


ЩО ТАКЕ
СИСТЕМА

Стаття 46 Закону України
«Про управління відходами»

Інформаційна система створена 
для належного обліку, звітності, 
узагальнення та аналізу інформації у 
сфері управління відходами



СИСТЕМА 
ВКЛЮЧАЄ

Єдину точку входу  

Єдиний кабінет з усіма даними 
про суб'єкта 

Обліковий запис – інформація 
неповторюваних даних

Спрощена система отримання 
дозвільних, ліцензійних 
документів у сфері управління 
відходами 
(peopleless, paperless)

Нагадування суб'єкту про 
необхідні заходи чи наповнення 
даних

80% рішень без чиновника

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА 
ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ЗАВДЯКИ 
ВЕРИФІКАЦІЇ ПОДАНИХ НИМ 
ДАНИХ НА БУДЬ-ЯКОМУ ЕТАПІ

Життєвий цикл відходів 
на базі технології block 
chain

Автоматичне формування
реєстрів та баз даних для 
оприлюднення



КАБІНЕТ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відомості щодо юридичної 
особи автоматично 
підтягуються з ЄДР

Суб’єкт господарювання має можливість 
заповнити інформацію щодо виду 
діяльності, відходів, операцій з 
управління відходами тощо

Занесена інформація автоматично 
заповнюється при отриманні 
адміністративних послуг

Буде містити всю наявну інформацію про 
документи в сфері захисту довкілля

Після аналізу заповнених даних Система 
автоматично запропонує отримання 
необхідних документів

Можливість супроводу суб'єкта на всіх 
етапах отримання або подання документів



Питання дерегуляції є одним з основних під 
час створення системи

Послуга надається у автоматичному режимі 
(peopleless)

Поля автозаповнюються на підставі раніше 
наданих даних

ОНОВЛЕНА ВЕРСІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 
ВІДХОДИ БУДЕ ВРАХОВУВАТИ:

• утворення відходів

• набуття права власності на відходи

• транскордонне перевезення відходів за 
Зеленим та Жовтим переліком

• утворення вторинних відходів на підприємстві, 
у випадку наявності таких

• зазначення кодів відповідно до Національного 
переліку відходів та Базельської конвенції

• здійснення операцій з відновлення та видалення

• наявність необхідних дозвільно-ліцензійних 
документів у суб’єкта господарювання, якому 
передаються відходи

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДХОДИ



ОНОВЛЕНА ВЕРСІЯ ВИСНОВКУ БУДЕ ВРАХОВУВАТИ:

ЗА ЗЕЛЕНИМ ПЕРЕЛІКОМ/ПИСЬМОВА ЗГОДА НА ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

наявність необхідних 
документів дозвільного та 
ліцензійного характеру

експорт в режимі 
peopleless для 
окремих видів 
відходів

здійснення 
операцій з 
відновлення та 
видалення

ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ:

онлайн моніторинг переміщення 
небезпечних відходів

розроблення міжнародної 
електронної системи отримання 
повідомлень

ВИСНОВОК НА ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ 



НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБРОБЛЕННЯ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ЗАЗНАЧАТИМЕТЬСЯ
(НЕВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК):

Усі дані заносяться у відповідні реєстри,
з яких можливо отримати QR витяг

види та обсяги відходів

матеріально-технічна база

питомі та граничні показники 
утворення відходів у 
технологічних процесах

перелік та опис технологічних 
процесів, що застосовуються для 
здійснення операцій з 
оброблення відходів

ДОЗВІЛ



Запроваджується 
проведення 

передліцензійної
перевірки

Повідомлення 
суб’єкта про 

можливість подачі 
документів на 

отримання ліцензії

Запроваджується 
принцип можливості 

розширення, 
анулювання, 
зупинення, 

відновлення ліцензії 
засобами 

інформаційної 
системи управління 

відходами

Тепер ліцензія буде 
видаватися на 

комплекс операцій з 
управління 

відходами, крім 
випадків експорту 

відходів та наявності 
нотаріально 
засвідченого 
контракту з 

контрагентом

ЛІЦЕНЗІЯ
НА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ



ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

ОКРІМ ОНЛАЙН МОНІТОРИНГУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ, МАПА БУДЕ МІСТИТИ:

• відомості щодо полігонів

• картки регіонів з урахуванням специфічних відходів для кожного 
регіону

• відомості щодо суб’єктів господарювання, що мають потужності 
для оброблення відходів

• дані щодо впливу тих чи інших відходів на довкілля



КАБІНЕТ ДЕІ

Картка суб'єкта господарювання

Автоматичне формування переліку суб’єктів, що внесли недостовірні 
(неверифіковані системою) дані

можливість отримання дозвільних документів суб’єкта засобами системи – більше 
не потрібно виходячи на перевірку запитувати документи у суб’єкта



ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ
ТА ЦІЛІ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

запровадження онлайн моніторингу 
відстеження руху відходів у системі 
утворювач – перевізник - утилізатор

Оплата за отримані послуги онлайн –
засобами системи

додаткові надходження до бюджетів всіх 
рівнів завдяки легалізації операцій 
оброблення відходів

дотримання вимог екологічної безпеки під 
час експлуатації об’єктів управління  
відходами для зниження рівня соціальної 
напруги

сприяння залучення інвестицій у сферу 
управління відходами та створення сучасної 
інфраструктури управління відходами, за рахунок  
доступу до реєстрів даних щодо обсягів збирання, 
заготівлі та оброблення відходів як вторинної 
сировини шляхом формування карток регіонів

створення системи підзвітності та обліку, 
що дозволить засобам системи 
передавати звітність в інші органи 
виконавчої влади

система забезпечує економію коштів 
бізнесу на адміністрування дозвільно-
ліцензійних процедур більше ніж на 
2 млрд. грн. в рік



ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ
ТА ЯКИХ ЦІЛЕЙ ВОНА ДОЗВОЛИТЬ ДОСЯГТИ 
У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

зменшення кількості 
об’єктів управління 

відходами, що не 
відповідають 

вимогам 
законодавства, 

вивільнення земель 
після закриття 

полігонів та звалищ

акумулювання 
масиву даних та їх 

верифікація 
завдяки 

накопиченій 
інформації за 
декілька років

досягнення цілей 
державного 

регулювання та 
вирішення 

проблемних питань 
управління 
відходами



ЗАГАЛЬНИЙ ВИД 

ЗАГАЛЬНА 
СХЕМА


