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З 2009 року співпраця України з Європейським Союзом у сфері 

охорони довкілля, здійснюється в рамках виконання Порядку денного 

асоціації між Україною та ЄС. 

Мінприроди України розробило та затвердило наказом № 659 від 

17.12.2012 р. Базовий план адаптації екологічного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації), який 

передбачає перелік директив ЄС у сфері охорони довкілля, до яких 

повинно адаптуватися українське законодавство. Їх перелік включає 

поводження з небезпечними та побутовими відходами, поводження з 

відпрацьованими нафтопродуктами, захоронення відходів на полігонах та 

ін. 

Директива ЄС №75/442/ЄЕС від 15.07.1975 року про поводження з 

відходами вводить єдині визначення термінів і понять «відходи», 

«поводження», «утилізація», «побутові відходи» тощо.  

Директива ЄС №91/689/ЄЕС від 12.12.1991 року про поводження з 

небезпечними відходами визначає поняття небезпечних відходів, регулює 

проблемні питання поводження з токсичними відходами, передбачає 

вимоги з ліцензування засобів для їх переробки і рекомендації щодо 

поводження з цими відходами, включаючи їх знищення. Схожі положення 

містяться в ст. 34 Закону України «Про відходи». 

Принципи, викладені в Директивах ЄС про спалювання відходів 

№2000/76/ЄС від 04.12.2000 р. та 89/369/ЄЕС, а також у Директивах про 

спалювання небезпечних відходів 89/429/ЄЕС та 94/67/ЄС узгоджуються з 

положеннями Закона України «Про відходи». 

Директива ЄС №75/439/ЄЕС від 16.06.1975 року про поводження з 

відпрацьованими нафтопродуктами доповнена директивами ЄС 87/101 та 

91/692, що забезпечує безпечні скиди, очистку, зберігання і знищення 

використаних масел. Адаптуючи законодавство України до вимог ЄС, 

Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв Постанову вiд 17 грудня 2012 року № 

1221 «Про деякi питання збирання, видалення, знешкодження та утилiзацiї 

вiдпрацьованих мастил (олив)». Радою по вивченню продуктивних сил 

НАН України та Науково-дослідним економічним інститутом 

Мінекономіки України розроблений класифікатор відходів, остаточна 

редакція якого гармонізована з європейським переліком відходів 

відповідно до Директиви ЄС 91/689. 
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Положення Директив ЄС №1999/31/ЄС від 16.07.1999 року про 

захоронення відходів на полігоні та №5 «Про затвердження Рекомендацій з 

удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих 

побутових відходів» знайшли своє відображення в Наказі Мінбуду від 

30.11.2006 року №396 «Про затвердження Методики впровадження 

двоетапного перевезення твердих побутових відходів» та Наказі 

Мінжитлокомунгоспу від 05.08.2008 року №242 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з організації роздільного збирання твердих 

побутових відходів». 

Закон України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів» ґрунтується на положеннях Директиви ЄС №2000/53/ЄС від 

18.09.2000 року про поводження з транспортними засобами, що 

відпрацювали свій строк. 

Серед інших Директив ЄС у галузі поводження з відходами можна 

назвати такі: Директива №93/86/ЄЕС від 04.10.1993 про поводження з 

батареями та акумуляторами; Директиви ЄС №96/59/ЕС від 16.09.1996 

року про поводження з відходами, що містять поліхлорбіфеніли та 

поліхлортрифеніли; Директива ЄС №86/278/ЄЕС від 12.06.1986 року про 

захист навколишнього середовища, особливо ґрунту, при використанні 

мулу стічної рідини в сільському господарстві; Директива ЄС 90/667, у 

якій передбачені гігієнічні норми для захоронення і переробки відходів 

тваринництва та ін. Однак  положення перелічених Директив до 

теперішнього часу ще не знайшли свого відображення в законодавстві 

України. 

  


