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Тези виступу

І. що в Україні вже впроваджено

ІІ. що стримує подальші кроки 

впровадження цивілізованого поводження з 

побутовими відходами

ІІІ. що необхідно зробити як органам 

місцевого самоврядування, так і 

центральним органам виконавчої влади та 

народним депутатам



2

що в Україні вже впроваджено

І. Впровадження роздільного збирання побутових відходів

Якщо у 2010 році у 53 населених пунктах було впроваджено 

роздільне збирання побутових відходів, то станом на 01.01.2016 - у 

521 населеному пункті (за винятком територій АР Крим, м. 

Севастополь, Донецької та частини Луганської областей)

2. Утилізація побутових відходів з отриманням теплової енергії

здійснюється на сміттєспалювальному заводі в місті Києві, а також 

експлуатуються сміттєспалювальна установка в м. Люботин Харківської 

області та дві пересувні сміттєспалювальні установки в м. Харків. 

3.Перероблення побутових відходів з отриманням альтернативного 

палива (RDF, Флафф та інше) із заміщення вугілля здійснюється на 

цементному заводі у місті Рівне.

4. Влаштування системи вилучення біогазу та встановлення 

когенераційних установок для вироблення теплової чи електричної 

енергії :

на 12 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу.

Із них на 7 полігонах біогаз факельно спалюється, на 5 –

експлуатуються когенераційні установки
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Що стримує подальші кроки впровадження цивілізованого 
поводження з побутовими відходами

 Законами України від 02.10.2012 р № 5400 та № 5402 було монополізовано 

ринки послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, у зв’язку з 

цим, органи місцевого самоврядування позбавлені можливості встановлювати 

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами;

 недостатність фінансування, яке здійснюється в основному за рахунок 

коштів населення, а також те, що виробники не мають законодавчого підґрунтя 

щодо виконання європейського принципу «розширеної відповідальності 

виробника»;

 За наявності законодавчого підґрунтя, а саме:

 Закон України «Про співробітництво територіальних громад»

 Закон України «Про засади державної регіональної політики»

 Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»

 Методика формування спроможних територіальних громад

низькі темпи  об'єднання територіальних громади задля впровадження 

екологічно безпечних та високотехнологічних інвестиційних проектів;

зареєстрований законопроект «Про упаковку та відходи упаковки» Комітетом 

Верховної Ради України повернуто розробникам на доопрацювання
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Зміст реформ у сфері поводження з побутовими 

відходами в Україні

Мінрегіон

1. необхідно «розблокування» сферу поводження з побутовими відходами шляхом

прийняття законопроекту «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-

д від 10.12.2015), в якому передбачено передання повноважень з питань

перероблення та захоронення побутових відходів, а також встановлення тарифів в

цілому на поводження з побутовими відходами органам місцевого

самоврядування, буде демонополізований ринок послуг з перероблення та

захоронення побутових відходів

2. Прийняти законопроект «Про упаковку та відходи упаковки»

Альтернативний законопроект зареєстрований за №№ 3198, 3199, 3200

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері

поводження з відходами щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого

споживання продукції на навколишнє природне середовище»

3. Об’єднання фінансових та адміністративних ресурсів громад надасть поштовх

для будівництва об’єктів поводження з побутовими відходами

4. Співпраця з міжнародними проектами у сфері поводження з побутовими

відходами

5. на законодавчому рівні прийняти основний (рамковий) Закон України «Про

відходи», яким запровадити європейський принцип розширеної відповідальності

виробника, привести у відповідність до європейського законодавства термінологію

та встановлення вимог до усіх учасників ринку у сфері поводження з відходами
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Співпраця з міжнародними організаціями

 Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ); 

 Швейцарсько-український проект міжмуніципального 

співробітництва DESPRO;

 Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 

Україні»

 Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 

розвитку міст» (Проект ПРОМІС) за фінансової підтримки Уряду 

Канади;

 Світовий міжнародний Банк щодо будівництва сучасного 

полігону для захоронення ТПВ у місті Харкові;

 Європейська програма в рамках залучення міжнародної 

технічної допомоги Twinning тощо   



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
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Бажаю всім плідної роботи та позитивних 

результатів

Дякую за увагу!


