Пропозиція для експертної групи
з питань поводження з побутовими відходами
Щороку в Україні утворюється 11–13 млн тон твердих побутових відходів.
Річна кількість відходів на душу населення становить близько 300 кг, при
цьому спостерігається суттєва різниця в показниках утворення відходів між
міською та сільською місцевостями. Збільшення показників утворення відходів
пов'язане з підвищенням рівня життя, враховуючи співвідношення між
динамікою ВВП на душу населення та рівнями питомого утворення відходів.
Більше 90% твердих побутових відходів спрямовується на полігони та
несанкціоновані звалища. Такі полігони займають земельні ділянки, виділяючи
парникові гази й забруднювальні речовини, які потрапляють в атмосферу,
поверхневі шари ґрунту, ґрунтові води та надра. Це негативно впливає на
рослинний і тваринний світ, а також знижує якість життя в розташованих
поблизу житлових районах. Відсутність роздільного збирання та утилізації
відходів, що містять токсичні компоненти, підвищує ризик забруднення
навколишнього середовища небезпечними речовинами.
Для вирішення цих проблемних питань необхідно підготувати та впровадити
розроблену концепцію Міністерством розвитку громад та територій України
державної політики по досягненню цілі 10.7. «Українці відповідально
поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий
простір» Програми діяльності Кабінету Міністрів України:
1. Впровадження роздільного збирання та перероблення побутових відходів,
імплементування європейських принципів, в тому числі «розширеної
відповідальності виробника», шляхом розроблення, схвалення КМУ та подання
до ВРУ проекту Закону «Про управління відходами», «Про упаковку та відходи
упаковки», «Про муніципальні відходи»; розроблення та схвалення КМУ
проекту постанови «Про затвердження правил надання послуг з управління
побутовими відходами», «Про формування тарифів на послуги з управління

побутовими відходами»; розроблення та державна реєстрація в Мін’юсті наказу
Мінрегіону «Про затвердження рекомендацій щодо використання палива,
отриманого з відходів (RDF)», «Про затвердження технічного регламенту до
компосту, отриманого внаслідок біологічної обробки органічної частини
побутових відходів»; розроблення та державна реєстрація наказу Мінрегіону
«Про затвердження вимог до роздільного збирання та сортування упаковки з
побутових відходів».
2. Створити умови до демотивації захоронення побутових відходів, скоротити
обсяги захоронення відходів на полігонах, підвищити ставки екоподатку для
захоронення на полігоні, формування і функціонування територіальних
кластерів, шляхом розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту

Закону України «Про захоронення відходів», розроблення та затвердження ДБН
наказом Мінрегіону щодо: полігонів небезпечних відходів, відходів, що не є
небезпечними та інертних відходів, розробка пропозицій щодо підвищення
ставки екологічного податку для захоронення відходів на полігоні та
направлення до Мінфіну та Мінекоенерго.
Щиро дякуємо за розгляд нашої пропозиції та сподіваємось на плідну та
ефективну співпрацю в роботі експертної групи!

