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Проблема походження з відходами є однією з ключових. Головна мета політики у цій 

сфері полягає у зменшенні об’ємів утворення відходів та скорочення кількості відходів, які 

потрібно знищувати або захороняти. 

Керівні принципи ЄС у напрямку охорони навколишнього середовища викладені в 

директивах: 

 Рамкова Директива про відходи 2008/98/ЄС; 

 Директива про небезпечні відходи 91/689/ЄС; 

 Директива про всеохоплююче забруднення та його контроль 96/61/ЄС; 

 Директива про спалювання відходів 2000/76/ЄС; 

 Директива про захоронення відходів 1999/31/ЄС. 

Крім зазначених, в ЄС впроваджено широке коло спеціальних директив, що регулюють 

відносини щодо різних категорій відходів та операцій поводження з ними. 

Національне законодавство України містить ряд базових вимог щодо поводження з 

відходами, що відповідають нормам європейського законодавства. Упровадження Закону 

України «Про відходи» започаткувало новий етап формування системи управління відходами, 

яка включає поєднання адміністративних та економічних методів. 

Адміністративні методи знайшли відображення в розробленні та впровадженні цілого 

ряду нормативних документів. А економічні методи впроваджено переважно через заходи 

обмежувального (нормативи, квоти, ліміти тощо) і стимулюючого характеру (пільги, 

кредитування тощо). 

Імплементація законодавства ЄС висуває три конкретні проблеми: юридичну, 

адміністративну, фінансову. Основні проблеми дотримання вимог ЄС фокусуються на 

юридичних аспектах. Першочерговим завданням має стати юридичне транспонування вимог 

ЄС. Другим етапом має бути детальне порівняння та аналіз розбіжностей існуючого 

національного законодавства у сфері поводження з відходами та законодавством ЄС. 

Наступним кроком має стати визначення заходів, які потрібно вжити. 

Ключовою в процесі імплементації є Директива про полігонне захоронення відходів. 

Згідно з Директивою відходи класифікують на: 

 Побутові; 

 Небезпечні; 

 Відходи, що не є небезпечними; 

 Інертні відходи. 

Віднесення відходів до того чи іншого класу регулюється шляхом складання їх 

переліків. 

Як підсумок слід зазначити, що в Україні проведена певна робота з метою гармонізації 

українського законодавства щодо поводження з відходами відповідно вимог ЄС. Українське 

законодавство щодо сфери поводження з відходами поступово наближається до європейських 

вимог. 

  


