ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
У 2014 році в Україні, згідно з даними Державної служби статистики, обсяги утворення
відходів усіх класів небезпеки становили 354,8 млн.т, у тому числі від економічної діяльності
підприємств та організацій – 348,4 млн.т, у домогосподарствах – 6,4 млн.т. Загальні обсяги
утворення відходів у 2014 році на 20,8% зменшилися у порівнянні з 2013 роком. Така
ситуація зумовлена тим, що обсяги утворення відходів обліковувались без урахування
відходів,що утворюються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Із загального обсягу
утворених відходів 354,1млн.т становили відходи ІV класу небезпеки, 646,8тис.т – ІІІ класу
небезпеки, 36,7 тис.т – ІІ класу небезпеки, 2,6 тис.т – І класу небезпеки.
Незважаючи на деяке зменшення обсягів утворення відходів проблема поводження з
ними залишається досить актуальною. Гострою природоохоронною проблемою є
поводження з побутовими відходами. Питомі показники утворення відходів у середньому
становлять 220-250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих містах досягають 330-380
кілограмів на рік відповідно. Тверді побутові відходи в основному захороняються на 4157
сміттєзвалищах і полігонах загальною площею близько 7,4 тисячі гектарів і лише близько 3,5
відсотка твердих побутових відходів спалюються на двох сміттєспалювальних заводах у
містах Києві та Дніпропетровську. За розрахунками, близько 0,1 відсотка побутових відходів
є небезпечними.
Значну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров’я людини
становлять медичні відходи, що містять небезпечні патогенні та умовно патогенні
мікроорганізми. В Україні щорічно утворюється приблизно 350 тисяч тонн медичних
відходів, що становлять потенційний ризик поширення інфекцій.
В Україні спостерігається тенденція до збільшення обсягу утворених і вивезених на
полігони твердих побутових відходів. Обсяг вивезених твердих побутових відходів, який у
2009 році досяг 50,1 мільйона кубічних метрів, збільшується щороку майже на 4 мільйони
кубічних метрів. У 2009 році послугами із збирання твердих побутових відходів охоплено 72
відсотки населення.
Серед твердих побутових відходів збільшується частка відходів, які не піддаються
швидкому розкладу і потребують значних площ для зберігання. Кількість перевантажених
сміттєзвалищ становить 243 одиниці (5,8 відсотка їх загальної кількості), а 1187 одиниць
(28,5 відсотка) – не відповідають нормам екологічної безпеки.
На кінець 2009 року в Україні на 2987 складах накопичено більше 20 тисяч тонн
непридатних пестицидів, більше половини з яких – невідомі суміші високотоксичних
пестицидів, які належать до переліку стійких органічних забруднювачів ООН.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• поняття відходів як об’єктів правового регулювання, їх види;
• принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами;
• види операцій з відходами;
• міжнародно-правові аспекти регулювання відносин поводження з відходами;
• суб’єктів правовідносин у сфері поводження з відходами, їх права та обов’язки;
• основні документи для здійснення операцій з відходами, порядок їх оформлення;
• органи держаного управління і контролю у сфері поводження з відходами;
• особливості поводження з окремими класами відходів;
• головні аспекти
юридичної відповідальності за порушення
законодавства про відходи.
вміти:
• орієнтуватися у системі нормативно-правових актів у сфері поводження з
відходами;

• правильно тлумачити і застосовувати норми, вміщені у відповідних нормативноправових актах;
• ефективно використовувати норми міжнародних нормативно-правових актів у сфері
поводження з відходами;
• аналізувати підходи до регулювання відносини, що виникають в процесі
поводження з відходами, здійснення операцій з відходами, оформлення документації
для проведення відповідних операцій;
• узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал;
• досліджувати міжнародну та вітчизняну практику здійснення операцій з
відходами;
• оформити документацію для проведення операцій з відходами.

