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Підписання Угоди про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони відкриває нові 

можливості та створює нові стандарти у різних сферах суспільного життя, включаючи й 

сферу охорони довкілля. Особливістю Директив ЄС є те, що держави повинні 

адаптувати своє законодавство для досягнення цілей, визначених Директивами, але при 

цьому самі визначають методи їх досягнення. 

Метою нашої роботи є ознайомлення з головними положеннями трьох Директив 

ЄС в сфері поводження з відходами, які увійшли до цієї Угоди: 

1. Рамкова директива про відходи. Вона надає пріоритет заходам з рециклінгу, 

заохочує роздільне збирання відходів та повторне використання продуктів. Крім того 

до базових орієнтирів відносять запровадження принципу розширеної відповідальності 

виробника; 

2. Директива про захоронення відходів. Директива базується на наступних 

ключових орієнтирах: попередження чи зменшення шкідливих наслідків захоронення 

відходів для довкілля; зменшення захоронення відходів; посилення фінансових гарантій 

щодо відповідальності оператора полігонів (в т.ч. врахування у платі витрат пов’язаних 

з очікуваними витратами на закриття полігону та доглядом протягом 30 років); 

3. Директива про управління відходами видобувної промисловості. Директива 

охоплює питання управління відходами, що утворюються внаслідок розвідувальних 

робіт, видобутку, оброблення і зберігання мінеральних ресурсів та розробки кар’єрів. 

Відходи видобувної промисловості становлять в Україні домінуючу частину всіх 

відходів (74,7 %), а це найбільша кількість у Європі (за винятком Російської Федерації). 

Імплементація зазначених директив пов’язана із значними змінами і 

доповненнями у правовому полі. Передусім Україна стоїть перед необхідністю 

переходу на нову концептуальну основу, в рамках якої пріоритетні цілі поводження з 

відходами забезпечуватимуть рух у напрямку «кругової» економіки з каскадним 

використанням ресурсів і мінімізацією обсягів залишкових продуктів.  

Результати наших досліджень доповідались на семінарі «Про Основні засади 

державної екологічної політики України» (м. Вінниця, 16 червня 2015 р.) та були 

враховані у змінах та доповненнях до Закону України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року» у «Цілі 5, п. 5 

(Започаткування державного стимулювання розвитку екологічних видів транспорту, 

біопалива, біогазового виробництва)». 
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