
КРАЇНА БЕЗ СМІТТЯ
Проект стимулювання використання побутових відходів 

як джерела вторинних матеріалів та альтернативної енергії
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СЬОГОДНІ 
В УКРАЇНІ

300-
350 кг
побутових відходів 
(ПВ) продукує 
одна людина 
в Україні

6148
 сміттєзвалищ

32 984 
несанкціоновані 
 сміттєзвалища

93%
всіх утворюваних ПВ 
вивозиться на:1,4%

ПВ спалюються на 
сміттєспалювальному 
заводі «Енергія» (Київ)

5,6%
ПВ відсортовуються

побутових відходів 
утворюється в країні 
щороку

2015 2025

5%
території країни cьогодні 
займають побутові відходи. 
Це дорівнює цілій області!
Кожного року кількість 
утворюваних ПВ 
збільшується на 1,5 – 2,5%

5% 6,2%14 
млн. 
тонн
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СИТУАЦІЯ 
З ВІДХОДАМИ 
У ЄВРОПІ

420 кг
побутових 
відходів щороку 
утворює житель 
Європи

відходи у Європі
утилізуються

Результат утилізації: 
вторинна сировина, теплова 
та електрична енергія, біогаз, 
що заміщує використання 
природного газу, 
альтернативне паливо RDF

Захоронюється на полігонах: 
утилізовані біологічно 
неактивні залишки

1-50%
від кількості відходів

214 
млн. 
тонн
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ПРИЧИНИ КАТАСТРОФІЧНОГО 
СТАНУ З ПОБУТОВИМИ 
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ —  
ВІДСУТНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
ТА ПОВНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ 

ВАКУУМ
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ЗАКОНОПРОЕКТ 
4835

Передбачає наступні кроки:

Зробити 
захоронення 
ПВ економічно 
недоцільним.
Вартість захоро-
нення встановити 
на рівні мінімаль-
ної вартості ути-
лізації. Поетапне 
підвищення

Встановлення 
принципу «розширеної 
відповідальності 
виробника» (РВВ) —
виробник відповідає за 
відходи утворені з його 
продукції шляхом:
•	або самостійного повторного 

використання чи матеріальної 
утилізації відходів;

•	або дорученням повторного 
використання чи матеріальної 
утилізації відходів організації 
РВВ;

•	або сплати відповідного 
екологічного податку.

Імплементація 
європейського 
законодавства 
у сфері 
поводження 
з побутовими 
відходами
(Директива 
2008/98/ЄС 
«Про відходи 
та скасування 
деяких директив»)

Встановлення 
«зеленого» 
тарифу на енергію, 
отриману 
в результаті 
утилізації  
ПВ

Заборона 
захоронення 
ПВ на звалищах 
з 2020 року 
та заборона 
захоронення 
не утилізованих 
побутових відходів 
з 2025 року
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ПОДАТОК 
НА ЗАХОРОНЕННЯ 
ОДНІЄЇ ТОННИ 
ПВ В ЄВРОПІ 
І В УКРАЇНІ

Данія 
63,30 €

Ірландія 
75,00 €

Великобританія 
75,00 €

Нідерланди 
16,79 - 107,49 €

Бельгія 
65,00 €

Франція 
40,00 €

Португалія 
4,00 €

Іспанія 
4,00 €

Італія 
20,00 €

Словенія 
22,00 €

Чехія 
20,00 €

Польща 
26,60 €

Австрія 
8,00-29,80 €

Норвегія 
69,00 €

Швеція 
47,00 €

Фінляндія 
45,00 €

Естонія 
12,00 €

Латвія 
12,00 €

УКРАЇНА
сьогодні: 

4,02 грн. (0,14 €)
планується: 

80 грн. (2,85 €)
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ЗАКОНОПРОЕКТ 
4836

запровадження екологічного податку на виробництво 
й імпорт упаковки та товарів в упаковці 
(стимулювання зменшення обсягів упаковки, яка 
може складати до 50% складу ПВ), кошти якого 
будуть спрямовані на утилізацію ПВ. За принципом 
«більше споживаєш — більше платиш». Звільнення 
від сплати екологічного податку за упаковку, 
якшо сам або за допомогою організації розширеної 
відповідальності виробника повторно використовуєш 
або матеріально утилізуєш відходи упаковки, вага яких 
не менше ваги виробленої упаковки (окремо чи в товарах)

Передбачає:

Збільшення вартості одиниці 
товару для різних типів 
упаковки:

ПЛАСТИК

+15,08 коп.
(5,46 грн. за кг матеріалу)

СКЛО

+13,62 коп.
(0,63 грн. за кг матеріалу)

ЖЕРСТЬ

+2,32 коп.
(1,68 грн. за кг матеріалу)

КАРТОН

+10,32 коп.
(1,47 грн. за кг матеріалу)
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ПРОПОНОВАНА СХЕМА 
УТИЛІЗАЦІЇ ПВ 
ТА ЇЇ ОПЛАТИ

товари в упаковці побутові 
відходи

екологічний 
податок

витрати 
на повторне 
використання 
або 
матеріальну 
утилізацію

Виробники та імпортери 
упаковки і товарів 

в упаковці

Неприбуткова орга
нізація  розширеної 
відповідальності 
 виробника

Власні потужності 
виробника для 
повторного 
використання 
або матеріальної 
утилізації

Споживачі

«Зелена» 
енергія, 

тепло, RDF

Товари 
з вторинної 
сировини

50 тисяч 
робочих 

місць

Спеціальний 
фонд

Місцеві ради
Полігони 

(не більше 300)
цільове 

використання

оплата 
вартості 
утилізації

утилізовані 
біологічно 
неактивні 
залишки

результати 
утилізації 
та економічний 
ефект

Переробник відходів
(300 об’єктів)

НА 
ВИБІР



11

СХЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ПВ 
ТА ЇЇ ОПЛАТИ 
У ЄВРОПІ

товари в упаковці 100%  
побутових відходів

плата за побутові 
відходи, в т. ч. за 

утилізацію відходів 
4-15 € на місяць

Виробники 
та імпортери 

упаковки і товарів 
в упаковці

Споживачі

«Зелена» 
енергія, тепло, 
RDF

Товари 
з вторинної 
cировини

Робочі  
місця

Спеціальний фонд
Місцеві ради

Полігони

оплата вартості 
утилізації

утилізовані 
біологічно неактивні 
залишки

результати 
утилізації 
та економічний 
ефект

Переробник відходів
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РЕЗУЛЬТАТИ

Чого ми досягнемо в результаті створення 
галузі утилізації побутових відходів:

Покращення 
екологічної ситуації 
— зменшення кількості 
сміттєзвалищ до 300 
та території, що вони 
займають

Зміцнення енергетичної 
незалежності України 
та розвиток «зеленої» 
енергетики — отримання 
теплової, електричної 
енергії, RDF, біогазу, 
вторинної сировини, 
а не імпорт сировини 
з-за кордону

Створення нових 
робочих місць  
як результат 
створення галузі


