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Проаналізовано законодавчу базу, яка регулює поводження з твердими
побутовими відходами в Україні, та діяльність органів влади в цій сфері.
Зроблено висновок, що в Україні відсутня чітка організаційна структура
управління відходами, не існує належного контролю за дотриманням
законодавчих норм. Процес імплементації українського законодавства у
сфері поводження з відходами до законодавства ЄC частково вирішить
проблеми поводження з відходами в Україні.
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З часу прийняття Закону України „Про відходи” минуло 10 років, проте
через

неузгодженості

в

нормативних

документах

і

дублювання

управлінських функцій існує безліч недоліків у системі поводження з
твердими побутовими відходами (ТПВ). На державному рівні намагаються
покращити і розвинути законодавчі засади поводження з відходами З метою
приєднання України до основних міжнародних екологічних конвенцій.
Інтенсифікація накопичення ТПВ супроводжується погіршенням стану
об’єктів складування відходів (звалища, полігони ТПВ). З метою запобігання
негативному процесу деградації довкілля, що зумовлене неконтрольованим

накопиченням відходів, розроблено кілька нормативних документів, які
покликані врегулювати процес поводження з відходами в Україні.
Аналіз законодавчої бази, що регулює поводження з відходами в
Україні, даватиме змогу зрозуміти причини негативної ситуації, яка тут
сформувалась. Україна характеризується одними із найвищих у Європі
показників накопичення ТПВ. Щорічно в нашій країні утворюється 30 млн м3
ТПВ (7,5-9 млн т). Не існує місць видалення відходів, які певною мірою
можна назвати полігонами (полігон ТПВ є інженерною спеціалізованою
спорудою, яку призначено для захоронення твердих побутових відходів).
Існуючі сміттєзвалища

перевантажені й не відповідають санітарним

вимогам. Станом на 2007 рік під сміттєзвалищами зайнято понад 130 тис. га
території України. Майже 50% у структурі ТПВ – це використана упаковка.
Рівень використання відходів як вторинної сировини становить 3%, і це
надзвичайно низький показник, оскільки сьогодні існує безліч технологій
рециклінгу ТПВ [1].
Такі проблеми в галузі та неналежне вирішення правового регулювання
поводження з відходами, зумовлює збільшення кількості наукових праць
присвячених цій тематиці. Зокрема праці науковців Альошина О.О., Міщенко
В.С. та ін.,[1; 2; 4-7; 9] присвячено питанням узгодженості нормативних
документів, здійсненню податкової політики в системі поводження з
відходами, інвестиційному забезпеченню, імплементації європейського
законодавства.
Щороку

високопосадовці затверджують нові нормативні документи

щодо вирішення зазначеної проблеми, вносяться зміни, які не завжди
узгоджені між собою, проте в Україні й досі не існує єдиного вектора
розвитку правового регулювання процесом поводження з відходами, а
запозичені закордонні аналоги нормативних документів без ретельного
опрацювання та апробації неможливо застосувати в українських умовах.
Отож об’єктом нашого дослідження були закони, підзаконні акти, постанови,

накази та інші нормативні документи, які регулюють процес поводження з
відходами.
Діяльність усіх органів влади у сфері поводження з ТПВ необхідно
спрямувати на забезпечення реалізації обов'язку держави згідно зі статтею 16
Конституції України. Українське законодавство встановлює спеціальний
правовий режим поводження з відходами, який передбачає комплекс певних
заходів і правил на всіх стадіях — від утворення до захоронення. Цей режим
регулюють закони „Про охорону навколишнього природного середовища”,
„Про відходи”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення”, Кодекси України та інші нормативні документи. Накази, які
регулюють

поводження

з

відходами,

Міністерством

охорони

навколишнього

Міністерством

будівництва,

архітектури

розроблено

і

затверджено

природного

середовища,

та

житлово-комунального

господарства України (з 2007 року діє окреме Міністерство з питань
житлово-комунального господарства (Міністерство ЖКГ)) та Міністерством
охорони здоров’я України (МОЗ).
Першим у екологічній сфері в Україні прийнято закон „Про охорону
навколишнього

природного

середовища”

(1991).

Законодавчі

норми

поводження з відходами в Україні були фрагментарними до 1998 р.
Закон України (ЗУ) „Про відходи” від 5 березня 1998 року – перший
крок створення нормативно-правової та методичної бази поводження з
відходами. Впродовж

1998-2007 рр. для виконання закону прийнято

нормативні акти, зокрема п’ять законів та 23 постанови Кабінету Міністрів
України. Закон „Про відходи” започаткував подальшу нормотворчу роботу в
цьому напрямі, він налічує положення Рамкової директиви ЄС про відходи
(75/442/ЄС). Законом визначено основні базові принципи державної політики
щодо відходів, а саме: забезпечення збирання та видалення відходів;
сприяння утилізації відходів; зведення до мінімуму утворення відходів;
організація контролю за місцями розміщення відходів тощо.

Відповідно до ЗУ „Про відходи” та інших нормативно-правових актів,
вирізняють кілька груп відходів. Систематизований перелік відходів і кодів,
що закріплюються за ними, міститься у Державному класифікаторі відходів
(ДК 005-96 від 29.02.1996 р.). До складу відходів також належить непридатна
до експлуатації продукція, вироби, медичні препарати, які втратили свої
споживчі властивості та у яких містяться певні хімічні й біологічні
компоненти, що потребують безпечного видалення. Зазначена категорія
належить до відходів споживання, серед яких виокремлюють побутові
відходи. Побутові відходи можуть бути твердими та рідкими. Твердими
побутовими відходами є такі, що утворюються в процесі життєдіяльності
людини й накопичуються у житлових будинках, закладах соціальної сфери
(харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя,
макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого
використання за місцем їхнього утворення.
Згідно з наказом „Про затвердження методичних рекомендацій з
прибирання

територій

об’єктів

благоустрою

населених

пунктів

(затвердженого Міністерством ЖКГ, 07.07.2008 р.), в Україні передбачено
систему збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, а саме:
послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і
розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їхнє вивезення у
пункти знешкодження.
Відповідно до ЗУ „Про відходи”, окрему категорію утворює вторинна
сировина. Цей процес регулюються Постановою Кабміну від 26.07.2001 р.
№ 915 „Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування,
переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” (зі змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 1069 від 25.07.2002 р. та № 1084 від
26.07.2002 р.).
Запобігання утворенню відходів та екологічно безпечне поводження з
ними регулюють накази: Міністерства будівництва архітектури та житловокомунального господарства України (Мінбуд) „Про затвердження Норм

утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України, та
„Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє
природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими
відходами”, затверджені 10.01.2006 р., а також наказ Міністерства ЖКГ „Про
затвердження методичних рекомендацій з організації роздільного збирання
твердих побутових відходів” від 05.08.2008 р.
Згідно з наказами Кабміну, регулюється встановлення: нормативів
утворення відходів на одиницю продукції та норми утворення ТПВ для
населених пунктів; лімітів утворення та розміщення відходів і заборона будьякої господарської діяльності, пов'язаної з утворенням відходів; загальних
вимог щодо поводження з побутовими відходами. Також регулюється:
запровадження санкцій за перевищення відповідних лімітів; визначення
місць розміщення підприємств та інших об'єктів поводження з відходами, а
також їхня експлуатація; заборона ввезення в Україну відходів з метою
їхнього зберігання чи захоронення та інше.
Відповідно

до

наказу

„Про

затвердження

Санітарно-технічного

паспорта полігону твердих побутових відходів (типового)”, затвердженого
Мінбудом 10.01.2006 р., на кожен об'єкт зберігання чи видалення відходів
необхідно складати спеціальний паспорт. У ньому серед іншого зазначають:
найменування та код відходів (згідно з ДК 005-96), кількісний, якісний склад,
походження, а також технічні характеристики місць зберігання чи видалення
відходів, відомості про методи контролю для безпечної експлуатації об'єктів.
Процес поводження з ТПВ на основі перелічених вище нормативних
документів потребує системи управління. Державне управління у цій сфері
здійснюють Кабмін, відповідні органи АР Крим, місцевих державних
адміністрацій

та

місцевого

самоврядування,

а

також

спеціально

уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами. До
останніх належать Міністерство охорони навколишнього природного
середовища (Міністерство ОНПС), Міністерство ЖКГ та МОЗ України.
Управління відходами здійснюється

відповідно до „Положень” про ці

міністерства.

У

цих

документах

прописані

нормативні

передумови

управління відходами, на їхній основі формується загальна управлінська
структура. Недоліки, які закладено в організаційну структуру, створюють
проблеми і перешкоди для належного поводження з ТПВ.
Реалізує державну політику в сфері поводження з відходами Кабмін.
Його компетенцією є: розроблення і виконання програм у відповідній сфері,
затвердження порядку надання дозволів і встановлення умов збирання
відходів; затвердження переліку небезпечних відходів; розроблення переліку
окремих видів відходів як вторинної сировини; визначення порядку обліку
утворення, утилізації та видалення відходів; організація підготовки фахівців
у сфері поводження з відходами; встановлення порядку розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;
визначення органу ліцензування у сфері поводження з відходами та ін.
Норми у будівництві та експлуатації споруд, які діють у сфері
поводження з відходами, регулює Міністерство регіонального розвитку та
будівництва (до 16 травня 2007 р. Мінбуд).
Міністерство ЖКГ, створене 2007 р., у регіонах представлене
обласними управліннями житлово-комунального господарства. Міністерство
забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів; розробляє і затверджує
державні стандарти, норми і правила які регулюють поводження з відходами;
здійснює технічну інвентаризацію об'єктів поводження з побутовими
відходами; організовує державний контроль за дотриманням законодавства у
сфері житлово-комунального господарства.
Міністерство ОНПС здійснює: комплексне управління відходами;
державну

екологічну

експертизу;

видачу

дозволів,

лімітів

на

виконанняоперацій з відходами; контроль за веденням первинного обліку
щодо поводження з відходами та їхньою паспортизацією; участь у
нормотворчій роботі з питань, що регулюють поводження з відходами;

затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з
Державною санепідемслужбою України та ін.
Забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення
є однією із функцій МОЗ України. Головними напрямами роботи у сфері
поводження з відходами є: забезпечення проведення державної санітарноепідеміологічної експертизи (у тім числі і на предмет дотримання санітарних
норм при здійсненні діяльності у сфері поводження з відходами);
затвердження державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів.
Відповідно до статті 21 ЗУ „Про відходи”, органи місцевого
самоврядування забезпечують розробку та затвердження схем санітарної
очистки населених пунктів та затвердження місцевих і регіональних програм
поводження з відходами, контроль за їхнім виконанням, а також організацію
збору і видалення твердих побутових відходів, створення полігонів;
приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і
будівництва об'єктів поводження з відходами. Також вони здійснюють:
контроль за використанням відходів; реєстрацію місць видалення відходів та
об'єктів

утворення,

оброблення,

утилізації;

паспортизацію

відходів;

затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів; визначення
розміру

платежів

несанкціонованих

за
і

розміщення

відходів;

неконтрольованих звалищ;

забезпечення
надання

ліквідації

дозволів

на

будівництво або реконструкцію (експлуатацію) об'єктів поводження з
відходами на відповідній території.
Держкомзем

України

забезпечує

розроблення

та

здійснення

організаційних, екологічних, економічних та інших заходів, спрямованих на
раціональне використання земель, їхній захист від шкідливих антропогенних
впливів (у тім числі зумовлених недодержанням норм поводження з
відходами).
Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель
здійснює

контроль за

розміщенням,

проектуванням,

будівництвом

і

введенням в дію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на

стан земель; здійснює контроль за виконанням комплексу необхідних заходів
щодо захисту земель від забруднення чи засмічення промисловими,
побутовими та іншими відходами.
Регуляторні функції та функції контролю на обласному і районному
рівнях здійснюють інспектори: державної екологічної інспекції (ДЕІ);
державної санітарно-епідеміологічної служби; місцевих адміністрацій, а з
червня 2008 року – й інспектори житлово-комунального господарства. На
місцевому рівні інспектори повинні займатися широким спектром питань, що
вимагає регулярного навчання та перепідготовки. Проблеми фрагментарності
та накладання контролюючої діяльності різних інспекцій не вирішено.
Спільні перевірки повинні слугувати одним з шляхів до координації
діяльності та уникнення конфліктів.
Міністерство економіки та Міністерство фінансів Україні у сфері
поводження з відходами, відповідно, здійснюють економічне обґрунтування
щодо необхідності фінансування природоохоронних заходів з державного
бюджету, у тім числі з резервного фонду, та забезпечують фінансування
природоохоронних заходів
Головним напрямом роботи Міністерства надзвичайних ситуацій у сфері
поводження з відходами є: попередження та ліквідація наслідків аварій та
катастроф природного і техногенного характеру, здійснення державного
контролю за пожежною безпекою.
Дозвільна система в галузі охорони довкілля в Україні базується на
використанні гранично допустимих концентрацій (ГДК). З квітня 2006 року
дозволи видають на термін до десяти років (досі видавались на три роки),
довший період даватиме змогу оптимізувати роботу обласних управлінь
ОНПС.
Збір за розміщення відходів включено до загального „Збору за
забруднення навколишнього природного середовища”, його надходження до
зведеного загального бюджету становить приблизно 0,22%. А показник збору
за розміщення відходів ще менший, окремо вирахувати його практично

неможливо.

Здебільшого,

обсяги

відходів

розраховують

на

підставі

нормативів, а не вимірюють безпосередньо. Плата повинна заохочувати
розвиток інших (окрім складування на звалищах) варіантів поводження з
відходами, у тім числі повторне використання.
В Україні, з метою подальшого поліпшення умов і впровадження
системи сепаративного збору, комплексної переробки та утилізації відходів
як

вторинної

сировини,

у

2002

р.

створено

державну

компанію,

„Укрекокомресурси”. Її діяльність спрямовує і координує Кабмін. Компанія
повинна здійснювати державну політику щодо утилізації використаної тари
та упаковки, а також вона є головним розпорядником коштів спеціального
фонду надходжень від тари та упаковки. Для досягнення поставлених завдань
ДК „Укрекокомресурси” може залучати іноземні інвестиції, реалізувати
інвестиційні проекти тощо. Проте ця компанія не надто добре виконує свої
функції, отож ініціативу намагаються перехопити приватні підприємства [1].
Для якісного вирішення проблеми поводження з відходами в Україні
прийнято рішення щодо гармонізації системи Українського законодавства в
галузі охорони довкілля

із

законодавством

ЄС.

Усі нові проекти

законодавчих актів повинні пройти верифікацію Міністерства ОНПС на
предмет їхньої сумісності з acquis communautaire (термін, який зазвичай
використовується до всього законодавства ЄС, включаючи договори,
регламенти та директиви). Цю процедуру координує Міністерство юстиції.
Відсутність стратегічного підходу – головна причина, яка сповільнює процес
імплементації [7].
Для того, щоб зрозуміти переваги законодавства ЄС, ми коротко
окреслимо цілі європейської стратегії поводження з відходами:
 Виробник відходів не має права знищувати (наприклад, закопувати або
спалювати) ті відходи, котрі можна утилізувати (використавши як вторинну
сировину). Якщо у даний момент немає такої можливості (відсутні технології
чи бракує виробничих потужностей тощо), він зобов’язаний придатну до
утилізації частину відходів зберігати до вирішення проблеми.

 Не можна знищувати ті відходи, котрі можна використовувати як
енергетичний ресурс. Якщо цього наразі не відбувається, виробник (власник)
відходів зобов’язаний зберігати такі відходи до виникнення цієї можливості.
 Виробник відходів має право та зобов’язання видалити (ліквідувати
тим чи іншим способом, захоронити на полігонах тощо) тільки ті відходи,
котрі не можна ні утилізувати, ні використати як енергоресурс.
Дослідження

питань

адаптації

українського

законодавства

до

законодавства ЄС у сфері поводження з відходами здійснено УкраїнськоЄвропейським консультативним центром з питань законодавства. У таблиці
наведено оцінки стану наближення українського законодавства до норм ЄС
та рекомендації щодо заходів, котрі необхідно вжити для подальшого
наближення.
Таблиця
Стан адаптації українського законодавства до законодавства ЄС щодо поводження з
відходами [7]
Нормативноправові акти ЄС

Законодавчі акти України

Рівень
наближення

Оцінка рівня відповідності

Директива Ради
91/689 ЄЕС про
небезпечні
відходи

Закон України „Про відходи”
зі змінами та доповненнями
від 07.03 2002 р; Закон
України „Про небезпечні
відходи” з змінами та
доповненнями від
18.01.2001р.

Гармонізація
триває*

З метою запобігання негативного
впливу на навколишнє природне
середовище продовжується
впровадження цього
законодавства

Директива Ради
94/67/ЄС про
спалювання
небезпечних
відходів

Закон України „Про охорону
навколишнього природного
середовища”

Не
гармонізовано**

Діяльність у цьому напрямі
регулюють спеціальні нормативи,
що знаходяться в інших законах
та підзаконних актах

Директива Ради
1999/31/ЄС про
захоронення
відходів

Закон України „Про охорону
навколишнього природного
середовища”; „Про відходи”;
„Про забезпечення
санітарного та
епідеміологічного
благополуччя населення”;
„Про поводження з
радіоактивними відходами”;
„Про металобрухт”; „Кодекс
України Про надра”

Гармонізація
триває

Ці та інші правові акти
регламентують відносини щодо
поводження з відходами
відповідно до системи
управління. Уряд розробляє
додаткові заходи із
запровадження системи
регулювання щодо збереження
природних ресурсів на основі
використання відходів

** – Правова галузь знаходиться на ранньому етапі розвитку, в її структурі відсутні певні правові
інструменти регулювання сектору.
* – Перші кроки у застосуванні цього правового інструменту вже зроблено або підготовлено
ґрунтовні проекти законодавчих актів, що знаходяться на розгляді в Уряді чи Верховній Раді.

Отже українське законодавство ще не відповідає стандартам, які існують
у країнах ЄС. Правова галузь перебуває на етапі формування.
За результатами перевірки експерти підготували рекомендації щодо
необхідних заходів з гармонізації законодавства України, беручи за основу
Директиву 75/442/ЄС. Згідно з рекомендаціями необхідно: здійснити заходи з
удосконалення нормативно-правового регулювання відходами, запобігати
збільшенню їхньої кількості; використовувати чисті, ефективні технології;
розробити заборони утворення несанкціонованих звалищ сміття; запровадити
спеціальні заходи з контролю за несанкціонованими звалищами сміття.
На основі Директиви Ради 94/67/ЄС про спалювання небезпечних
відходів – запровадити спеціальні норми запобігання забруднення довкілля,
яке може виникнути під час спалювання небезпечних відходів на
сміттєспалювальних підприємствах.
Відповідно до Директиви Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів,
удосконалити

існуюче

законодавство,

беручи

до

уваги

важливість

збереження довкілля з урахуванням зменшення ризиків впливу на ґрунт і
забруднення підземних водних джерел, посилити моніторинг та контроль за
місцями захоронення відходів.
Одним із завдань є розробка нової редакції класифікатора відходів,
гармонізованого з європейськими стандартами, приведення у відповідність
до європейської практики систем платежів за утворення та розміщення
відходів (з виведенням їх із системи платежів за забруднення НПС).
Необхідно конкретизувати визначення „відходи”.
Адаптація Українського законодавства у сфері поводження з відходами
до норм, які є у законодавстві ЄС, здійснюється у напрямі коректування
існуючих та розробки і затвердження нових (додаткових) екологічних норм, а
також нормативно-правових актів.
Згідно з загальнодержавною програмою адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, передбачено: підготовку проекту Закону
України „Про регулювання обсягів викиду та поглинання парникових газів”,

згідно з Директивою 2003/87/ЄС (щодо створення Європейської системи
торгівлі дозволами на викиди парникових газів) та Директивою 2004/101/ЄС
(щодо зв'язку Європейської системи торгівлі дозволами на викиди
парникових газів з механізмом Кіотського протоколу).
Останніми роками ВР та Урядом України прийнято близько 1 тисячі
різноманітних програм і близько 200 концепцій розвитку у сфері поводження
з відходами. Практично кожна з таких програм передбачає розроблення
аналогів

на

унеможливлює

регіональному
їхнє

рівні,

виконання.

проте

відсутність

фінансування

Наприклад: „Програма

виготовлення

вітчизняного обладнання промислової переробки твердого побутового
сміття”, від 25.04.1997 р.; „Програма використання відходів виробництва і
споживання на період до 2005 року від 28.06.1997 р.; „Програма
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002–2005
роки та на період до 2010 року” від 14.02.2002 р.; „Програма реформування
та розвитку житлово-комунального господарства на 2000-2010 роки” від
24.07.2004 р.
Національну стратегію поводження з ТПВ в Україні затверджено
4.03.2004 р. Головна мета стратегії – зменшення обсягів утворення та
негативного впливу всіх видів ТПВ, забезпечення стабільного розвитку,
чистоти українських міст і здоров’я населення. Стратегія повинна сприяти
створенню адекватного підходу до розвитку та покращення системи
поводження з ТПВ в Україні.
У процесі реалізації національних, регіональних і місцевих програм
переробки відходів визначено такі джерела фінансування: Державний фонд
охорони навколишнього природного середовища, державний бюджет, місцеві
бюджети та (у деяких випадках) іноземні інвестори. Результатом такої
великої кількості програм за обмеженого фінансування є те, що багато
програм і досі не виконано.
З метою створення механізму еколого–економічного врегулювання
діяльності у сфері поводження з побутовими відходами розроблено проект

закону

„Про

побутові

відходи”

(його

обговорювли

на

наукових

конференціях), проте так і не введено в дію.
Отже, існуючу законодавчу базу поводження з відходами розвинуто
впродовж

останнього

десятиріччя.

Такий

довгий

період

розробки

законодавства спричинив формування системи, складної для трактування,
внутрішньо несумісної та суперечливої, отож важкої у дотриманні та
виконанні. Накопичення протиріч і плутанини в екологічному законодавстві
стимулювало дискусії щодо „кодифікації” екологічних законів (за зразком
законодавства ЄС). Однією з перешкод кодифікації екологічних законів є
нестача ґрунтовного аналізу ефективності та результативності існуючого
законодавства, вартість і вплив їхнього адміністрування та застосування, і
можливі регуляторні проблеми.
Сьогодні в Україні відсутня чітка організаційна структура управління
відходами, не існує належного контролю за дотриманням законодавчих норм.
Програми, про які ми вже говорили, не використовуються.
Для підтримки національних цілей покращення поводження з ТПВ,
існуюче законодавство необхідно переглянути та оновити. Необхідно
впровадити жорсткіші механізми контролю, сформувати чітку структуру
управління ТПВ. Потрібно також доповнити законодавчу базу, зокрема,
доопрацювати і затвердити закони про: тверді побутові відходи, упаковку та
відходи упаковки тощо. Необхідне розроблення і впровадження стимулів для
залучення відходів як вторинної сировини у виробництво. Чітко розмежувати
поняття „відходи” та „вторинна сировина”, а також інші терміни, які
некоректно вживаються або тотожні за змістом, а використовуються у різних
формах. Загалом процес імплементації українського законодавства у сфері
поводження з відходами до законодавства ЄС частково вирішить ці проблеми.
Оскільки

в

Україні

вже

створено

державну

компанію

„Укрекокомресурси”, її завдання – утримувати лідерські позиції на ринку
збору і переробки вторинної сировини, беручи за взірець німецьку систему
„Der gruner punkt”.

Необхідно чітко визначити та розмежувати адміністративні обов’язки
між різними установами, які задіяні в управлінні відходами, уникати
дублювання повноважень. З метою якісного управління побутовими
відходами відповідні установи повинні отримувати належне фінансування.
_______________________________
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BASES OF LEGAL ADJUSTMENT OF THE REFERENCE AND
MANAGMANTE WITH A SOIL WASTE IN UKRAINE
G. Bіlyk
Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenkо Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine
In the article the analysis of legislative base which regulates references with a
waste in Ukraine, and also activity of all authorities involved in this sphere are
carried out. In this connection it is necessary to distribute accurately administrative
obligations between separate establishments. For qualitative management of a
household waste, finances should be provided. Working out and introduction of
stimulus is necessary for the use of a waste, as e secondary raw materials in
manufacture. In general the, process of implementation in the Ukrainian legislation
to the legislation European will partially solve these problems with a waste.
Key words: municipal solid waste, waste management, legislative regulates,
implementation.

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ

Г. Билык
Львовский национальный университет имени Ивана Франка,
ул. П. Дорошенко, 41, г Львов,79000, Украина
Проанализировано законодательную базу обращения с твердыми
бытовыми отходами в Украине, а также деятельность органов власти в этой
сфере. Сделано выводы, что в Украине отсутствует четкая организационная
структура управления отходами, нет надлежащего контроля за соблюдением
законодательных

норм.

Процесс

имплементации

украинского

законодательства в сфере обращения с отходами до законодательства ЭС
частично решит проблемы обращения с отходами в Украине.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, обращение с отходами,
правовое регулирование, имплементация.

