Що дає нам асоціація з ЄС?

Управління відходами
та ресурсами

Ресурсно-аналітичний центр
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Законодавство ЄС
У Європейському Союзі питання відходів регулюється низкою директив про відходи, про захоронення
відходів, про управління відходами видобувної промисловості. Держави-члени ЄС використовують такі
директиви для впровадження європейських норм у своє національне законодавство. Україна теж має
впровадити ці директиви, щоб наше законодавство містило такі самі принципи та механізми, як і європейське. Такі зобов’язання Україна має відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Що має імплементувати Україна?
Директива № 2008/98/ЄС
про відходи

Директива № 1999/31/ЄС
про захоронення відходів

Директива № 2006/21/ЄС
про управління відходами видобувної промисловості

Ситуація і законодавство в Україні
В Україні діє спеціальний закон про відходи, проте він не зовсім
відповідає європейським принципам. Уряд вирішив комплексно
підійти до вирішення проблеми з відходами в Україні і тому прийняв Національну стратегію управління відходами в Україні до
2030 року та Національний план управління відходами до 2030
року. Зараз робота йде над розробкою рамкового закону про
відходи. Передбачається, що нове законодавство буде сприяти
вирішенню проблем з управлінням відходами в Україні за європейськими принципами.

У 2016 році лише 5,8%
утворених побутових
відходів було
перероблено

Щороку в Україні
утворюється понад
27 тис. несанкціонованих
сміттєзвалищ через відсутність
належної системи поводження
з побутовими
відходами

Показник утворення
побутових відходів в Україні
в середньому становить
250-300 кілограмів на рік
на людину і має
тенденцію
до зростання

В Україні існує близько
300 накопичувачів небезпечних
відходів, які побудовані без належного
технічного захисту і стали джерелом
екологічної небезпеки регіонального
масштабу

Що дає імплементація законодавства ЄС?

Що я можу зробити вже зараз?

Системний підхід до вирішення проблеми з відходами

Зменшити кількість сміття, яке продукую я і моя сім’я

Зменшення обсягів утворення відходів

Купувати продукти, які не мають упакування або мають мінімальне упакування

Збільшення обсягу переробки та повторного використання відходів

Повторно використовувати упаковку

Перехід до економіки замкненого циклу/циркулярної економіки

Роздільно збирати різні типи відходів (папір, пластик, скло, батарейки) та здавати їх у відповідні
пункти прийому чи використовувати відповідні контейнери біля дому, якщо вони доступні

Розширення відповідальності виробника за прийняття відходів
та повернутої продукції

За можливості займатись компостуванням органічних відходів (шкірки від овочів і фруктів,
залишки їжі)

Збільшення пунктів прийому вторсировини
Можливості для збору відходів електричного
та електронного обладнання

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІЄРАРХІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Контроль за видаленням небезпечних відходів

Запобігання утворенню

Підготовка
до повторного використання

СТУПІНЬ ПЕРЕРОБКИ РІЗНИХ ВИДІВ ВІДХОДІВ У ЄС (2016)
Побутові відходи

Відходи упаковки

46%
67%

Пластикове упакування

42%

Електронні відходи

41%

Відходи будівництва і знесення

89%

Перероблення відходів

Інші види утилізації
(наприклад, використання
відходів як вторинних
енергетичних ресурсів)

Видалення
відходів

Не викидати непотрібні, але ще в хорошому стані, речі на смітник, а віддавати людям,
які їх потребують, або в спеціальні пункти прийому
Впливати на керівництво ОСББ, ЖЕКів, місцеву владу, щоб вони створювали умови для роздільного
збору відходів

Завантажуйте на www.rac.org.ua

Охорона
природи

Безпека
поводження
з ГМО

Якість води
та управління
водними
ресурсами

Управління
довкіллям

Протидія зміні
клімату
та захист
озонового
шару

Якість
атмосферного
повітря

Попередження
промислового
забруднення

Управління
відходами
та ресурсами

Завантажити цю та
інші брошури можна
за посиланням

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства УкраїнаЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

