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Існуючий стан поводження з побутовими відходами в Україні

•  Щорічний обсяг утворення твердих побутових відходів близько 59 млн. м³ (13 млн. тон), які захоронюються на 6,7 тис. 
сміттєзвалищах та полігонах, з яких 2624 сміттєзвалищ не паспортизовані (39% від загальної кількості). 

•Кількість підприємств – біля 1,3 тис. організацій, в т.ч. 26% приватної форми власності. 
•Чисельність працюючих у сфері – понад 23 тис. осіб.
•Обсяг ринку наданих послуг – близько 1,54 млрд. грн. в рік
•Середній тариф на поводження з ТПВ – 40,6 грн./м3, в т.ч. на захоронення – 12 грн./м3 (29%). 
•Загальна кількість сміттєвозів складає понад 4,4 тис. од.  Середній показник зношеності спецавтотранспорту складає 66%. 
•Кількість сміттєспалювальних заводів – 2
•Кількість сортувальних ліній – 21
•Кількість заводів по переробки побутових відходів – 1
•Глибина переробки – 3,65 %
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Існуюча ситуація:

Недоліки:

•Відсутня можливість органів місцевого самоврядування встановлювати тарифи на 
послуги з поводження з побутовими відходами та здійснювати коригування при умові 
збільшення або зменшення індивідуальних складових витрат;

•Низький рівень впровадження сучасних технологій щодо утилізації побутових відходів та 
систем дегазації полігонів побутових відходів;

•Процедура проведення торгів бюджетними установами на визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів потребує значного часу;

•Низький рівень коефіцієнту «зеленого тарифу» на вироблення електроенергії з біомаси, 
біогазу, побутових відходів;

•Низький рівень штрафів та відсутність повноважень ОМС їх застосування у сфері 
поводження з відходами

перевізник

Полігон,
звалище
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Поводження з побутовими відходами в Україні
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Поводження з побутовими відходами у країнах Європи
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Послуга з поводження з побутовими відходами
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Джерела повернення інвестицій

2. Дохід від продажу вторинної сировини 
(макулатури, полімерів, склобою, брухту 
чорних та кольорових металів); продуктів 
переробки - альтернативного палива (RDF)  та 
електричної енергії по «зеленому тарифу» і 
тепла

3. Введення загальнообов'язкового збору в 
спеціальний фонд Державного бюджету з 
виробників та імпортерів пакувальних 
матеріалів

1. Діючі тарифи на поводження з відходами
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Пропонована схема компенсації тарифу на організацію роздільного збору та перероблення 
побутових відходів, відповідно до зареєстрованих законопроектів № 2611а (про введення 

збору з виробників упаковки) та № 2612а (про направлення збору з виробників та імпортерів 
упаковки ОМС на організацію роздільного збирання, перевезення та перероблення 

побутових відходів)

Збір з виробників 
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орган виконавчої 
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збирання побутових відходів
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Нормативне врегулювання шляхів вирішення проблемних питань у сфері 
поводження з побутовими відходами:

•Підтримано та відпрацьовано з Комітетом Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» в частині стимулювання 
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії встановленням коефіцієнту «зеленого» тарифу для 
суб'єктів господарювання,  які виробляють електричну енергію з біомаси, біогазу, побутових відходів на рівні 3,0;

•Внести зміни до деяких законодавчих актів відмінив зміни, які були внесені 02.10.2012 р. законами України за № 5400 та 
№ 5402  в частині демонополізації та надання повноважень органів місцевого самоврядування встановлювати тарифи на 
послуги з поводження з побутовими відходами

•Внести зміни до постанови КМУ  від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів»   в частині відміни п. 41 «надання висновку Державною інспекцією з контролю за цінами в 
порядку, встановленому Мінекономіки»

•Підтримано законопроекти, які зареєстровані у Верховній раді України за № 2611а та № 2612а «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині введення збору з 
виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці та спрямування цього збору  органам місцевого самоврядування 
на вирішення питань поводження з відходами тари та упаковки, надав зауваження до Комітетів ВРУ;

•Направлено лист на Міністерство економіки з пропозицією внести зміни до постанови КМУ  від 14.05.2008 № 444 
«Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та 
комплектуючих»   в частині звільнення від сплати податку на додану вартість устаткування, яке працює на 
відновлюваних джерелах енергії

•Направлено лист на Міністерство економіки з пропозицією встановити квоту на ввезення в Україну для утилізації 
відходів як вторинної сировини (макулатуру)

•Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині зобов'язань укладання договорів на 
послуги з поводження з побутовими відходами та важелів впливу ОМС за адміністративні порушення щодо поводження з 
відходами 
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Очікувані результати:

q   Надання повноважень органам місцевого самоврядування  затверджувати тарифи на 
послуги з поводження з побутовими відходами та оперативно коригувати індивідуальні 
складові тарифу в разі цінових змін у бік збільшення або зменшення витрат підприємств;

q   Введення податкового збору з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці 
та спрямування цього збору ОМС на організацію роздільного збору та перероблення 
відходів тари та упаковки;

q   Обмеження ввозу імпорту вторинної сировини на територію  України шляхом 
встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини

q   Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 
встановленням коефіцієнту «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання,  які 
виробляють електричну енергію з біомаси, біогазу, побутових відходів;

q   Охоплення бюджетних установ послугами з вивезення побутових відходів у 
відповідності до схеми санітарного очищення населеного пункту;

q      Звільнення від сплати податку на додану вартість устаткування, яке працює на 
відновлюваних джерелах енергії;

q  Встановлення відповідальності власників земельних ділянок за ліквідацію 
несанкціонованих звалищ сміття 

Кінцева мета: Створення цивілізованого ринку у сфері поводження з побутовими
відходами та вторинної сировини у відповідності до вимог Директив ЄС



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
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Дякую за увагу!
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