць 

видалення відходів. Процес адаптації об’єктивно відбувається, однак її темпи є 

вкрай незадовільними.  
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Висновки до Розділу ІІІ 

 

Дослідивши варіанти правової інтеграції в контексті гармонізації правових 

систем різних держав, з урахуванням особливостей гармонізації законодавства 

України та ЄС, пропонується використовувати поняття «адаптація» для 

позначення процесу наближення законодавства України у сфері поводження з 

відходами до законодавства ЄС.  

Метою зближення правових систем в досліджуваній сфері повинно стати не 

пряме відтворення норм права ЄС в українському законодавстві, а планомірна 

адаптація чинних норм національного права до правил і стандартів поводження 

з відходами, які випливають з профільних директив Європейського Союзу.  

Таким чином, запропоновано визначення еколого-правової адаптації, яка являє 

собою планомірний процес приведення нормативно-правових актів України в 

сфері охорони довкілля у відповідність до законодавства ЄС в даній сфері. 

Аналіз питань даного Розділу роботи дає змогу дійти висновку, що процесу 

адаптації вітчизняного законодавства щодо поводження з відходами до 

конкретних джерел права ЄС бракує системного і комплексного підходу. Процес 

адаптації законодавства Україні до вимог ЄС відбувається із затримкою 

запланованих строків. З урахуванням того, що розвиток європейського 

законодавства не стоїть на місці, Україні було б доречно провести адаптацію тих 

директив, які були вже зафіксовані у планах адаптації, та брати до уваги сучасні 

тенденції та оновлювати власну законодавчу базу, діючи на випередження.  

В українському законодавстві відбуваються процеси щодо оновлення 

правового поля у сфері поводження з відходами. Про це свідчать розроблені 

галузеві законопроекти, серед яких є такі: проект Закону «Про управління 

відходами», «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», 

«Про відходи електричного та електронного обладнання», «Про батареї і 

акумулятори» тощо. Основне місце серед них посідає проект Закону «Про 

управління відходами», адже він покликаний замінити чинний Закон України 

«Про відходи». В рамках аналізу даного законопроекту варто наголосити на 

невідповідності використаного в документі понятійного апарату вимогам 
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законодавства ЄС; використанні поняття «управління відходами», але не 

«поводження з відходами»; операції з управління відходами не включають усіх 

можливих операцій поводження з відходами тощо. Однак, при доопрацюванні 

даного законопроекту, його прийняття позитивно вплине на регулювання сфери 

поводження з відходами в Україні.  

 Важливе значення в процесі наближення законодавства України до 

законодавства ЄС в сфері поводження відходами, на нашу думку, матиме: 

ефективне виконання Національної стратегії управління відходами до 2030 року; 

розробка методів на місцевому рівні роздільного збору відходів, що передбачено 

ст. 35-1 Закону України «Про відходи» із імплементацією відповідних положень 

законодавства ЄС; внесення змін до законів України про технічно-гігієнічні 

правила щодо технічного забезпечення сміттєвих полігонів, техніко-екологічних 

вимог до сміттєспалювальних заводів та інших установок з обробки відходів, що 

будуть відповідати сучасному рівню технологічного розвитку та зменшать 

негативний вплив відходів на довкілля; посилити фінансову відповідальність 

забруднювачів за порушення законодавства України про поводження з 

відходами та нанесення шкоди довкіллю, що вплинуло на екосистему, 

біорізноманіття та здоров’я людини. 

Крім того, важливе значення має імплементація принципів екологічної 

політики ЄС в чинне законодавство України в сфері управління відходами. Мова 

йде про ієрархію поводження з відходами, що передбачає комплекс дій стосовно 

поводження з відходами у встановленій чіткій послідовності. Проект закону 

«Про управління відходами» вже містить в собі такі положення, тому 

законодавче поле, в разі прийняття цього закону, позитивно оновиться у 

відповідності до вимог і правил ЄС.   



 136 

ВИСНОВКИ 

 

У Висновках сформульовані найбільш значимі результати і положення 

дисертаційного дослідження, наведені теоретичні узагальнення і вирішення 

наукового завдання, яке полягає у з’ясуванні практичного значення правового 

регулювання поводження з відходами за екологічним законодавством України та 

ЄС. Відповідно до завдань дослідження, сформульовано низку важливих 

висновків, зокрема: 

1. На підставі узагальнення різних підходів вітчизняних та зарубіжних  

вчених з’ясовано, що серед науковців немає єдності в розумінні поняття 

«відходи», що дозволило запропонувати авторське визначення даного поняття.  

2. Доведено, що класифікація відходів в Україні є недосконалою за 

причиною відсутності чітких критеріїв розподілу відходів як до безпечних, так і 

небезпечних, та Класифікатора відходів, який би розмежовував відходи до 

зазначених категорій. У зв’язку з цим, пропонується прийняти Класифікатор 

відходів, гармонізований з європейськими стандартами, в якому буде закріплено 

єдиний список відходів і визначено ступінь їх шкідливості. 

3. Виокремлено періоди розвитку законодавства України та ЄС у сфері 

поводження з відходами. Так, законодавство на території України в даній сфері 

пройшло наступні періоди: дорадянська доба розвитку законодавства у сфері 

поводження з відходами; радянський період;  доба незалежності України, в якій 

окремо слід виокремити добу до прийняття Закону України «Про відходи»; 

сучасний період розвитку після набрання чинності Законом України «Про 

відходи» та в умовах адаптації до законодавства ЄС із цих питань.  

Натомість в екологічному законодавстві ЄС можна виділити шість етапів 

розвитку джерел права щодо поводження з відходами з часу його становлення та 

розвитку в контексті комплексного інституту права охорони навколишнього 

середовища. Доведено, що врегулювання питань щодо поводження з відходами 

в ЄС стало передумовою формування витоків екологічного права ЄС, а також 

значно вплинуло на формування стандартів захисту та безпеки праці. Найперші 

норми поводження з відходами спочатку закріплювались в установчих 
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договорах ЄС, а згодом набули свого розвитку в наступних періодах у вигляді 

відповідних директив та регламентів, програм дій ЄС і наразі характеризуються 

високим ступенем правового регулювання, тим самим забезпечуючи реалізацію 

права громадян ЄС на безпечне навколишнє середовище. Крім того, наведено 

порівняльно-правовий аналіз принципів правового регулювання поводження з 

відходами в європейських державах та Україні. 

4. Під час операцій з відходами виникає специфічна група 

правовідносин, а саме – правовідносини, пов’язані з утворенням, збиранням і 

заготівлею, сортуванням, зберіганням, перевезенням, обробленням 

(переробленням), видаленням, утилізацією, знешкодженням чи захороненням 

відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться 

з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться 

в Україну як вторинна сировина. Особливість цієї концепції полягає в тому, що 

дана сфера правовідносин має комплексний та еколого-правовий характер, адже 

відходи визначаються як небезпечні для довкілля та людини речовини та 

матеріали, а тому такі відносини мають підлягати спеціальному комплексному 

еколого-правовому врегулюванню.  

В рамках аналізу правовідносин у сфері поводження з відходами, надано 

визначення та розмежовано поняття «управління відходами» та «поводження з 

відходами», де аргументується, що поняття поводження з відходами може 

включати в себе управління відходами. Через що і пропонується доопрацювати 

проект Закону України «Про управління відходами».  

5. За результатами аналізу організаційно-правового забезпечення 

поводження з відходами з’ясовано, що в рамках ЄС регулювання у сфері 

поводження з відходами здійснюється системою органів як на рівні Союзу, так і 

на національних рівнях. Враховуючи позитивний досвід спеціальних 

національних органів з питань поводження з відходами в європейських країнах, 

доведено доцільність створення в Україні спеціалізованого центрального органу 

виконавчої влади у сфері поводження з відходами, який здійснюватиме контроль 

у цій галузі, а також  функції з надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам (видача документів дозвільного характеру, ліцензування, 
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погодження, реєстрація та ін. дії розпорядчого характеру). Таким органом у сфері 

поводження з відходами може стати Державна служба України у сфері 

поводження з відходами. 

6. Дослідивши еколого-правову адаптацію, пропонується розуміти 

дане поняття як поступовий, планомірний процес приведення нормативно-

правових актів України в сфері охорони довкілля, в тому числі у сфері 

поводження з відходами у відповідність до законодавства ЄС в даній сфері. З 

урахуванням того, що законодавство ЄС в даній сфері є динамічним, Україні, на 

наше переконання, необхідно докласти значних зусиль для імплементації 

стандартів Європейського Союзу стосовно поводження з відходами в 

національне екологічне законодавство. У процесі огляду стану адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС виявлено достатню кількість 

неврегульованих положень, які мають переважно процедурний, технічний або 

організаційний характер. Так, не врахованими є: приведення у відповідність 

термінології; відсутність правового регулювання щодо окремих видів відходів 

(наприклад, біовідходи, електронні відходи, відпрацьовані мастила, шини); 

класифікація полігонів для захоронення відходів тощо. Крім того, наразі 

спостерігається невизначеність компетенції між державними органами у процесі 

планової адаптації екологічного законодавства України до права Європейського 

Союзу, у тому числі й у сфері поводження з відходами.  

7. Основні напрямки адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС в сфері поводження з відходами визначаються на підставі Угоди про 

асоціацію та Додатку ХХХ до неї, в якому визначено повний перелік директив 

Європейського Союзу, які мають бути імплементовані у національне 

законодавство України у сфері поводження з відходами, з визначенням 

конкретних строків такої адаптації. Йдеться про адаптацію таких директив: 

Директиви №2008/98/ЄС про відходи; Директиви № 1999/31/ЄС про 

захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003; Директиви № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

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

Ключова роль у адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері 
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поводження з відходами відводиться Кабінету Міністрів України та профільним 

міністерствам, які мають розробити проекти нормативно-правових актів, та 

проекти змін та доповнень до діючого законодавства України, якими і буде 

практично втілена в життя адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

у зазначеній сфері. 

8. З огляду на постійне зростання обсягів утворення відходів в Україні, 

видається доцільним звернути увагу на такі напрями змін та доповнень до 

законодавства України з питань поводження з відходами в умовах інтеграції до 

ЄС. По-перше, вдосконалення законодавства та системи державного управління 

у сфері поводження з відходами; закріплення на нормативно-правовому рівні 

правового статусу власника відходів як носія певних прав та обов’язків щодо 

них, визначення юридичної відповідальності за порушення своїх обов’язків у 

сфері поводження з відходами. По-друге, забезпечення ефективного виконання 

Національної стратегії управління відходами до 2030 року; розробка методів на 

місцевому рівні роздільного збору відходів, що передбачено ст. 35-1 Закону 

України «Про відходи» із імплементацією відповідних положень законодавства 

ЄС; внесення змін до законів України про технічно-гігієнічні правила щодо 

технічного забезпечення сміттєвих полігонів, техніко-екологічних вимог до 

сміттєспалювальних заводів та інших установ з обробки відходів, що будуть 

відповідати сучасному рівню технологічного розвитку та зменшать негативний 

вплив відходів на довкілля. По-третє, імплементація принципів екологічної 

політики ЄС в чинне законодавство України в сфері поводження з відходами, 

зокрема: ієрархії поводження з відходами. Своєю чергою, головним задаванням 

органів державної влади наразі є визначення напрямів та пріоритетів розвитку 

повторного ресурсокористування з урахуванням сучасних реальних 

можливостей та довгострокових економічних, соціальних і екологічних інтересів 

суспільства; широке запровадження дієвого державно-приватного партнерства, 

взаємодії та співробітництва в центральних та місцевих органах виконавчої 

влади, органах місцевого самоврядування та ін. 

Вбачається доцільним органам державної влади налагодити активну 

співпрацю з Агентством з питань навколишнього середовища ЄС в контексті 
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удосконалення чинного та розробки нового законодавства в тому числі в сфері 

поводження з відходами. Адже Україна, незважаючи на те, що не є державою-

членом ЄС, все ж таки має можливість співпрацювати з цією установою на 

правах третьої держави.  

Разом з тим, найголовнішим фактором у процесі адаптації екологічного 

законодавства та приведення його у відповідність до стандартів ЄС має бути 

наявність політичної волі вищих органів державної влади та посадових осіб.  
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ДОДАТОК 2  
Порівняння принципів регулювання поводження з відходами в практиці 

України та європейських країн 

№ Короткий зміст принципу поводження з 
відходами в державах-членах ЄС 

Короткий зміст принципу поводження з 
відходами в Україні 

1. Вимога роздільного збору відходів З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася 
сортувати все сміття за видами матеріалів, 
а також розділяти його на придатне для 
повторного використання, для захоронення 
та небезпечне (стаття 32 Закону України 
«Про відходи»). З 1 січня 2018 року 
захоронення неперероблених 
(необроблених) побутових відходів 
забороняється. 

Разом з тим, за даними Мінрегіону, 
роздільне збирання побутових відходів 
запроваджено лише в 575 населених 
пунктах. Сміттєсортувальні лінії 
працюють тільки в 17 населених пунктах. 
Крім того, у 18 населених пунктах 
будуються сміттєсортувальні комплекси.  
Утилізація побутових відходів 
здійснюється на одному 
сміттєспалювальному заводі в місті Києві, 
а також експлуатується сміттєспалювальна 
установка в м. Люботин Харківської 
області та дві пересувні сміттєспалювальні 
установки в м. Харків.  
Решта відходів спрямовується на 
захоронення на полігонах. При цьому 
кількість полігонів, які не відповідають 
екологічній безпеці, щороку збільшується 
[72, c. 27]  

2. Розміщення невикористовуваних відходів 
допускається тільки при дотриманні 
природоохоронних норм  

 

 

Аналогічне положення прописане в 
законодавчих актах, однак 90% полігонів 
діє з порушенням природоохоронних норм 

3. На підприємницьку діяльність зі збирання, 
зберігання, транспортування та переробки 
відходів потрібен дозвіл місцевих органів влади 

Зазначена діяльність ліцензується органом 
виконавчої влади  

4. Інформація щодо поводження з відходами 
повинна бути доступна для всіх зацікавлених 
осіб і населення  

Система обліку даних щодо поводження з 
твердими побутовими та подібними 
відходами формується в рамках системи 
державних статистичних спостережень 
(Держстат) і відомчої системи обліку 
інформації (Мінрегіон).  
Мінрегіон для забезпечення моніторингу 
стану поводження з твердими побутовими 
відходами та впровадження звітності з 
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метою формування і реалізації державної 
політики у цій сфері Наказом від 
19.09.2006 № 308 затвердив форму 
звітності № 1-ТПВ «Звіт про поводження з 
твердими побутовими відходами» та 
інструкцію щодо її заповнення. 

Статистична інформація знаходиться у 
веденні органу виконавчої влади і 
практично недоступна для зацікавлених 
осіб і населення 

5. Відповідальність виробника за утилізацію 
продукції, що вийшла з ужитку. Перелік 
продукції, на яку поширюється цей принцип, 
постійно розширюється і сьогодні включає – 
тару і упаковку; автомобілі, електричні та 
електронні прилади, елементи живлення та ін. 
Впроваджуються норми утилізації продукції, яка  
вийшла з ужитку і штрафні санкції за їх 
недотримання 

Зазначений принцип відсутній в 
законодавчих актах 

6. Нормування вмісту відходів в окремих видах 
продукції  

Подібних норм не міститься в 
законодавчих актах 

7. Накладення обмежень на використання 
первинних матеріалів або продукції з них, якщо 
є аналогічні матеріали або продукція з 
використанням відходів 

Подібних норм не міститься в 
законодавчих актах 

8. Пільгове оподаткування підприємств, які 
здійснюють діяльність щодо поводження з 
відходами 

Подібних норм не міститься в 
законодавчих актах 

9. Пільгові тарифи на транспортування 
вторсировини 

Подібних норм не міститься в 
законодавчих актах 

10. Введення заставної вартості на деякі види 
продукції (з метою збільшення рівня збору після 
її виходу з ужитку) 

Подібних норм не міститься в 
законодавчих актах 

11. Штрафні санкції за неналежне поводження з 
відходами (причому розмір штрафу надає 
регулюючу дію)  

Штрафні санкції передбачені 
законодавчими актами, проте їх розмір 
такий, що вони не роблять регулюючого 
впливу 
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ДОДАТОК 3 

Спеціально уповноважені органи деяких країн-членів ЄС, що здійснюють 
регулювання сфери поводження з відходами 

Держава  Орган управління відходами Особливості поводження з 
відходами 

Швеція Шведське природоохоронне 
агентство 

Міністерство навколишнього 
середовища Швеції  

Більшість полігонів та 
сміттєспалювальних заводів 
перебувають у державній 
власності.  

Розробкою регіональної політики в 
сфері поводження з відходами 
займаються управління з питань 
навколишнього середовища в 
складі адміністрацій 21 
адміністративного округу.  

Управління відходами в 
муніципалітетах здійснюється 
муніципальною владою. Вони 
несуть відповідальність за 
переробку та утилізацію відходів 
домашніх господарств; крім того, 
місцеві виробники відповідають за 
переробку окремих фракцій в 
рамках так званої «розширеної 
відповідальності виробників». 

Данія  Датське агентство з охорони 
навколишнього середовища 
(ДАОНС) 

 

Агентство: 

- працює у співпраці з 
муніципалітетами, міністром і 
Міністерством навколишнього 
середовища та енергетики; 

- готує постанови про відходи та 
окремі категорії відходів. Ця 
робота включає розробку критеріїв 
класифікації небезпечних відходів;  

- виробляє напрямки роботи 
місцевої влади, надає підтримку 
науково-дослідним роботам; 

- видає звільнення від сплати 
податків і збирає звіти з установок 
і споруд з утилізації відходів, звіти 
виробників, у яких утворюються 
відходи, звіти муніципалітетів.  

Законом передбачені обов’язки 
муніципалітетів, які включають: 



 174 

підготовку кожні 4 роки 
короткострокового (на 4 роки) і 
довгострокового (на 12 років) 
плану муніципалітету щодо 
поводження з відходами; 
підготовку підзаконних актів, що 
уточнюють заходи, здійснювані 
муніципалітетом; забезпечення 
дотримання ієрархії пріоритетів в 
питаннях поводження з відходами 

Німеччина 

 

Duales System Deutschland AG 
(DSD) 

Duales System Deutschland AG і 
місцева влада укладають угоду про 
структуру систем збору відходів. 
Роздільний збір виконується 
приватними компаніями або 
муніципальними підприємствами з 
управління відходами, які 
працюють на контрактній основі з 
Duales System Deutschland AG. 
Відповідальність за роздільний 
збір і сортування несуть місцеві 
влади. Duales System Deutschland 
AG фінансує загальні витрати на 
збір і сортування всіх пакувальних 
відходів. Фінансування 
відбувається за рахунок 
ліцензійних зборів, виплачуваних 
виробниками товарів 

В країні наявна служба «сміттєвих 
детективів», у віддані якої 
знаходиться функція здійснення 
контрою за громадянами щодо 
коректного поводження з 
відходами.  

Нідерланди Waste Management Council (Рада з 
питань поводження з відходами) 

В країні був створений окремий 
орган, що регулював питання 
поводження з відходами у 1990 
році, та розформований у 2006 
через виконання усіх цілей, що до 
нього висувались. 

Країна дотримувалась планів 
імплементації директив, звітуючи 
перед органами ЄС. Політику 
будували на основі національних 
та регіональних планів поводження 
з відходами.   
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Франція Eco-Emballages S.A. Eco-Emballages S.A. надає місцевій 
владі підтримку по організації 
робіт, пов’язаних з роздільним 
збором, сортуванням, а також 
енергетичною утилізацією і 
компостуванням відходів. 

Система утилізації відходів 
передбачає сортування відходів на 
дві фракції, вторинна сировина та 
інші відходи. Не передбачає 
покарань чи заохочень. 

Австрія  Федеральне міністерство сільського 
господарства, лісового 
господарства, навколишнього 
середовища та управління водними 
ресурсами 

 

У країні регулярно розробляються 
плани з управління відходами на 
федеральному та регіональному 
рівнях.  

Основні інструменти, які 
використовуються в системі 
управління відходами, відповідно 
до вищезазначених документів:  
• законодавчі та організаційні 
заходи, а також розробка 
необхідної експертної 
документації:  
• інформування населення та 
інформаційні кампанії, а також 
консультації та навчання;  
• показові акції місцевої влади;  
• міжнародне співробітництво 
(зокрема, з ЄС);  
• ринкові інструменти і фінансові 
стимули;  
• добровільні угоди. 

Словенія the Regional Centre for Waste 
Management (RCERO) 

 

В країні запроваджено роздільний 
збір відходів за принципом «від 
дверей до дверей», з акцентом на 
збір біовідходів (обов’язковіть 
якого в ЄС передбачена з 2023 
року).  

RCERO, використовуючи біогаз, 
виробляє електроенергію для 
потреб країни та тепло, переробляє 
95% залишкових відходів на 
вторинні матеріали та тверде 
паливо. Захороненню підлягають 
5% відходів.   

 


