АЛГОРИТМ РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

?

ХТО – ГРОМАДЯНИН

Локація – КВАРТИРА, БУДИНОК

Зона відповідальності – Еко-відповідальне
споживання, сортування відходів
ДІЇ:

ПРОБЛЕМИ:

Запровадити у родині звички еко-відповідального споживання для
зменшення обсягів відходів.

Обмежений обсяг продукції, яка виготовлена
з дотриманням принципів сталого виробництва.

Придбати окремі відра, коробки, контейнери – сортувати побутові
відходи (ПВ) – здавати відходи до спеціалізованих пунктів збору:
– вторинна сировина – папір, пластик, скло, метал, ПЕТ-пляшки, ТЕТРАПАК –
упаковка, плівка – пункти збору вторсировини;

Невеликі розміри квартир.

– небезпечні відходи – батарейки та ртутні лампи, ртутовмісні термометри,
відпрацьоване мастило – спеціалізовані пункти приймання вторсировини;
– органічні відходи – компостування або традиційні сміттєві контейнери.

Відсутність поблизу пунктів приймання, контейнерів для роздільного збирання відходів (РЗВ).
Байдужі сусіди, які змішані відходи викидають
до якісно відсортованих.

Поширити ідею еко-відповідального споживання та сортування ПВ серед
сусідів, друзів, колег

?

ХТО – МЕШКАНЦІ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (БКБ),
ОСББ, АДМІНІСТРАЦІЯ ОСББ

Локація – БКБ, ПРИБУДИНКОВА
ТЕРИТОРІЯ

Зона відповідальності – встановлення контейнерів для РЗВ, укладення договорів із перевізниками, співпраця
з органами місцевого самоврядування (м/с)
ДІЇ:
Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо переваг РЗВ.
Провести загальні збори мешканців ОСББ, будинку щодо переходу будинку
на РЗВ та шляхів використання коштів, отриманих від здавання ВС.
Укласти угоду із підприємством щодо здавання ВС, вивезення сміття, встановлення спеціальних контейнерів.
Запровадити постійну співпрацю з органом м/с для участі ОСББ, будинку
в усіх інфраструктурних проектах населеного пункту та представлення
інтересів мешканців щодо РЗВ.

?

ХТО – КОМПАНІЇ – НАДАВАЧІ ПОСЛУГ

ПРОБЛЕМИ:
Недостатня обізнаність та/або небажання мешканців займатися сортуванням відходів.
Відсутність контейнерів, інфраструктури, підприємств, зацікавлених у наданні відповідних послуг.
Не охоплення всіх мешканців ідеєю РЗВ і як наслідок змішування відходів у контейнерах.
Пасивність органів м/с у створенні належних
умов для РЗВ.

Локація – НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

Зона відповідальності – збирання та вивезення ВС, встановлення контейнерів для сортування
відходів, участь у тендерах та інфраструктурних проектах органів м/с
ДІЇ:
Оцінити інвестиційну привабливість діяльності (прогнозовані обсяги ВС
та наявність переробних потужностей), закупити транспорт та обладнання.
Створити власні потужності для перероблення ВС та/або укласти угоди
із переробниками.
Укласти угоди з ОСББ, мешканцями будинків, органами м/с щодо надання
послуг із РЗВ та вивезення відходів.
Встановити контейнери у дворах ОСББ, будинків, з якими укладено угоди.

ПРОБЛЕМИ:
Відсутні дані щодо прогнозованих регіональних
обсягів утворення відходів та % їх охоплення
сортуванням.
Відсутні переробні потужності у регіоні.
Висока вартість транспорту і обладнання та відсутність доступних фінансів (дорогі кредити,
відсутнє фінансове стимулювання з боку органів
м/с, держави).
Низький % охоплення населення РЗВ, низький
рівень екологічної свідомості та змішування відходів у контейнерах, пасивність ОСББ.
Крадіжки контейнерів та відсутність дієвих засобів
запобігання та/або відшкодування збитків.
Пасивність, а подекуди бездіяльність органів м/с
з організації системи РЗВ у населеному пункті

?

ХТО – ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Локація – НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

Зона відповідальності – створення та забезпечення функціонування систем РЗВ у населеному пункті, зокрема
проведення конкурсів на надання послуг із вивезення відходів, реалізація інфраструктурних проектів, проведення
інформаційно-роз’яснювальних кампаній, забезпечення чистоти у населеному пункті
ДІЇ:
Проаналізувати готовність населеного пункту до запровадження системи РЗВ
(інфраструктура, спеціалізовані підприємства, транспорт, обладнання, готовність мешканців та їх об’єднань до сортування).
Запровадити фінансово привабливі умови для підприємств, що займаються
збиранням, вивезенням, переробленням та утилізацією відходів (доступ до
коштів місцевого бюджету, сприяння отриманню грантової та міжнародної
технічної допомоги, активна участь та сприяння в отриманні цільових коштів
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), надання податкових пільг).
Постійно проводити інформаційно-освітні кампанії у населеному пункті,
зокрема шляхом підтримки усіх раціональних ініціатив мешканців та їхніх
об’єднань.

ПРОБЛЕМИ:
Низький рівень екологічної свідомості громади
у питаннях сортуванні відходів, ставлення до комунального майна, усвідомлення своєї відповідальності за чистоту та безпеку довкілля.
Правові прогалини у регулюванні процедур РЗВ,
вивезення, перероблення, утилізації відходів.
Складнощі з обслуговуванням полігонів.
Складні процедури доступу до фінансів, інколи
надмірна зарегульованість процедур на загальнодержавному рівні.
Слабка регіональна інфраструктура для усіх
операцій поводження з відходами

Підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів м/с для можливості
пошуку та залучення додаткових фінансів на створення та функціонування
систем РЗВ.

?

ХТО – МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Локація – НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ УКРАЇНИ

Зона відповідальності – правове регулювання поводження з ТПВ, виділення коштів ДФРР, внесення пропозицій щодо
запровадження інструментів фінансового стимулювання діяльності щодо поводження з відходами, методичне
спрямування органів м/с у зазначених питаннях
ДІЇ:
Забезпечити розроблення та прийняття актів щодо методики РЗВ, зміни структури тарифу на житлово-комунальні послуги (зменшення у разі сортування
відходів), реформування системи конкурсів на надання послуг із вивезення
відходів.

ПРОБЛЕМИ:

Надавати постійну методично-інформаційну допомогу органам м/с, зокрема
шляхом поширення найкращих практик впровадження систем РЗВ.

Низький рівень охоплення населення ідеєю РЗВ,
вивезення та утилізації ПВ.

Тривалі, складні процедури погодження та прийняття нових актів законодавства.
Обмежені можливості ДФРР та Державного
бюджету.

Сприяти широкому доступу органів м/с до коштів ДФРР для реалізації регіональних інфраструктурних проектів поводження з відходами.
Сприяти отриманню громадами субвенцій на створення потужностей для
перероблення, утилізації відходів, придбання необхідного транспорту,
обладнання

?

ХТО – МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Локація – ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ

Зона відповідальності – правове регулювання поводження з відходами
та відносин у сфері екологічної безпеки, виділення коштів із Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища (ДФОНПС),
підвищення екологічної свідомості громадян, підтримка сервісу
ECOMAPA.GOV.UA

ДІЇ:
Забезпечити виконання Стратегії управління відходами та розробити й прийняти новий Закон України «Про відходи», який врегулює
питання власності на відходи.
Сприяти виділенню коштів із ДФОНПС на проекти, які відносяться до природоохоронних заходів.
Формувати та проводити систематичну державну політику, спрямовану на підвищення рівня екологічної свідомості громадян, роз’ясненню переваг та принципів сталого споживання та виробництва.
Забезпечувати належне функціонування електронного сервісу ECOMAPA.GOV.UA.

?

ХТО – ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА
ІНСПЕКЦІЯ

Локація – ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ

Зона відповідальності та дії – природоохоронний контроль, запобігання,
припинення порушень природоохоронного законодавства, зокрема
сприяння вирішенню звернень, отриманих за допомогою сервісу
ECOMAPA.GOV.UA

ПРОБЛЕМИ:
Законодавчі прогалини у визначенні власника
відходів.
Низькі розміри штрафів за порушення у сфері
поводження з відходами.
Низький рівень екологічної свідомості громадян.

