
УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ
Дорожня карта реформи



РУСЛАН СТРІЛЕЦЬ
Міністр захисту довкілля  
та природних ресурсів України



НАША ВІЗІЯ

Україна – одна з  
країн-лідерів у сфері екологічно 
безпечного та раціонального 
управління відходами серед 
країн ЄС



ЦІЛІ РЕФОРМИ

Впровадження ієрархії управління відходами

Вільний доступ на ринок та поява конкуренції серед учасників ринку

Цифровізація галузі, автоматизація процесів, удосконалення процедур отримання 
дозволів, ліцензій та подання звітності

Охоплення всього населення країни системою роздільного збору 
відходів

Наближення національного законодавства України до вимог нормативно-
правових актів ЄС у сфері управління відходами



Запровадити систему розширеної 
відповідальності виробника

5

1
Створити прозорі та зрозумілі 
правила гри на ринку управління 
відходами

2
Гармонізувати законодавство у 
сфері управління відходами з 
законодавством ЄС

3
«Детінізувати» сектор, створити 
прозорі та зрозумілі правила гри 
на ринку управління відходами

6
Запровадити сучасну систему 
управління відходами видобувної 
промисловості

4
Створити просту та зручну 
дозвільну та інформаційну 
системи для запобігання корупції

8
Організувати систему збору 
даних про управління відходами

9
Створити сприятливі умови для 
розбудови в Україні сучасної 
інфраструктури збирання та 
оброблення відходів

7
Забезпечити посилення 
відповідальності за порушення 
вимог у сфері управління 
відходами

ЗАВДАННЯ МІНДОВКІЛЛЯ



Рамки Сектори

МАТРИЦЯ 
РЕФОРМИ

І. Введення в дію 
Рамкового закону

IX. Відповідальність 
та контроль

ІІ. Побутові відходи

VIII. Оподаткування

VII. Нова дозвільна та 
інформаційна система

VI. Планування управління 
відходами

V. Відходи  
видобувної галузі

ІІІ. Небезпечні відходи

ІV. Відходи певних видів 
продукції: батарейки, 
упаковка, …



ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ»

УХВАЛЕННЯ ПІДЗАКОННИХ НПА ПЛАН ДІЙ

Постанови КМУ:

Класифікація відходів: Національний  
перелік відходів та Порядок класифікації відходів

Припинення статусу відходів: Критерії, що визначають 
припинення статусу відходів, порядок оголошення припинення 
статусу відходів та перелік видів відходів, щодо яких може 
бути оголошення припинення статусу відходів

Побічні продукти: Критерії для віднесення речовин або 
предметів до побічних продуктів та Порядок віднесення 
речовин та предметів до побічних продуктів

Безхазяйні відходи: Порядок виявлення та обліку відходів, 
власник яких не встановлений

Цільові показники рециклінгу:  
Про затвердження цільових показників  
щодо підготовки відходів до повторного використання, 
рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи 
зворотне заповнення, та порядок їх виконання

Розробка та 
громадське 
обговорення 
проектів НПА

IV КВ. 2022 
– І КВ. 2023

Погодження з ЦОВВ 
та затвердження 
КМУ

ІІ КВ. 2023



ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

ЦІЛІ РЕФОРМИ ДО 2034 РОКУ

100% 

населення країни 
охоплене системою 
роздільного  
збору відходів

50%  

побутових відходів 
спрямовуються на 
рециклінг та 
відновлення

Спалюванню піддаються 
тільки ті побутові 
відходи, що пройшли 
попереднє оброблення і 
не можуть бути 
спрямовані на рециклінг

<30% 

побутових відходів 
спрямовуються на 
полігони

Закриття та 
рекультивація полігонів, 
які не відповідають 
встановленим 
вимогам



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ 
ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

Завдання:
встановити сучасні технічні вимоги до об’єктів оброблення відходів, які базуються на найкращих 
доступних технологіях

Накази Міндовкілля:

Заснований на EU Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Waste Treatment

Технічні вимоги до експлуатації об’єктів оброблення 
відходів (MBT)

Заснований на EU Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Waste Incineration + Директива 
про промзабруднення

Технічні вимоги до експлуатації установок зі спалювання 
відходів та установок із сумісного спалювання відходів

Імплементація положень Директиви  
про захоронення відходів 1999/31/ЄС

Правила технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, 
рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх 
експлуатації



Технічних вимог до об'єктів 
оброблення

Розробка та 
громадське 
обговорення проектів 
НПА щодо:

ДБН для полігонів 
інертних відходів та 
відходів, що не є 
небезпечними

Надання комунальної 
послуги з управління 
відходами

IV КВАРТАЛ 2022 
– І КВАРТАЛ 2023

Погодження з ЦОВВ 
та затвердження 
проектів НПА

ІІ КВАРТАЛ 
2023

ДБН для полігонів для 
небезпечних відходів

Розроблення, 
громадське 
обговорення, 
погодження та 
затвердження:

ДБН для об’єктів 
перевантаження, 
сортування та оброблення 
побутових відходів.

ДБН для установок 
спалювання та сумісного 
спалювання відходів.

2024 РІК

ПЛАН ДІЙ



207 заводів з оброблення 
побутових відходів

150 станцій компостування біовідходів

4 заводи з оброблення небезпечних 
відходів

27 сучасних полігонів

ІНФРАСТРУКТУРА ДО 2034 РОКУ

СУМА ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

7 МЛРД 370 
МЛН ЄВРО



1

IV квартал 
2022 року

ВВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
УПАКОВКИ ТА ТОВАРІВ В УПАКОВЦІ
(Директива ЄС про упаковку та відходи упаковки)

Доопрацювання проекту 
Закону України «Про 
упаковку та відходи 
упаковки»

2
Обговорення законопроекту із 
зацікавленими сторонами, 
погодження із центральними 
органами влади та направлення до 
Парламенту

I квартал 2023 року

3
Супроводження процедури 
прийняття законопроекту

протягом 
2023 року

4
Розроблення та прийняття 
підзаконних нормативно-
правових актів, направлених 
на введення в дію закону

протягом 
2023 року

Розроблення та впровадження ІТ 
компоненту для реєстрації 
організацій розширеної 
відповідальності виробника

5

протягом 
2023 року



2
Супроводження процедури 
схвалення законопроектів у 
Парламенті

протягом 2023 
року

1

І квартал 
2023 року

ВВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
ДЛЯ БАТАРЕЙ, АКУМУЛЯТОРІВ, ЕЛЕКТРИЧНОГО  
ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

(Директиви ЄС про відходи електричного і електронного обладнання, про батареї та 
акумулятори та відходи батарей та акумуляторів)

Приведення у відповідність 
із рамковим законом та 
подання до Парламенту 
законопроектів 
«Про батареї та 
акумулятори» та «Про 
відходи електричного і 
електронного обладнання»

3
Розроблення та прийняття 
підзаконних нормативно-
правових актів, направлених 
на введення в дію законів

протягом 
2023 року



3
Супроводження 
процедури 
прийняття 
законопроекту у 
Парламенті

IІ квартал 
2023

1

IV квартал 
2022

2

I квартал 
2023

Направлення 
доопрацьованого 
законопроекту до 
Парламенту

ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ 
ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ НА ДОВКІЛЛЯ
Директива ЄС про запобігання впливу пластикових виробів на довкілля 2019/904/ЄС

Доопрацювання 
проекту Закону 
України №6077

4
Розроблення та 
прийняття 
підзаконних 
нормативно-правових 
актів, направлених на 
введення в дію закону

IV квартал 
2023

Повна заборона 
переважної 
більшості 
одноразової 
пластикової 
продукціЇ

Повна заборона 
продукції 
виробленої з 
пінополістирол
у

Повна заборона 
виробів з 
оксорозкладног
о пластику

Часткова 
заборона певних 
видів продукції з 
одноразового 
пластику

Запровадження 
обов’язкового 
маркування певних 
видів продукції що 
містить пластик



УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  
ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

Впровадження 
принципу 
«забруднювач 
платить»

Ліквідація негативних 
результатів діяльності 
підприємств видобувної 
галузі

Створення механізму 
фінансового забезпечення

Директива про управління 
відходами видобувної 
промисловості 2006/21/ЄС

Проект Закону України «Про 
управління відходами 
видобувної промисловості»

ЦІЛІ РЕФОРМИ 



ЗАКОНОПРОЕКТ ВРЕГУЛЬОВУЄ

Затвердження (погодження) плану 
управління відходами (ПУВ) та 
надання дозволу на об’єкт управління 
відходами

«М'який» дозвіл для 
об'єктів, що не підпадають 
під категорію «А»

Підстави та умови набуття права 
користування надрами 
техногенного родовища

IV квартал 2022 – I квартал 2023 року

Застосування найкращих доступних 
технологій та методів управління  у 
сфері відходів видобувної 
промисловості

Питання фінансового 
забезпечення та 
страхування

Питання контролю та 
відповідальності

ІІ квартал 2023 року
Доопрацювання та публікація 
законопроектів для громадського 
обговорення
Консультації зі стейкхолдерами

Погодження текстів 
законопроектів з ЦОВВ та 
внесення у Парламент

ІІІ квартал 2023 року

Ухвалення ПЗУ в першому читанні.  
Консультації зі стейкхолдерами



ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Розробка та ухвалення
2023 рік

Національний план 
управління відходами

Розробка (доопрацювання), 
погодження та ухвалення 2024 рік

Регіональні плани управління 
відходами

Розробка, погодження та ухвалення 
2024-25 роки

Місцеві плани управління 
відходами

Плани управління відходами 
підприємств



ПІДГОТОВКА НПА У СФЕРІ  
ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Порядок розроблення та 
затвердження регіональних 
планів управління 
відходами (постанова КМУ):

Порядок розроблення та 
затвердження місцевих планів 
управління відходами (постанова 
КМУ)

I квартал 2023 року

Національний план 
управління відходами до 2034 
року (Постанова КМУ)

• Включає Національну програму запобігання 
утворенню відходів 

• Включає Національний план щодо зменшення 
обсягів захоронення відходів, що біологічно 
розкладаються

ІІ квартал 2023 року
• Робота над проектом 

Національного плану 
управління відходами (НПУВ) 

• Оприлюднення, громадське 
обговорення та погодження з 
центральними органами 
порядку розроблення та 
затвердження регіональних 
планів (РПУВ)

ІІІ та IV квартали 2023 року

• Оприлюднення та громадське обговорення НПУВ 
• Погодження НПУВ з центральними органами влади 
• Затвердження НПУВ 

• Робота над проектом 
НПУВ 

• Затвердження КМУ 
порядку розроблення та 
затвердження РПУВ



Приведення 
Податкового 
кодексу України у 
відповідність до 
рамкового закону 
про управління 
відходами – відмова 
від класів 
небезпеки, 
використання 
Європейського 
переліку відходів

ОПОДАТКУВАННЯ

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Зниження відсотку 
захоронення 
необроблених 
відходів через 
встановлення 
відповідних 
коефіцієнтів

Врегулювання 
оподаткування 
розміщення інертних 
відходів, 
незабрудненого 
ґрунту, розкривних 
порід

Поступове 
відвернення відходів 
від полігонів та 
спрямування на 
відновлення через 
підвищення ставок 
податку на 
захоронення 
відходів впродовж 
10 років після 
набуття чинності 
законом



1

I квартал 
2023

2

IІ квартал 
2023

Погодження 
законопроекту з 
центральними 
органами влади

4
Супроводження 
процедури схвалення 
законопроекту  
у Парламенті

IV квартал 
2023

3
Направлення 
доопрацьованого 
законопроекту до 
Парламенту

IІІ квартал 
2023

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Доопрацювання 
законопроекту та 
оприлюднення для 
громадського 
обговорення



1

I КВАРТАЛ 
2023

Доопрацювання 
законопроекту та 
оприлюднення для 
громадського 
обговорення

2

IІ КВАРТАЛ 
2023

Погодження 
законопроекту з 
центральними 
органами влади

4
Супроводження 
процедури прийняття 
законопроекту у 
Парламенті

I КВАРТАЛ 
2024

3
Направлення 
доопрацьованого 
законопроекту до 
Парламенту

IІІ КВАРТАЛ 
2023

ВВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЧЕРЕЗ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ



#ВсеБудеЕкоЛогічно

ПОДЯКА


