
                                                                                    

 

 

Авторський семінар Валентина Щербини 

ВИРІШУЄМО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. ПРАКТИКА. ВІДПОВІДІ 

20 вересня 2018 

м. Дніпро 

Експерт: ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНА, еколог-практик, член редакційної ради журналу «Екологія 

підприємства», має досвід роботи екологом в Національній поліції України, Інституті географії 

НАН України та Міністерстві екології та природних ресурсів України.  

На авторському семінарі «Вирішуємо основні проблеми поводження з небезпечними 

відходами на підприємстві. Практика. Відповіді» ви: 

• отримаєте відповіді на актуальні питання зберігання відходів на підприємстві до передачі на 
утилізацію/видалення; 

• дізнаєтесь про особливості утворення, обліку та утилізації відходів у ЄС та в Україні, набуття та 
припинення статусу відходів у європейському та національному законодавстві; 

• ознайомитеся з особливостями ведення, звітності у сфері поводження з відходами; 

• розглянете  інструкції, накази, форми обліку відходів, класифікацію відходів за ДК 005-96, 
шаблони та типові помилки; 

• отримаєте авторські рекомендації щодо ведення  бухгалтерського обліку відходів та практичні 

рекомендації екологам стосовно вирішення основних проблемних питань ТМЦ і відходів та 

виправлення типових помилок екологів при виконанні робіт з укладання та ведення договорів, 

контролю виконання робіт, обліку та звітності. 

 

ПРОГРАМА 

9:30-10:00    Реєстрація. 

 



                                                                                    

10:00-13:00 Модуль 1. Життєвий цикл товарно-матеріальних цінностей, утворення 

відходів, набуття юридичного статусу відходів 

1. Директива 2008/98/ЄС «Про відходи». Особливості утворення, обліку та 

утилізації відходів у ЄС. Набуття та припинення статусу відходів у 

європейському та національному законодавстві. Практичні висновки.  

2. Утворення відходів і вторсировини при списанні товарно-матеріальних 

цінностей. Акти списання ОЗ-3, МШ-8. 

3. Класифікація відходів за ДК 005-96, номенклатор відходів і довідник 

відходів на підприємстві. 

4. Облік відходів. Бухгалтерський облік відходів. Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. Прибутковий ордер і особливості оприбуткування 

ТМЦ та відходів. Рекомендації екологам щодо ТМЦ і відходів. 

5. Поточний (оперативний) облік. Форми обліку № 1 ВТ, ПОВ-1, ПОВ-2. 

Переваги та недоліки. Авторські форми обліку. Технічний паспорт відходу, 

реєстрова карта ОУВ. 

6. Автоматизація обліку відходів у автоматизованих системах обліку, 

моніторинг утворення відходів у режимі реального часу. 

7. Звітність у сфері поводження з відходами. Декларування відходів. 

Калькулятор розрахунку П зув. 

 

13:00-14:00    Перерва. Кава-брейк. 

 

14:00 – 15:00 Модуль 2. Тимчасове зберігання відходів на підприємстві до передачі на 

утилізацію/видалення 

1. Класи небезпеки відходів, порядок визначення. 

2. Вимоги до облаштування та утримання місць тимчасового зберігання 

відходів за класами небезпеки. 

3. Терміни зберігання відходів на підприємстві, правові та фінансові наслідки 

порушення термінів, проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

4. Інструкція з поводження з відходами на підприємстві. Шаблони та типові 

помилки. 

5. Наказ про визначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами 

на підприємстві. Приклади. 

 

15:00-16:00 

 

Модуль 3. Планування витрат на утилізацію та видалення відходів 

1. Бюджетний процес підприємства як інструмент екологічного впливу, 

оптимізація витрат на природоохоронні заходи, вибір пріоритетів. 

2. Основні статті витрат на утилізацію відходів, місце та роль еколога у 

мінімізації витрат. 

 



                                                                                    

16:00 – 17.00 Модуль 4. Утилізація та видалення відходів 

1. Утилізація відходів та продаж товарно-матеріальних цінностей б/в. 

Повноваження еколога, типові помилки, основні загрози та шляхи вирішення.  

2. Визначення вартості послуг на утилізацію відходів, пошук контрагентів, 

конкурсний відбір/тендер. Визначення балансу між якістю послуг на 

утилізацію відходів та ціною послуги. Основні проблемні питання та шляхи їх 

вирішення. 

3. Типові помилки екологів при виконанні робіт з укладання та ведення 

договорів, контроль виконання робіт, облік та звітність. 

 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОГРАМОЮ                       

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ https://mediapro.ua/registration/seminar?seminar=3322 

Інформаційна підтримка: 

Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016 

Безкоштовні дзвінки: 0-800-214-899 

Е-mail: seminar@mediapro.com.ua 

https://mediapro.ua/product/avtorskiy-seminar-virishuemo-osnovni-problemi-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidkhodami-na#description
https://mediapro.ua/registration/seminar?seminar=3322
mailto:seminar@mediapro.com.ua

