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АНОТАЦІЯ 

 

Плохий В.М. Адміністративно-правовий режим поводження з 

техногенними відходами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У дисертації на підставі комплексного аналізу наявних наукових та 

нормативних джерел визначено сутність адміністративно-правового режиму 

використання техногенних відходів, окреслено проблеми його нормативного 

визначення, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства в цій сфері і практики його застосування.  

Визначено сутність поводження з техногенними відходами як сфера 

публічного управління в Україні. Здійснено характеристику техногенних 

відходів як об’єкта адміністративно-правового регулювання. З’ясовано 

нормативно-правову основу регулювання адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами. визначено, що проблема накопичення 

техногенних відходів в Україні полягає у відсутності належної кількості 

оснащених полігонів для захоронення токсичних промислових відходів, у 

відсутності підприємств із їх утилізації та специфікації, у відсутності 

належної кількості централізованих пунктів збирання, утилізації, 

знешкодження та захоронення по видах відходів (у т.ч. токсичних), які мають 

бути утворені фактично на всіх підприємствах, що своїм наслідком має 

неконтрольовані процеси розміщення і накопичення відходів як власних 

територіях підприємств, так і на територіях земель сільськогосподарського 

призначення та на землях житлової та громадської забудови. Встановлено, 

що діяльність із використанням техногенних відходів характеризується як 

така, що здійснюється із порушенням вимог екологічної безпеки, а отже 
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визначається як така, що протирічить стандартам національної безпеки та 

оборони. 

Встановлено, що в основу нормативного визначення відповідного 

категоріального апарату з питань законодавства України про відходи 

покладено матеріальні властивості таких об’єктів («відходи, що утворюються 

в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках », 

«залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не 

можуть у подальшому використовуватися за призначенням», «побутові 

відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого 

водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах» тощо). 

Обґрунтовано доцільність застосування такого критерію характеристики 

техногенних відходів, як їх матеріальні властивості при формулюванні їх 

нормативної дефініції. 

Охарактеризовано систему суб’єктів адміністративно-правового 

режиму поводження з техногенними відходами. На підставі здійсненої 

характеристики системи органів публічного управління у сфері поводження з 

техногенними відходами виявлено такі організаційно-правові проблеми, що 

обумовлюють низький рівень ефективності їх функціонування, як: 

1) відсутність нормативно-правового базису для визначення особливостей 

обігу техногенних відходів; 2) відсутність державного класифікатора 

техногенних відходів, який б відповідав сучасним європейським та світовим 

стандартам; 3) розгалуженість системи суб’єктів владних повноважень у 

досліджуваній сфері, при цьому не виявлено жодного органу державної 

влади, до компетенції якого має відноситися сприяння впровадженню 

політики досягнення ефективності використання техногенних відходів як 

вторинної мінерально-сировинних об’єктів енергетики; 4) «безхазяйне» 

ставлення до реалізації функції обліку техногенних відходів та їх 

інвентаризації. 

Визначено особливості адміністративних процедур у сфері 

використання техногенних відходів. З врахуванням важливого стратегічного 
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значення, яке мають техногенні відходи аргументовано доцільність 

запровадження режиму використання техногенних відходів, що мають запаси 

корисних копалин загальнонаціонального значення (залізна руда, кольорові 

метали тощо) до об’єктів державної власності, які підлягають інвентаризації 

та обліку шляхом створення спеціального Фонду техногенних відходів 

України. 

Аргументовано необхідність нормативного закріплення здійснення 

адміністративної процедури із надання дозволу на переробку безпечних 

техногенних відходів промисловості. 

Встановлено підстави притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог адміністративно-правового режиму 

техногенних відходів. Охарактеризовано розгляд та вирішення спорів, 

пов’язаних із поводженням з техногенними відходами, у порядку 

адміністративного судочинства. встановлено, що предметом публічно-

правових спорів у сфері поводження із техногенними відходами є: здійснення 

дозвільно-ліцензійних адміністративних процедур; недотримання вимог 

процедури здійснення державного контролю та нагляду за діяльністю, 

пов’язаної із їх розміщенням, транспортуванням, переробкою та утилізацією 

таких об’єктів; порушення режиму використання об’єктів розміщення 

техногенних відходів. 

Узагальнено міжнародний та європейський досвід адміністративно-

правового регулювання використання техногенних відходів. З огляду на 

європейський і світовий досвід у сфері поводження з техногенними 

відходами сформульовані конкретні пропозиції і рекомендації щодо 

вирішення проблем та визначення перспектив розвитку законодавства з 

питань регулювання адміністративно-правового режиму техногенних 

відходів в Україні. Обґрунтовано доцільність впровадження таких 

організаційних заходів у сфері поводження із техногенними відходами, як: 

1) створення спеціального центрального органу у сфері поводження із 

відходами на рівні окремого міністерства (при цьому до моменту створення 
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такого суб’єкта повноваження із управління відходами мають виконуватися 

Міністерством розвитку регіонів та територій України); 2) створення 

технологічних полігонів із зберігання техногенних та побутових відходів із 

відповідною інфраструктурою; 3) покладення обов’язку на центральний 

орган виконавчої влади у сфері управління відходами із здійснення 

паспортизації об’єктів розміщення техногенних відходів з метою створення 

загальнонаціонального фонду відходів України; 4) встановлення у якості 

стратегії розвитку системи управління у сфері поводження із техногенними 

відходами підходів, сутність яких полягає у розумінні техногенних відходів 

не лише як об’єктів екологічної небезпеки, а і як об’єктів права публічної 

власності, використання яких передбачає наявність  публічного інтересу 

держави та суспільства у їх належній переробці, ефективних процесах 

утилізації; 5) поширення інформації про необхідність здійснення роздільного 

збору відходів, в тому числі техногенних відходів; 6) активізація 

впровадження новітніх технологій із  переробки, утилізації та зберігання 

техногенних відходів. 

Зроблено висновок, що нормативно-правовими напрямами 

реформування системи здійснення публічного управління у сфері 

поводження із техногенними відходами є: 1) розробка та прийняття ряду 

законодавчих актів - «Про управління відходами», «Про захоронення 

відходів», «Про спалювання відходів», «Про техногенні відходи», що 

дозволить визначити особливості здійснення адміністративних процедур у 

відповідній сфері суспільних правовідносин; 2) встановлення нормативно-

правового регулювання здійснення адміністративної процедури набуття 

права на єдиний інтегрований екологічний дозвіл, що має включати 

здійснення комплексної оцінки негативного впливу діяльності суб’єкта 

господарювання на стан атмосферного повітря, якість ґрунтів та водних 

об’єктів; 3) оптимізація механізму застосування заходів адміністративної 

відповідальності шляхом віднесення до системи адміністративних деліктів 

шкідливої бездіяльності суб’єктів господарювання, що полягає у невжитті 
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заходів із забезпечення повторного використання техногенних відходів; 

4) перегляд ставок екологічного податку за розміщення техногенних відходів 

відповідно до існуючих європейських стандартів. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративні 

процедури, адміністративно-правовий режим, інвентаризація, 

паспортизація, публічне управління, публічно-правовий спір, техногенні 

відходи. 

 

 

SUMMARY 

 

Plokhiy V.M. Administrative and legal regime of man-made waste 

management. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

legal sciences on a specialty 12.00.07 - administrative law and process; finance 

law; information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation on the basis of the complex analysis of available scientific 

and normative sources the essence of an administrative-legal mode of use of 

technogenic waste is defined, problems of its normative definition are outlined, 

offers on perfection of the current legislation in this sphere and practice of its 

application are formulated. 

The essence of technogenic waste management as a sphere of public 

management in Ukraine is determined. The characteristic of technogenic waste as 

an object of administrative and legal regulation is carried out. The legal basis for 

regulating the administrative and legal regime of man-made waste management 

has been clarified. determined that the problem of accumulation of man-made 

waste in Ukraine is the lack of adequate landfills for toxic industrial waste, the lack 

of enterprises for their utilization and specification, the lack of adequate number of 

centralized collection, disposal, disposal and disposal by type of waste (includingh. 

toxic), which must be formed in virtually all enterprises, which results in 
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uncontrolled processes of disposal and accumulation of waste both in their own 

territories of enterprises and in the territories of agricultural lands and lands of 

housing and public buildings. It is established that the activity with the use of man-

made waste is characterized as one that is carried out in violation of environmental 

safety requirements, and therefore is defined as one that contradicts the standards 

of national security and defense. 

It is established that the normative definition of the relevant categorical 

apparatus on the legislation of Ukraine on waste is based on the material properties 

of such objects ("waste generated in the process of human life and activity in 

residential and non-residential buildings", "residues of substances, materials, 

objects, products, goods, products that can no longer be used for their intended 

purpose "," household waste generated in the house in the absence of centralized 

water supply and sewerage and stored in latrine pits ", etc.). The expediency of 

application of such criterion of characteristic of technogenic wastes, as their 

material properties at formulation of their normative definition is substantiated. 

The system of subjects of administrative and legal regime of man-made 

waste management is characterized. Based on the characteristics of the system of 

public administration in the field of man-made waste management, such 

organizational and legal problems that cause a low level of efficiency of their 

operation as: 1) lack of regulatory framework to determine the characteristics of 

man-made waste; 2) the absence of a state classifier of man-made waste, which 

would meet modern European and world standards; 3) the ramifications of the 

system of subjects of power in the study area, while no public authority has been 

identified, which is responsible for promoting the implementation of policies to 

achieve the efficiency of man-made waste as a secondary mineral and energy 

facilities; 4) "ownerless" attitude to the implementation of the function of 

accounting for man-made waste and their inventory. 

Peculiarities of administrative procedures in the field of technogenic waste 

use are determined. Given the important strategic importance of man-made waste, 

the expediency of introducing a regime of man-made waste with mineral reserves 
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of national importance (iron ore, non-ferrous metals, etc.) to state-owned objects to 

be inventoried and accounted for by creating a special Fund of man-made waste of 

Ukraine. 

The necessity of normative fixing of the implementation of the 

administrative procedure for granting a permit for the processing of safe man-made 

industrial waste is argued. 

The grounds for bringing to administrative responsibility for violation of the 

requirements of the administrative and legal regime of man-made waste have been 

established. The consideration and resolution of disputes related to the 

management of man-made waste in the administrative procedure is described. it is 

established that the subject of public-law disputes in the field of man-made waste 

management are: implementation of permit-licensing administrative procedures; 

non-compliance with the requirements of the procedure of state control and 

supervision over the activities related to their placement, transportation, processing 

and disposal of such facilities; violation of the mode of use of man-made waste 

facilities. 

The international and European experience of administrative and legal 

regulation of technogenic waste use is generalized. Taking into account the 

European and world experience in the field of man-made waste management, 

specific proposals and recommendations have been formulated to solve problems 

and determine the prospects for the development of legislation on the regulation of 

the administrative and legal regime of man-made waste in Ukraine. The 

expediency of introduction of such organizational measures in the field of 

technogenic waste management as: 1) creation of a special central body in the field 

of waste management at the level of a separate ministry is substantiated (by the 

time such a subject is created, the Ministry of Regional Development and 

territories of Ukraine); 2) creation of technological landfills for storage of 

technogenic and household waste with appropriate infrastructure; 3) imposing an 

obligation on the central body of executive power in the field of waste 

management to carry out certification of man-made waste facilities in order to 
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create a national waste fund of Ukraine; 4) establishment as a strategy for the 

development of management system in the field of man-made waste management 

approaches, the essence of which is to understand man-made waste not only as 

objects of environmental danger, but also as objects of public property, the use of 

which implies public interest and society in their proper recycling, effective 

disposal processes; 5) dissemination of information on the need for separate 

collection of waste, including man-made waste; 6) intensification of introduction 

of the newest technologies on processing, utilization and storage of technogenic 

waste. 

It is concluded that the regulatory areas of reforming the system of public 

administration in the field of man-made waste management are: 1) development 

and adoption of a number of legislative acts - "On waste management", "On waste 

disposal", "On waste incineration", "On technogenic waste ", which will determine 

the features of the implementation of administrative procedures in the relevant 

field of public relations; 2) establishment of normative-legal regulation of 

administrative procedure for acquiring the right to a single integrated 

environmental permit, which should include a comprehensive assessment of the 

negative impact of the business entity on the state of atmospheric air, soil quality 

and water bodies; 3) optimization of the mechanism of application of measures of 

administrative responsibility by attribution to the system of administrative torts of 

harmful inaction of business entities, which consists in failure to take measures to 

ensure the reuse of man-made waste; 4) revision of environmental tax rates for the 

disposal of man-made waste in accordance with existing European standards. 

Key words: administrative responsibility, administrative procedures, 

administrative-legal regime, inventory, certification, public administration, public-

legal dispute, technogenic waste. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, яку підписано ще у 2014 р., як один зі складників 

здійснення державної національної політики проголосила забезпечення 

охорони довкілля, що встановлюється згідно з Додатком ХХХ до неї. У 

положеннях Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом визначено необхідність імплементації низки директив 

Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, що сприятиме гармонізації чинного національного 

законодавства та європейських країн. У сфері поводження з відходами з-

поміж завдань здійснення правотворчої діяльності пріоритетним є здійснення 

імплементації Верховною Радою України таких європейських нормативно-

правових актів: 1) Директиви № 2008/98/ЄС про відходи; 2) Директиви 

№ 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та 

внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС; 3) Директиви 

№ 1999/31/ЄС про захоронення відходів (зі змінами й доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003); 4) Директиви № 2010/75/ЄС про 

промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень). 

Зокрема, у Директиві № 2008/98/ЄС встановлюється, що основними 

напрямами здійснення національної політики у сфері поводження з 

техногенними відходами є забезпечення максимального використання 

ресурсного потенціалу відходів, сприяння раціональному використанню 

таких об’єктів, законодавче закріплення критеріїв класифікації відходів із 

виділенням особливостей поводження з небезпечними й безпечними 

об’єктами переробки та утилізації, запровадження принципу розширеної 

відповідальності виробника та утримувача відходів. 

Натомість, попри визначені пріоритети поводження з техногенними 

відходами, домінуючим адміністративно-правовим режимом використання є 

розміщення їх у відвали, терикони, шламо- й хвостосховища, звалища та інші 
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накопичувачі, унаслідок чого мільйони гектар родючих 

сільськогосподарських земель забруднюються, знижується якість їх ґрунтів, а 

також ці об’єкти є джерелом забруднення атмосферного повітря та підземних 

вод. Так, понад 70% території орних земель Дніпропетровської, Донецької, 

Луганської та Запорізької областей перебуває в деградації, що 

характеризується надмірним забрудненням ґрунтів як пестицидами й 

мінеральними добривами, так і важкими металами, особливо поблизу міст та 

відвалів і шламосховищ у радіусі 20–25 км. При цьому техногенні відходи 

можуть та повинні стати джерелом вторинних ресурсів, джерелами 

вирішення існуючих енергетичних проблем України. 

Зауважимо, що вирішення питання забезпечення ефективності 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами 

дасть змогу розв’язати стратегічно важливі завдання з вирішення 

екологічних та економіко-енергетичних проблем, що є одним із пріоритетних 

напрямів розвитку українського суспільства. Серед наукових розробок, які 

становлять теоретико-методологічну базу з питань поводження з відходами, 

варто звернути увагу на праці таких вітчизняних представників науки 

екологічного права, як В.І. Андрейцев, А.Г. Бобкова, А.П. Гетьман, В.А. Зуєв, 

Р.С. Кірін, Н.Р. Кобецька, В.В. Костицький, П.М. Рабінович, 

Ю.С. Шемшученко та інші. Попри наявну кількість науково-теоретичних і 

практичних досліджень щодо забезпечення вимог безпеки поводження з 

відходами, поза увагою фахівців залишаються питання адміністративно-

правового регулювання поводження у сфері використання техногенних 

відходів, які вимагають пошуку напрямів забезпечення ефективності 

здійснення адміністративних процедур у досліджуваній сфері, оптимізації 

системи здійснення функцій публічного управління тощо. У наукових 

розробках, здійснених В.Б. Авер’яновим, В.М. Бевзенком, Ю.П. Битяком, 

М.Ю. Віхляєвим, І.П. Голоснічeнком, Л.П. Коваленко, Н.В. Коваленко, 

І.Б. Коліушком, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаковим, А.Т. Комзюком, 

Д.В. Криловим, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінним, Ю.О. Легезою, 
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Р.С. Мельником, В.П. Тимощуком та іншими вченими, досліджено низку 

проблемних аспектів діяльності суб’єктів публічної адміністрації в різних 

сферах діяльності суспільства, однак питання адміністративно-правового 

режиму поводження саме з техногенними родовищами майже не вивчалося. 

Вказані обставини зумовили вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах реалізації низки урядових програм 

реформування системи публічного управління з питань використання й 

охорони земель запасу України, зокрема Концепції адміністративної 

реформи в Україні, Концепції реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища на 

2017–2022 рр., Концепції національної екологічної політики України, 

Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013–

2020 рр., Концепції розвитку електронного урядування в Україні, а також 

відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії 

Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179, Стратегії 

розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України 

на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 3 березня 2016 р., планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету, комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні сутності адміністративно-правового режиму використання 

техногенних відходів на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 
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нормативних джерел, окресленні проблем його нормативного визначення, 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері та практики його застосування. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі необхідно було вирішити такі основні задачі: 

– визначити сутність поводження з техногенними відходами як сфери 

публічного управління в Україні; 

– охарактеризувати техногенні відходи як об’єкт адміністративно-

правового регулювання; 

– з’ясувати нормативно-правову основу регулювання 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами; 

– охарактеризувати систему суб’єктів адміністративно-правового 

режиму поводження з техногенними відходами; 

– визначити особливості адміністративних процедур у сфері 

використання техногенних відходів; 

– встановити підстави притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог адміністративно-правового режиму 

техногенних відходів; 

– охарактеризувати розгляд та вирішення спорів, пов’язаних із 

поводженням із техногенними відходами, у порядку адміністративного 

судочинства; 

– узагальнити міжнародний і європейський досвід адміністративно-

правового регулювання використання техногенних відходів; 

– сформулювати з огляду на міжнародний досвід у цій сфері 

конкретні пропозиції й рекомендації щодо розв’язання проблем та 

окреслення перспектив розвитку законодавства з питань регулювання 

адміністративно-правового режиму техногенних відходів в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

поводження з техногенними відходами. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий режим 

поводження з техногенними відходами. 
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Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство про адміністративно-правовий 

режим техногенних відходів та практику його застосування (підрозділи 1.2, 

1.3, 2.3, 2.4). Метод порівняльного правового дослідження використано для 

аналізу міжнародного та європейського досвіду у сфері поводження з 

техногенними відходами (підрозділ 3.1). За допомогою конкретно-

історичного методу простежено становлення й розвиток адміністративно-

правового режиму техногенних родовищ (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Методи 

системного та структурно-функціонального аналізу застосовано для розгляду 

особливостей здійснення адміністративних процедур у сфері використання 

техногенних відходів в Україні (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4). Методи класифікації 

та групування уможливили визначення загальних ознак і рис техногенних 

відходів як об’єкта адміністративно-правового режиму (підрозділи 1.1, 1.2, 

3.2). Використання функціонального методу дало змогу дослідити діяльність 

суб’єктів адміністративно-правового режиму техногенних відходів як спосіб 

реалізації їхньої компетенції (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань регулювання адміністративно-правового режиму техногенних 

відходів. Для розроблення пропозицій з удосконалення адміністративно-

правового режиму техногенних відходів використано законодавство інших 

країн: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Польща, 

Республіки Таджикистан, Російської Федерації, Сполучених Штатів 

Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки 

тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2016–2020 рр., 

інформація Єдиного державного реєстру судових рішень України та 

офіційних електронних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних 
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ресурсів України, Державної служби геології та надр України та інших 

суб’єктів владних повноважень, а також результати проведеного контент-

аналізу адміністративних спорів, що виникають у сфері поводження з 

техногенними відходами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень, 

присвячених визначенню сутності адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій і висновків, 

зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано доцільність відмежування адміністративно-

правового режиму використання техногенних відходів родовищ від режиму 

використання побутових відходів, при цьому визначено необхідність відмови 

від застарілої категорії «техногенні родовища корисних копалин» як 

складника режиму використання надр України, використання якого не 

відповідає наявним європейським стандартам поводження з відходами 

гірничодобувної діяльності; 

 аргументовано нагальність розроблення та прийняття Закону 

України «Про техногенні відходи», до змісту якого мають входити 

положення про об’єкт правовідносин, порядок набуття й припинення 

спеціальних прав на транспортування, переробку та утилізацію техногенних 

відходів, закріплено особливості правового становища діяльності суб’єктів 

господарювання (дилерів, брокерів, утримувачів) у досліджуваній сфері, 

особливості оподаткування відповідних видів господарської діяльності, 

визначено процедури обов’язкової утилізації чи складування техногенних 

відходів, а також урегульовано підстави й порядок застосування заходів 

відповідальності за порушення спеціального режиму використання таких 

екологонебезпечних об’єктів; 
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 з метою активізації процесів із використання техногенних 

відходів  

І–ІІІ класів небезпеки обґрунтовано доцільність застосування податкової 

«амністії» до суб’єктів господарювання, які своєчасно не забезпечили взяття 

на облік таких об’єктів; 

удосконалено: 

 характеристику системи суб’єктів адміністративно-правового 

режиму техногенних відходів, що дало змогу обґрунтувати необхідність 

делегування виконання функції паспортизації таких об’єктів, встановлення їх 

мінералогічної характеристики та перспектив повторного використання для 

формування Державного фонду техногенних відходів України від виробника 

відходів до центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку регіонів і 

територій України; 

 наукові положення про класифікацію адміністративних процедур 

у сфері поводження з техногенними відходами за такими критеріями: за 

функціями правового регулювання (регулятивні й охоронні); за метою 

використання (з підприємницькою метою, без підприємницької мети); 

залежно від оплатності надання (оплатні та безоплатні); за об’єктом 

правового регулювання (адміністративні процедури, пов’язані з 

поводженням із техногенними відходами IV класу використання (небезпечні 

техногенні відходи), та адміністративні процедури, пов’язані з поводженням 

із техногенними відходами І–ІІІ класів використання (безпечні техногенні 

відходи)); 

 наукові підходи до встановлення підстав і порядку притягнення 

до адміністративної відповідальності за порушення вимог адміністративно-

правового режиму техногенних відходів, зокрема, обґрунтовано доцільність 

запровадження механізму відповідальності за невжиття заходів із 

забезпечення повторного використання техногенних відходів; 

 положення про узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, 

використання якого іншими державами доводить ефективність 
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функціонування спеціального центрального органу у сфері поводження з 

відходами загалом та з техногенними відходами зокрема, що дасть змогу 

забезпечити комплексність їх використання, яке полягає в забезпеченні 

вимог як екологічної безпеки відповідної діяльності, так і економічної 

ефективності; 

набули подальшого розвитку: 

 критерії класифікації техногенних відходів як об’єктів 

адміністративно-правового регулювання, що дало змогу визначити 

необхідність їх поділу за способом утворення, за ступенем негативного 

впливу на навколишнє середовище, за показником економічної ефективності 

використання; 

 формулювання пропозицій щодо внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, законів України «Про 

відходи», «Про доступ до публічної інформації», а також до низки 

підзаконних актів у досліджуваній сфері, які спрямовані на закріплення прав 

та обов’язків суб’єктів адміністративно-правового режиму техногенних 

відходів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження 

проблем адміністративно-правового режиму поводження з техногенними 

відходами (акти впровадження Запорізького національного університету від 

03 серпня 2020 р., Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 17 лютого 2021 р.); 

 правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Закону України «Про відходи» та 

низки підзаконних нормативно-правових актів із питань використання 

техногенних відходів; 
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 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері дозвільно-ліцензійного провадження 

стосовно використання техногенних відходів (акт впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10 березня 

2021 р.); 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Право екологічної безпеки», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей та 

наукових повідомлень (акти впровадження Запорізького національного 

університету від 03 серпня 2020 р., Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» від 17 лютого 2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2017 р.); «Права людини та 

проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 

«Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних 

процесів» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 153 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 276 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ 

РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Поводження з техногенними відходами як сфера публічного 

управління в Україні 

 

Оптимізація режиму поводження з відходами в цілому, і зокрема, з 

відходами виробництва, що визначаються як «техногенні» для України, так і 

для інших країн світу не втрачає своєї актуальності. Встановлення належного 

адміністративно-правового регулювання використання техногенних відходів 

є безумовною складовою механізму екологічної безпеки. Відповідно до 

чинного законодавства України екологічна безпека є складовою механізму 

національної безпеки, а відтак відноситься до пріоритетних задач 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування (ч. 4 

ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» [206]). 

Останні десятиріччя розвитку українського суспільства актуалізували 

питання оптимізації механізму поводження (утилізації, переробки, 

транспортировки та ін.) із відходами як побутового, так і техногенного 

походження. При цьому дослідження особливостей забезпечення правового 

регулювання поводження з відходами, залишаючись актуальним, було 

досліджено у наукових розробках таких представників юридичної науки, як  

В. А. Зуєв [78, с. 93-99; 79, с. 138-144], Р. С. Кірін [82, с. 97-104], Ю.О. Легеза 

[ 108, с. 172-176; 110, с. 63-67], О.В. Гладій [271; 42, с. 34-38; 44, с. 140-144], 

М. М. Бринчук, О. І. Крассов [21, с. 12; 25; 22; 23; 24]. Окремі питання 

поводження з відходами були предметом наукових розробок таких вчених, як 

В.Г. Братчикова [20], Г.П. Виговську [115], Н. Р. Малишеву [114] та інших 

авторів. Однак при цьому комплексного науково-практичного дослідження 

питань забезпечення ефективності поводження з техногенними відходами 
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попри його надзвичайну суспільну затребуваність не було виконано, що 

актуалізує здійснення даної розробки. 

Варто відзначити, що найбільший ступінь негативного руйнівного 

впливу на навколишнє природне середовище здійснюється внаслідок 

діяльності гірничих та металургійних комплексів, що складають значну 

частину від загальної кількості підприємств України [260]. За офіційними 

статистичними показниками більше ніж 160 тис. млн га території України 

вкриті техногенними відходами, що складає близько 20% (для розуміння 

масштабів екологічної катастрофи територія, що дорівнює подвійній площі 

міста Києва є забрудненою техногенними відходами) [ 80; 68]. 

Як зазначено американським агентством 24/7 Wall Street, ні одна із 105 

держав, по яким існують дані щодо небезпечних відходів, як Україна не 

виробляє таких відходів в більшій кількості (майже 448 млн. тон 

відходів/рік), оскільки Україна – один з найбільших торговців зброєю в світі, 

вона загалом виробляє трохи більше 474 мільйонів метричних тон відходів на 

рік. Управління небезпечними відходами було визнано в Україні 

найнагальнішим й критичним питанням, що має бути вирішено при 

поводженні з відходами загалом. Головною підставою нестачі ініціативи по 

утилізації таких відходів вказується «недостатнє фінансування» [268]. 

Як відзначає представниця Харківської наукової школи екологічного 

права М. К. Черкашина, причин, чому саме наша держава відчуває труднощі 

в поводженні з відходами достатньо. Це й застарілість законодавства, й 

відсутність системності еколого-правових норм, й досі не закріплений 

пріоритет утилізації відходів, порівняно із захороненням, й толком не 

прописана відповідальність громадян за неправильне поводження з 

відходами, й дефіцит економічних стимулів, й нестача маловідходних 

технологій та обладнання, які б могли застосовуватися господарюючими 

суб’єктами у процесі виробництва [160]. Але все ж таки основною причиною 

слід визнати відсутність загальнодержавної системи запобігання утворенню 

відходів – комплексу заходів, що передують трансформації предмету, 
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матеріалу, продукту чи речовини в утиль. Замість роздільного збирання 

відходів, подальшої переробки та отримання вторинної сировини, перевага 

надається їх захороненню на полігонах чи сміттєзвалищах. Найбільш 

красномовний показник прослідковується в цифрах, згідно з якими Україна 

здійснює захоронення близько 95 % всіх власних побутових відходів, що 

охоплює понад 9 тисяч гектарів землі. Поряд з цим, деякою мірою повторно 

використовуються лише відходи скла, металобрухт та макулатура, що майже 

не позначається на зменшенні обсягів сміття, яке вивозиться на звалища, 

полігони [76]. Мало того, що наведені дані самі по собі приголомшуючі, так 

вони ще різко контрастують на фоні європейських держав. Наприклад, в 

сусідній нам Польщі відбувається захоронення лише 44 % від загальної 

кількості побутових відходів (інша частина перероблюється), а з тією ж 

Швецією будь-які порівняння взагалі недоречні, тому що ця країна 

демонструє неймовірний та вражаючий бонітет – менше одного відсотка [99]. 

Тяжіння нашої держави до захоронення відходів найчастіше 

пояснюється економічною привабливістю, порівняно з переробкою, адже 

остання дорожча майже в десять разів. Втім подібний аргумент вельми 

спірний, оскільки вторинна сировина, отримана в результаті процесу 

переробки, з лишком окупає кошти витрачені на весь переробний цикл. До 

того ж отримання вторинної сировини могло б допомогти Україні вирішити 

частину проблем ресурсної залежності, які наразі теж представляють 

неабияку турботу. Наприклад, Китай, розуміючи, що вторинна сировина 

поступово закріплюється в якості повноцінного продукту міжнародної 

торгівлі, зовсім не соромиться закуповувати величезні обсяги відходів, 

переробляючи їх на власній території. Менш розвинені країни теж 

усвідомлюють економічний зиск від купівлі-продажу відходів, але діють 

дещо інакше. Вони приймають небезпечні відходи з метою одержання 

коштів, але не переробляють їх, а додають до власних та здійснюють процес 

захоронення, зовсім ігноруючи потенційні екологічні ризики [131]. Взагалі 

транспортування відходів, в тому числі небезпечних, це, об’єктивно кажучи, 
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достатньо ліквідний бізнес, в якому задіяні потужні транскордонні 

корпорації. 

Більш реалістичною причиною того, що в Україні домінує підхід 

знешкодження відходів шляхом захоронення вбачається фактична 

відсутність переробних потужностей (частково функціонує лише один завод 

у Рівному). Навіть при великому бажанні побудувати сучасні комплекси 

(заводи) з переробки сміття, знайти кошти в державному бюджеті, де кожна 

гривня та кожна копійка розписані до дрібниць, завдання мало не утопічне, 

особливо враховуючи дорожнечу такого будівництва. Не доводиться 

розраховувати й на вкладення міжнародних компаній, оскільки інвестиційне 

поле нашої держави не вселяє впевненості [100]. При цьому цікаво, що на 

законодавчому рівні Україна начебто рухається в правильному напрямку. 

Так, в 2017 році було прийнято Національну стратегію управління відходами 

в Україні до 2030 року, згідно із положеннями якої обсяг захоронення 

твердих побутових відходів на полігонах повинен поетапно скорочуватися: з 

95 % на момент прийняття Стратегії до 50 % в 2023 році та до 30 % 

безпосередньо в 2030 році [219]. Щоправда наразі позитивні зміни мають 

числовий вираз на рівні лише двох відсотків. Враховуючи це, стає 

зрозумілим, що кардинальних трансформацій не відбулося, Стратегія не 

працює, а переробка відходів, як і раніше, неприваблива для інвесторів. 

При цьому попри очевидну небезпеку для навколишнього природного 

середовища така ситуація містить загрози для розвитку економіки як окремих 

регіонів (Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської 

областей), але і України в цілому. Варто відзначити, що у світі утилізація та 

переробка відходів вже відносно тривалий час залишається одним із 

пріоритетних напрямів розвитку, в тому числі є безумовною та необхідною 

складовою системи внутрішньо національних економік. 

 Техногенні відходи мають стати прибутковою частиною державною 

бюджету, є основою для вирішення енергетичних проблем країни, сприяють 

здешевленню реалізації містобудівельної діяльності, відтак доходи із речей, 
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що визначаються як «непотріб», набувають властивостей корисних речей. 

Попри існуючі можливості перетворення промислових техногенних відходів 

на вторинні енергетичні ресурси Україна не впроваджує інноваційні 

технології із їх переробки. З великих обсягів світового видобутку мінеральної 

сировини, яку обчислюють десятками мільярдів тон, безпосередньо у 

виробництві використовується лише 5–10 %. Залишки видобутої сировини 

стають відходами гірничодобувних та гірничопереробних виробництв. Ці 

відходи містять некондиційні корисні копалини, розкривні та уміщуючі 

породи, відходи гірничозбагачувальних та металургійних комплексів, які 

складають більшу частину (70–80 %) всієї маси твердих, рідких та 

газопилових відходів усіх основних виробництв [137, с. 4]. Регіони Кривбасу 

(міста Кривий Ріг, Камінське, Дніпро, Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя та ін.) 

за 125 років експлуатації родовищ залізних руд стали зоною екологічної 

катастрофи, де різке зростання обсягів відходів, що містять мікрочастинки і 

токсичні речовини, становить суттєву загрозу для ресурсів атмосфери, 

гідросфери й літосфери та свідчить про обмеженість їх природного 

самовідновлення. А між іншим, це 15 % території України, що належать до 

категорії «надзвичайно забруднені регіони з підвищеним ризиком для 

здоров’я людей і районів екологічної катастрофи» [249]. 70 % територій 

цього регіону втратили свій природний ландшафт, перетворилися на 

природно-техногенні та здебільшого техногенні. Безумовною причиною 

цього, серед іншого, є й низька ефективність здійснення державної та 

регіональної політики із переробки техногенних відходів. 

Зазначене свідчить про актуальність питання поводження з 

техногенними відходами.  

Як уже зазначалося, питання правового регулювання поводження з 

техногенними відходами є проблемою, що має характер комплексного 

міжгалузевого дослідження, і вимагає зосередження зусиль представників  

технічних, економічних, екологічних, юридичних наук. 
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В межах проведених досліджень з питань забезпечення вимог 

екологічної безпеки поводження з техногенними відходами обґрунтовується 

підхід, сутність якого зводиться до пошуку напрямів оптимізації такої 

діяльності із тісному взаємозв’язку не лише із вдосконалення економічної 

складової такої діяльності, а і правового рівня врегулювання. Так, у наукових 

розробках Г. П. Євграшкіної, Н. П. Шерстюк, І. А. Власової обґрунтовано 

висновок, що подолання проблеми неконтрольованого та безхазяйного 

складування техногенних відходів повзується в тому числі із удосконаленням 

нормативно-правового регулювання такого режиму, окрім питання 

запровадження інноваційних технологій та економічних інструментів 

оптимізації господарювання [67, с. 31-32]. Однак не зважаючи на практичну 

затребуваність у вирішенні проблеми нормативно-правового врегулювання 

поводження із техногенними відходами, чинним законодавством України і 

досі не визначено їх адміністративно-правовий режим. Так, в межах Закону 

України «Про відходи» лише один раз згадується категорія «промислових» 

відходів (п. «ї» ст. 42) у контексті  визначення підстав відповідальності осіб, 

винних у порушенні законодавства про відходи [163]. Крім того попри 

наявність вимоги встановлення спеціальних підстав застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення використання техногенних 

відходів відповідно до положень чинного адміністративно-деліктного 

законодавства України  не визначено. Так, чинним адміністративно-

деліктним законодавством без специфікації різновидів відходів 

передбачається адміністративна відповідальність за «Псування і забруднення 

сільськогосподарських та інших земель» (ст. 52 КУпАП), «Пошкодження 

лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, 

шкідливими викидами, відходами і покидьками» (ст. 72 КУпАП), 

«Засмічення лісів відходами» (ст. 73 КУпАП), «Порушення вимог щодо 

поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення» (ст. 82 

КУпАП), «Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення 
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контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання 

звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення 

відходів» (ст. 82-1 КУпАП), «Виробництво продукції з відходів чи з їх 

використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної 

документації» (ст. 82-2 КУпАП), «Приховування, перекручення або відмова 

від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та 

поводження з ними» (ст. 82-3 КУпАП), «Змішування чи захоронення 

відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без 

спеціального дозволу» (ст. 82-4 КУпАП), «Порушення правил передачі 

відходів» (ст. 82-5 КУпАП), «Порушення встановлених правил і режиму 

експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів» (ст. 

82-6 КУпАП), «Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги 

утворення та розміщення відходів» (ст. 91-3 КУпАП). Спеціальні підстави 

адміністративної відповідальності встановлюються за вчинення діяння, 

пов’язаного із захороненням неперероблених (необроблених) побутових 

відходів (ст. 82-8 КУпАП), невжиття заходів щодо забезпечення охорони 

посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки (ст. 

106-1 КУпАП), порушення порядку видобутку, виробництва, використання 

та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (ст. 189-1 

КУпАП) [88]. 

Натомість відповідно до вимог статті 339 Угоди про Асоціацію 

України з Європейським Союзом встановлюється необхідність визначення 

спеціального режиму поводження з техногенними (промисловими) відходами 

[253]. Відтак однією із умов успішності євроінтеграційних процесів України 

є встановлення на законодавчому рівні особливостей режиму поводження з 

техногенними (промисловими) відходами. На разі в сучасних умовах єдиною 

нормативною згадкою поняття «промислові (техногенні) відходи» або ж 

поняття «відходи виробництва» здійснюється відповідно до положень 
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Державного класифікатора відходів, що є документом інформаційного 

забезпечення та управління відходами [52]. Так, відповідно до Державного 

класифікатора відходів визначено, що відходи залежно від свого походження 

поділяються на відходи виробництва (промислові відходи) (в межах даного 

дослідження застосування поняття «техногенні» відноситься до 

синонімічного категоріального ряду); та побутові відходи (відходи 

споживання або відходи вжитку). Однак при цьому в Україні немає жодного 

нормативно-правового акту, що встановлюють режим поводження з 

техногенними відходами [53]. Відсутність нормативно-правової підстави 

відповідно до чинного законодавства України для здійснення класифікації 

відходів, визначення ступеня небезпеки їх використання  своїм негативним 

наслідком має подальше поглиблення техногенної екологічної катастрофи.  

Таким чином, використання техногенних відходів в України 

відбувається в умовах абсолютної нормативної невизначеності. Відповідно 

до встановлених вимог Угоди про Асоціацію України з Європейським 

Союзом є необхідним на рівні спеціального законодавчого акту визначити 

специфіку використання техногенних (промислових) відходів, визначення 

нормативних підстав класифікації техногенних відходів за ступенем їх 

екологічної небезпеки, встановлення спеціального порядку та підстав 

застосування заходів юридичної відповідальності у разі порушення чи 

неналежної реалізації таких режимних положень. 

Таким чином, в Україні проблема накопичення техногенних відходів 

полягає у відсутності належної кількості оснащених полігонів для 

захоронення токсичних промислових відходів, у відсутності підприємств із їх 

утилізації та специфікації, у відсутності належної кількості централізованих 

пунктів збирання, утилізації, знешкодження та захоронення по видах відходів 

(у т.ч. токсичних), які мають бути утворені фактично на всіх підприємствах, 

що своїм наслідком має неконтрольовані процеси розміщення і накопичення 

відходів як власних територіях підприємств, так і на територіях земель 

сільськогосподарського призначення та на землях житлової та громадської 
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забудови. Діяльність із використанням техногенних відходів 

характеризується як така, що здійснюється із порушенням вимог екологічної 

безпеки, а отже визначається як така, що протирічить стандартам 

національної безпеки та оборони. 

З врахуванням віднесення задачі оптимізації режиму поводження з 

техногенними відходами до стратегічних задач сучасної держави як 

складової системи національної безпеки її вирішення вимагає активізації ролі 

та значення органів публічної влади. Поводження з техногенними відходами 

вимагає застосування адміністративно-правового режиму і відмови від сфери 

приватно-правового регулювання із домінуючим диспозитивним методом 

впливу. Варто відзначити, що попри достатньо розповсюджену практику 

використання категорії «адміністративно-правовий режим», її нормативне 

визначення і досі перебуває на стадії наукової дискусії. В цілому 

застосовування поняття «правовий режим» не є виключно адміністративною 

категорією. Такий термін повсякчасно запроваджується у регулюванні як 

приватно-правових, так і публічно-правових відносин, що свідчить про його 

неоднозначність та комплексність застосування.  

Варто відзначити, що дослідження сутності категорії «адміністративно-

правовий режим» в цілому, і зокрема, щодо поводження з техногенними 

родовищами, є неможливим без врахування здобутків представників 

загальнотеоретичної юридичної науки. Так, доцільним виокремити наукові 

розробки таких представників науки теорії держави та права, в працях яких 

означено сутність та складові характеристики категорії «правовий режим», як 

С.С. Алексєєв [7, с. 135-145], М.І. Байтін [11, с. 156-170], В.М. Горшеньов 

[46], А.М. Колодій [90, с. 42-46], О.В. Петришин [69], С.П. Погребняк [157], 

П. М. Рабінович [222], О. Ф. Скакун [231], Н.П. Харченко [255, с. 32-35] та ін. 

До перших згадувань категорії «правовий режим» та практики її 

застосування відносяться висловлювання парламентаріїв під час 

революційних перетворень, що відбувалися у Французькій Республіці кінця 

ХІХ ст. Так, Л. Дюгі, досліджуючи складні взаємозв’язки людини, права та 
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держави, відзначав свого часу, що єдиним критерієм ефективності діяльності 

«адміністраторів, суддів та самих законодавців» є панування «режиму 

законності» [62, с. 41]. 

Формування та практика застосування категорії «адміністративно-

правового режиму» є характерним для розвитку сучасної юриспруденції, 

таким, що визначає один із затребуваних векторів здійснення дисертаційних 

розробок. 

Так, у загальнотеоретичному дослідженні І. О. Соколової «Правовий 

режим: поняття, особливості, різновиди» (2011) було досягнуто висновку, що 

побудова національної системи права має базуватися саме на застосування 

такого критерію як публічно-правовий та приватно-правовий режими  [235, 

с. 4-5]. При цьому І.О. Соколовою обґрунтовується авторський підхід до 

розуміння категорії «правовий режим» як «сукупність взаємопов’язаних між 

собою правових засобів», принципами застосування яких є досягнення 

усталеної форми  нормативного врегулювання певної сфери суспільних 

відносин, що мають необхідний обсяг «жорсткості юридичного 

регулювання». Достатньо цікави є при цьому наявність авторської тези щодо 

доцільності досягнення балансу інтересів учасників таких правовідносин (у 

розумінні публічних та приватних – авт.), за умови наявного необхідного 

рівня їх правової активності» [235, с. 75]. Структурно правовий режим, на 

думку І.О. Соколової, має містити такі складові елементи, як рівень 

нормативного врегулювання відносин (що реалізується шляхом 

запровадження презумпцій, фікцій, норм-принципів); рівень матеріально-

правових засобів (що втілюється у нормативно-правових актів, наявних 

юридичних фактах як підстав виникнення, зміни та припинення правових 

відносин); рівень процедурно-процесуальної реалізації правових засобів (що 

визначається як здійснення правозастосовчої діяльності суб’єктами владних 

повноважень, в тому числі і діяльності із систематизації законодавства, його 

тлумачення та вирішення правових колізій акти реалізації, тлумачення і 

застосування права); рівень морально-психологічних правових засобів 
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(досягається шляхом впровадження необхідних механізмів позитивного 

впливу на формування належного рівня правосвідомості та правової 

культури) [235, с. 76]. 

Категорія «правовий режим» достатньо часто використовується з 

метою висвітлення проблеми досягнення ефективності використання 

природних об’єктів та природних ресурсів. В цьому аспекті вартим уваги є 

виділення дисертації І. В. Труфан «Правовий режим малих річок в Україні» 

(2005) [251], де розуміння структури правового режиму було здійснено 

шляхом встановлення сутності його процедурної складової. Так, І.В. Труфан 

до складових правового режиму використання малих річок в Україні відніс 

процедуру набуття права користування водними ресурсами, процес 

здійснення публічного управління в цій сфері та механізм застосування 

заходів юридичної відповідальності суб’єктів за порушення визначених 

законодавством обмежень.  

Подібна конструкція правового режиму була застосована Т.М. 

Гапотченком при визначенні специфіки використання земель автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства [39]. Так, вченим до структури 

правового режиму використання земель автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства віднесено правові норми, механізм управління, 

особливості використання та охорони визначених природних ресурсів. 

Дослідження правового режиму земель оздоровчого призначення, здійснене 

Ю.С. Петлюком, характеризується наявністю доволі спірного висновку щодо 

доцільності виключення із структури правового режиму механізму 

юридичної відповідальності [144]. В цілому підтримуючи автора у його ідеях 

пріоритетності забезпечення запобігання вчинення природоресурсних 

правопорушень не уявляється можливим досягти головної мети 

запровадження правового режиму «жорсткості» врегулювання використання 

стратегічно важливих для держави об’єктів, не удосконалюючи механізм 

застосування державного примусу. «Правовий режим земель оздоровчого 

призначення» визначено, що удосконалення системи управління природними 
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ресурсами вимагає утворення Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів, при цьому зі складових правового режиму виключено категорії 

відповідальності суб’єктів правовідносин. Таким чином, умовно 

використання категорії «правовий режим» пов’язується рядом дослідників із 

необхідністю оптимізації використання окремих об’єктів публічно-правових 

та приватно-правових відносин. 

Окрім об’єкту правового регулювання як критерію здійснення 

дослідження сутності «правовий режим» виокремлюється суб’єктний підхід 

до її класифікації. Так, С.К. Поповчук виділяє адміністративно-правові 

режими як складову діяльності правоохоронних органів; при цьому вченим 

обґрунтовується, що предметом їх регулювання є «сукупність правил 

діяльності публічної адміністрації та поведінки громадян і невладних 

юридичних осіб з метою недопущення, усунення чи мінімізації негативних 

для значної кількості осіб діянь і подій». Попри запровадження суб’єктного 

підходу до визначення сутності «адміністративно-правових критеріїв» 

структурно їх механізм С.К. Поповчуком визначено у подібний до об’єктного 

підходу спосіб, що полягає у віднесенні до його основних елементів 

правових норм, що регулюють діяльність у режимних сферах, систему 

дозволів, реєстрацію певних видів діяльності окремих категорій осіб, 

забезпечення необхідного обліку та контролю деяких видів діяльності, пряму 

заборону окремих відносин, застосування різних видів відповідальності за 

порушення чинних правил, а також адміністративних заходів впливу для 

попередження та припинення порушень під час суворого дотримання при 

цьому встановлених законних прав та інтересів осіб, які потрапили у сферу 

дії того чи іншого режиму [159, с. 215]. Слушним є висновок С.К. Поповчука 

про застосування імперативної ознаки строковості впровадження 

адміністративно-правового режиму [159, с. 17], що було у подальшому 

підтримано у докторському дослідженні Н.В. Коваленко [86, с. 65-70]. Однак 

необхідно підкреслити, що запровадження критерію обмеженості у часі 

адміністративно-правового режиму С.К. Поповчука протирічить його 
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власному суб’єктному підходу, адже за досягненням мети запровадження 

режиму повинно слідувати припинення діяльності суб’єкта владних 

повноважень чи його реформування через недоцільність подальшої 

діяльності [159, с. 145-155]. 

Виділяється група досліджень, присвячених науковій розробці 

проблематики проведення спеціальних операцій. Такими є дисертації 

Ф.Ф. Васильківа «Адміністративно-правовий режим та діяльність органів 

внутрішніх справ у районі проведення спецоперації» (2012) [28], 

О. В. Маковської «Адміністративний режим антитерористичної операції» 

(2016) [113]. 

Отже, доцільним є здійснення проміжного висновку щодо 

встановлення критеріїв класифікації адміністративно-правових режимів за 

об’єктом правового регулювання (наприклад, правовий режим земель 

населених пунктів, правовий режим земель техногенного забруднення тощо) 

та за суб’єктом їх реалізації (правовий режим діяльності правоохоронних 

органів, правовий режим спеціальних підрозділів державної безпеки та 

оборони тощо). В межах подальшої наукової розробки нами буде підтримано 

застосування об’єктного підходу до дослідження адміністративно-правового 

режиму поводження з техногенними відходами через можливість його 

практичної реалізації навіть за умов триваючої реформи системи суб’єктів 

публічного управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища.  

Як було встановлено, досягнення належного рівня правової 

ефективності поводження з техногенними відходами відноситься до 

складових механізму екологічної безпеки як елементу національної. 

Започаткування дослідження механізму екологічної безпеки пов’язується із 

науковими розробками представників науки екологічного права. Так, 

необхідним є виділення результатів наукових розробок, здійснених у 

дослідженнях В. І. Андрейцева [8]. Так, В.І. Андрейцев відзначає, що під 

категорії «екологічна безпека» розуміється система спеціальних юридичних 
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заходів, спрямованих на захист життєво важливих інтересів людини від 

небезпечного впливу навколишнього природного середовища, а з другого – 

системою законодавчого та підзаконного правового забезпечення 

регулювання екологічно небезпечної діяльності, режиму використання 

природних ресурсів, охорони природного середовища, безпечного для життя 

і здоров’я людей в основі яких закладений екологічний ризик [65, c. 45].  

В межах об’єкту авторського дисертаційного дослідження необхідним 

є звернути увагу на пошук шляхів оптимізації використання об’єктів 

підвищеної екологічної небезпеки, до яких, зокрема, відносяться і техногенні 

(промислові) відходи.  

Так, у дослідженні Л. О. Бондаря «Правові засади здійснення 

екологічно небезпечної діяльності в Україні» (2002 р.) [19] було визначено 

систему адміністративних засобів впливу, допустимим у своїй реалізації як 

складових діяльності із підвищеним рівнем екологічної небезпеки (зокрема, 

діяльності у сфері хімічної, ядерної промисловості, транспортування 

вибухових речовин тощо). Такими допустимими адміністративно-правовими 

засобами, на думку Л.О. Бондаря є: «1) прямі заборони, що встановлені 

законодавством; 2) обмеження нормативного характеру: екологічне 

нормування, лімітування, стандартизація та сертифікація; 3) обмеження 

запобіжного характеру: дозвільна система й екологічне ліцензування, 

погодження, узгодження, екологічна експертиза; 4) обмеження обліково-

інформативного характеру: реєстрація суб’єктів еколого-небезпечної 

діяльності і джерел екологічної небезпеки, екологічна статистика, екологічна 

паспортизація, екологічне декларування й екологічне маркування; 5) 

обмеження контрольно-наглядового характеру: екологічний моніторинг, 

контроль і аудит» [19, с. 8-9]. При цьому слушною пропозицією, 

обґрунтованою Л.О. Бондарем, щодо доцільності оптимізації 

адміністративно-правового режиму екологонебезпечної діяльності є ідея 

нормативного закріплення такої системи адміністративно-правових засобів 

впливу у Законі України «Про охорону навколишнього природного 
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середовища» і за умови успішності систематизації екологічного 

законодавства - в Екологічному кодексі України [19, с. 14-15]. 

До здобутків наукового дослідження Р.М. Басай, присвяченого 

особливостям реалізації та оптимізації правового режиму техногенно 

забруднених земель (2013), відноситься визначення сутнісної характеристики 

таких об’єктів. Так, авторкою визначено, що техногенно забруднені землі не 

можуть бути виділені як окрема категорія земель, за своєю сутністю 

виявляються сукупністю деградованих земель, подальше використання яких 

вимагає здійснення заходів із їх консервації та відновлення [16, с. 145-152].   

Окрему увагу присвячено визначенню особливостей використання 

техногенних родовищ корисних копалин у дисертації О.В. Гладія [41]. Так, 

вченим було досягнуто висновку щодо необхідності визначення 

адміністративно-правового режиму використання техногенних родовищ на 

рівні окремого спеціального законодавчого акту, що передбачає їх 

відокремлення від системи Державного фонду родовищ корисних копалин 

України [41, с. 165-166]. 

З врахуванням природи виникнення техногенних відходів, дослідження 

адміністративно-правового режиму їх використання є неможливим без 

використання наукових здобутків, отриманих під час дослідження проблеми 

оптимізації законодавства про надра. До фундаментальних досліджень 

проблематики забезпечення ефективності здійснення управління у сфері 

використання надр відносяться, зокрема, дисертації О. П. Шем’якова, де 

досліджується проблема встановлення критеріїв співвідношення права 

власності на надра та на техногенні мінеральні утворення [261, с. 34-58], при 

цьому вченим техногенні родовища корисних копалин віднесено до 

різновидів техногенних відходів, що вимагають запровадження спеціального 

режиму збагачування, переробки, транспортування, зберігання корисних 

копалин у вигляді розкривних порід, хвостів флотації і гравітації, 

фосфогіпсу, дефекату, металургійних шлаків, золошлаків, різноманітних 

шламів, мулу, стічних вод та інше» [261, с. 30]; О.А. Леонової,  якою 
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родовище корисних копалин законодавець визначено як «природне 

скупчення просторово визначених та економічно обґрунтованих ділянок 

надр, у межах яких виявлено й оцінено відповідні породи, в тому числі і 

родовища глинистих порід, родовища лікувальних грязей, водні об'єкти у 

надрах (родовища промислових підземних вод), родовища мінеральних вод 

тощо [111]. 

К. О. Смовж у дисертації «Правове регулювання використання та 

охорони земель гірничодобувної промисловості» (2013) [233] порушує 

питання запобігання руйнівному впливу, що чиниться на землі внаслідок 

гірничодобувної діяльності відкритим способом, результатом чого є 

створення техногенних пустель, величезні площі руйнівного впливу на стан 

навколишнього природного середовища таких регіонів України, як регіони 

видобування корисних копалин Криворізького та Донецького басейнів. 

Управлінські аспекти оптимізації використання техногенно 

забруднених земель висвітлювалась у дисертаційних розробках О.О. 

Сурілової [244], Ю.О. Легези [109, с. 141-143; 110, с. 63-67; 275, c. 99-103], 

К.І. Рибалки [224; 225, с. 150-152; 226, с. 146-151]. 

Однак з врахуванням стан використання техногенних відходів в 

Україні та наявної науково-практичної дискусії щодо визначення складових 

адміністративно-правового режиму поводження з ними в умовах абсолютної 

правової невизначеності актуалізується питання подолання наявних 

правозастосовчих прогалин у досліджуваній сфері суспільних відносин, що 

вимагає здійснення окремого наукового дисертаційного дослідження. 

 

 

1.2. Техногенні відходи як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання 

 

Дослідження проблеми поводження з відходами в межах вітчизняної 

юриспруденції традиційно здійснюється представниками еколого-правової 
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науки [64, с. 16]. В цьому аспекті варто відзначити підхід, обґрунтований Г.І. 

Балюк [14, с. 14], яка до системи джерел екологічного права віднесла і Закон 

України «Про відходи»  від 05 березня 1998 р. №187/98-ВР [163]. 

М.Г. Кравченко критично відноситься до такого підходу, висловлюючи 

у власному монографічному дослідженні недоцільність розмежування 

джерел галузі права та джерел галузі законодавства для врегулювання такої 

комплексної проблеми, як проблема здійснення державної політики у сфері 

поводження з відходами [98, c. 11-12]. Такий підхід М.Г. Кравченко 

обґрунтовує фактичною відсутність безапеляційного віднесення одного 

нормативно-правового акту до чітко визначеної системи окремої галузі права 

[98, c. 11-12]; крім того  з врахуванням запровадження до сфери вищої 

юридичної освіти категорії «сфера наукових інтересів», що визначено у 

положеннях Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 

2016 р. № 261 [196] свідчить про визначення тенденції до застосування 

міжгалузевого комплексного правового регулювання. Дійсно, положення 

Закону України «Про відходи» не можуть бути віднесені до сфери 

однорідних правовідносин, і рівною мірою стосуються як еколого-правових, 

так і адміністративних правовідносин, зокрема, у частині встановлення 

векторів здійснення державної політики у досліджуваній сфері, здійснення 

функціональної характеристики діяльності суб’єктів владних повноважень 

тощо. 

Так, зокрема, відповідно до положень статей 5, 18-22 Закону України 

«Про відходи» визначається перелік суб’єктів національної публічної 

адміністрації, залучених до управління діяльності у сфері поводження з  

відходами в цілому; принципи їх функціонування у цій сфері; окреслюється 

система інструментів публічного управління їх діяльності у досліджуваній  

сфері в Україні; порядок їх взаємодії з приватними особами та інститутами 

громадянського суспільства; визначають порядок набуття спеціальних прав 
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на здійснення діяльності у сфері поводження з відходами як публічним 

майном тощо [163]. 

Активізація державницьких процесів, пов’язаних із оптимізації 

діяльності у сфері поводження з відходами в цілому, і зокрема, із 

техногенними відходами, визначена положеннями Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [253]. Так, безпосередньо відповідно до п. «е» ст. 361 зазначеної 

Угоди встановлено, що управління відходами та ресурсами є складової 

діяльності із адаптації чинного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу [253]. 

Відповідно до чинного законодавства України визначено під 

категорією «поводження із відходами» розуміються «дії, спрямовані на 

запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, 

зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження 

і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями 

видалення» [163] 

Проблематика дослідження особливостей правового регулювання у 

сфері поводження відходами є предметом ряду наукових розробок таких 

вчених, як Т.Л. Антонова [9], О.М. Гаврилюк [35], М.В. Сокірян [234], А.О. 

Оскірко [138], однак при цьому в межах зазначених наукових розробок не 

встановлено сутність застосування категорії «поводження з відходами» та її 

співвідношення із категорією «управління відходами», якою оперує Угода 

про Асоціацію України із Європейським Союзом.  

Категорія «поводження з відходами» є характерно для розвитку 

законодавства пострадянських країн. Зокрема, відповідно до законодавства 

Російської Федерації визначено розуміння категорії поводження з відходами 

як діяльності зі збору, накопичення, транспортування, оброблення, утилізації, 

знешкодження, розміщення відходів [135]. Згідно із положеннями чинного 

законодавства Республіки Білорусь визначено розуміння діяльності, 
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пов’язаної у сфері поводження із відходами, як діяльності щодо утворенням 

відходів, їх збиранням, поділом за видами відходів, видаленням, зберіганням, 

захороненням, перевезенням, знешкодженням, використанням відходів і 

(або) підготовкою їх до використання [134]. 

Натомість у країнах Європейського Союзу запроваджений дещо 

відмінний підхід до розуміння діяльності, пов’язаної із управлінням 

відходами. Зокрема, вартою уваги є положення Директиви Європейського 

Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та 

скасування деяких Директив [52]. Зокрема, відповідно до п. 3.1 зазначеної 

Директиви визначено, що розуміється під категорією ««відходи» як будь-якої 

речовини чи предмету, яких власник позбувається, має намір чи зобов’язаний 

позбутися, при цьому виділяються такі групи, як «небезпечні відходи», 

«біовідходи», «відпрацьоване мастило», «побічні продукти». Згідно із 

положеннями зазначеної Директиви під категорією управління відходами 

розуміється «збір, перевезення, утилізація та ліквідація відходів, включаючи 

нагляд за цими операціями та догляд за місцями захоронення» (п. 3.9) [52], 

фактично ототожнюючи її із категорією «поводження із відходами». 

Положення Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС 

від 19 листопада 2008 року корелюються із законодавством країн 

Європейського Союзу. Так, відповідно до законодавства Федеративної 

Республіки Німеччини визначається спеціальним законом про відходи – 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) [276]. Таким, що заслуговує на особливу 

увагу, є положення законодавства ФРН щодо нормативного закріплення ідеї 

«економіки замкненого циклу», що розуміється як вжиття заходів не лише із 

утилізації відходів, а і створення умов запобіганню утворенню відходів, їх 

використання у якості ресурсів, фактично розуміння відходів як «корисних» 

речей, як різновидів майна, придатного для задоволення потреб учасників 

суспільних відносин, зокрема, їх енергетичних, споживчих потреб (ст. 8) 

[276].  
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Отже, такий підхід, запроваджений у країнах Європейського Союзу, 

вимагає пошуку шляхів його гармонізації із чинним законодавством України, 

реалізації ідеї побудови економіки замкненого циклу.  

Натомість дещо відмінним є підхід до визначення сутності діяльності 

поводження із відходами відповідно до чинного законодавства України. В 

межах традицій чинного національного законодавства України відходи 

відзначаються негативний фактор шкідливого впливу на довкілля, зокрема, 

такий підхід визначений у Законі України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 

грудня 2010 р. [207]. Зокрема, згідно із положеннями Закону України «Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. [207] відзначено, що накопичення 

відходів гірничовидобувних підприємств створює загрозу до виникнення 

надзвичайних екологічних ситуацій техногенного характеру, запобігання 

яким відноситься до стратегічних задач держави. Такий підхід базується на 

положеннях Закону України «Про відходи», де у ст. 1 визначено,  що 

«відходами» є «будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у 

процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 

повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх 

власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення» [163]. 

Однак при цьому Законом України «Про відходи» визначається лише 

такі категорії, як «побутові відходи», «небезпечні відход», «тверді відходи», 

«рідкі відходи», «відходи як вторинна сировина», і не встановлюється 

сутність категорії «техногенні відходи» (або «відходи промисловості» у 

синонімічному розумінні). Попри зазначене п. «ї» ст. 42 Закону України 

«Про відходи» передбачається встановлення у якості підстави застосування 

заходів юридичної відповідальності «порушення встановлених правил і 

режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації 
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відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, 

побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів 

тощо)» (курс. – авт.). Відсутність нормативної дефініції категорії «техногенні 

відходи» («промислових відходів») унеможливлює належне застосування 

норми щодо доцільності встановлення заходів юридичної відповідальності, є 

перешкодою до оптимізації адміністративних процедур у сфері набуття 

спеціальних прав до здійснення операцій із поводження із такими об’єктами 

[163]. Позаяк необхідно відзначити, що в основу нормативного визначення 

відповідного категоріального апарату з питань законодавства України про 

відходи покладено матеріальні властивості таких об’єктів («відходи, що 

утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових 

будинках », «залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, 

продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за 

призначенням», «побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності 

централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних 

ямах» тощо). Застосування такого критерію характеристики техногенних 

відходів, як їх матеріальні властивості є доцільним у формуванні 

нормативного підходу до встановлення їх сутності. 

Техногенні відходи на відміну від побутових відходів накопичуються, 

як правило, внаслідок діяльності підприємств гірничодобувного, хімічного, 

ядерного, будівельного та інших галузей виробництв, що означає наявність 

взаємозв’язків між об’єктом та суб’єктом, що характеризуються за своєю 

сутністю як відносини власності. Техногенні відходи крім того у порівнянні з 

побутовими мають значну вищу вартість. Техногенні відходи діяльності 

гірничодобувних підприємства взагалі є відчутним базисом для подолання 

енергетичних проблем, що стоять перед сучасною Україною. Так, відповідно 

до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21 квітня 

2011 року [178] використання техногенних відходів є складовою формування  
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та вирішення енергетичних потреб національної економіки в мінерально-

сировинних ресурсах та ефективного їх використання.  

В умовах нормативної невизначеності використання техногенних 

відходів гірничодобувних підприємств, підприємств будівельної, хімічної 

промисловості варто навести окремі положення чинного законодавства 

України, що можуть бути умовно застосовані для врегулювання 

використання таких об’єктів. Такими нормами є норми Кодексу України про 

надра, де визначено окремі аспекти режиму використання техногенних 

родовищ корисних копалин належать місця, де накопичилися відходи 

видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких 

оцінені і мають промислове значення. Відповідно до ст. 5 Кодексу України 

про надра [89] встановлено, що техногенні родовища корисних копалин 

виникають внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні 

продуктів переробки мінеральної сировини. При цьому чинним 

законодавством України не визначено особливості набуття спеціальних прав 

на використання техногенних родовищ корисних копалин, що за умови 

віднесення їх до ділянок надр вимагає необхідність проходження складної 

адміністративної процедури, що вимагає проходження стадій погодження не 

лише на рівні територіальних управлінь органів виконавчої влади, а на рівні 

центральних органів виконавчої влади. Це своїм наслідком має фактичну 

відсутність проявів з боку суб’єктів господарювання реалізації прагнень із 

державної реєстрації спеціальних прав на використання техногенних 

родовищ корисних копалин.  

Зокрема, від суб’єкта господарювання є необхідним підготувати 

необхідний пакет документів для оформлення паспорта родовища або прояву 

корисних копалин, при цьому форма  паспорта,  методичне керівництво щодо 

складання паспортів та інструкція щодо ведення державного кадастру 

встановлюється відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 1995 р. № 75 «Про затвердження Порядку державного 

обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин» [191]. Крім того, до 
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проблем використання техногенних відходів є відсутність спеціально 

уповноваженого органу публічного управління на здійснення паспортизації 

перспективних техногенно-мінеральних утворень, техногенних відходів і 

надання їм статусу техногенного родовища корисних копалин. Така 

невизначеність має своїм наслідком неврахування значних площ техногенних 

родовищ, відсутність ефективного державного контролю та нагляду за 

використанням техногенно забруднених земель.  

Так, станом на 1 січня 2020 року в Державному фонді родовищ 

корисних копалин зареєстровано лише 15 техногенних родовищ [51], з них 

7 використовуються на підставі відповідних спеціальних дозволів, при 

цьому, враховуючи суспільно небезпечну обстановку на територіях АР Крим, 

Донецької та Луганської областей.  

Однак при цьому відповідно до Директиви 2008/98/ЄС «Про відходи») 

[59] визначено, що відходи є матеріальним ресурсом, є основою для 

побудови «суспільства утилізації». Для потреб національного чинного 

законодавства України є більш доцільним використовувати категорію 

«матеріальний ресурс» у розумінні категорії «майно», нормативне 

визначення якої закріплено у Цивільному кодексі України (ч. 1 ст. 190) [257]. 

Так, згідно із положеннями ч. 1 ст. 190 ЦК України під категорією «майна» 

розуміється окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 

обов’язки. 

Таким чином, доцільним зробити висновок щодо необхідності 

запровадження розуміння «відходів» як складової публічного майна, належне 

використання якого дозволяє вирішити стратегічні задачі держави із 

запровадження концепції використання вторинної сировини задля 

задоволення потреб у енергозбереженні, а також задоволенні інших 

споживчих потреб населення. Саме такий підхід має бути основою для 

здійснення подальшої реформи системи законодавства про відходи.  

З врахуванням зазначених міркувань виявляється доцільним 

встановити на рівні окремого законодавчого акту особливості правового 
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режиму використання техногенних відходів. Крім того є необхідним 

розширити категоріальний апарат Закону України «Про відходи» шляхом 

встановлення нормативного визначення категорії «техногенні відходи» у 

аспекті розуміння її як сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, 

що виникли внаслідок діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, 

хімічної та інших галузей промисловості, що втратили свої корисні 

властивості. Використання техногенних відходів має залежати від класу 

екологічної небезпеки, при цьому є необхідним запровадження на 

законодавчому рівні принципів «відновлювальної енергії» та «економіки 

замкненого циклу».  Запровадження такого підходу вимагає застосування до 

категорії «техногенних відходів» її розуміння як майна, яке здатно 

вирішувати ряд стратегічно важливих державницьких задач. 

Таким чином, є доцільним доповнити статтю 1 Закону України «Про 

відходи» нормативним визначенням категорії «техногенні відходи» як 

сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, що виникли внаслідок 

діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, хімічної та інших 

галузей промисловості, що втратили свої корисні властивості, у разі 

використання яких є можливим у якості вторинної сировини для задоволення 

енергетичних, споживчих та інших потреб відносяться до категорії 

«публічного майна» чи «приватного майна». 

Відповідно до змісту Класифікатора відходів ДК 005-96 [52] 

наводиться достатньо деталізований перелік відходів, що можуть бути 

визначені як техногенні (промислові). Такі відходи складають групу 14 

«Відходи видобування корисних копалин інших», до якої відносяться 

відходи,  що  утворюються  під  час видобування  продукції  шахт  (копалень)  

та  кар'єрів  іншої, а саме: відходи видобування каменю для будівництва 

(141); відходи видобування піску та глини (142); відходи видобування 

мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив (143); відходи 

видобування солі (144); відходи виробництва продукції шахт (копалень)  та  

кар'єрів іншої, н. в. і. у. (145); послуги  спеціалізовані   щодо   поводження   з   
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відходами продукції  шахт  (копалень)  та  кар'єрів іншої,  які надаються за 

місцем утворення відходів (1459).  

Відходи, подібні або суміжні за походженням,  що  входять  до групи 

14, класифіковано таким чином: 1411.1,  1412.1, 1413.1, 1421.1, 1422.1, 

1430.1, 1440.1 - у 1010.1; відходи   вибухівки   та   дерев'яного    кріплення,    

які використовуються  під час видобування продукції шахт (копалень) та 

кар'єрів іншої,  н.  в.  і.  у. (145), класифіковано в угрупованні 1010.1 [52].   

Використання техногенних відходів попри можливість вирішення ряду 

стратегічних важливих для України задач, має своїм негативним наслідком 

створення загрози для життя та здоров’я людей. При цьому в умовах 

абсолютної правової невизначеності режиму використання техногенних 

відходів унеможливлюється застосування механізму відповідальності за 

вчинення правопорушень під час організації та проведення такої діяльності. 

«Розробка» полігонів техногенних відходів є «прибутковою» 

діяльністю криміналізованих угруповань, які звичайно діють без отримання 

будь-яких дозволів на таку діяльність.  За неофіційними даними, на 230 га 

Балки Середньої (як одного із найбільших полігонів техногенних відходів 

України, розташованому у м. Запоріжжя) міститься від 40 до 300 млн т 

металу, що за оперативними даними Головного управління по боротьбі з 

організованою злочинністю, у 2014 році щомісячний прибуток від переробки 

техногенних відходів сягає 5 млн доларів США [27; 1; 12; 13]. Попри активну 

діяльність із «розробки» полігонів техногенних відходів, їх облік державою 

не здійснюється через нормативну невизначеність спеціально 

уповноваженого суб’єкта публічного управління. 

В умовах наявних правових колізій функціональні обов’язки 

здійснення паспортизації техногенних відходів пов’язується із ініціативним 

волевиявленням суб’єкта господарювання, в наслідок діяльності якого такий 

об’єкт було утворено. При цьому механізму застосування заходів юридичної 

відповідальності у разі ухилення суб’єктом господарювання від здійснення 

такої діяльності також чинним законодавством України не визначено, що 
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унеможливлює застосування з боку правоохоронних органів заходів 

державного примусу у вигляді адміністративних чи кримінальних стягнень. 

Використання полігонів техногенних відходів часто відбувається в 

умовах абсолютного нехтування з боку суб’єкта господарювання вимогам 

щодо дотримання техніки безпеки поводження із небезпечними відходами, 

що також не може бути визначено як порушення вимог поводження з 

техногенними відходами через відсутність нормативної підстави притягнення 

до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Розуміння сутності поняття техногенних відходів вимагає здійснення  

їх класифікації як об’єктів правовідносин.  

Техногенні відходи можуть бути класифіковані за ознаками, сутність 

яких зводиться до комплексного міжгалузевого підходу, що має враховувати 

досягнення геологічних, екологічних, економічних, гірничих наук. Зокрема, 

такими критеріями виявляється за доцільне визначити спосіб утворення, 

обсяги їх утворення, матеріальна характеристика складу речовин та ін.  

За способом утворення виділяють такі типи полігонів техногенних 

відходів, як техногенні відходи сухих відвалів; гідровідвалів, хвосто- і 

шламосховищ; комбінованих відвалів. Найчастіше техногенні відходи сухих 

відвалів утворюються в наслідок діяльності підприємств гірничодобувної 

промисловості; у 15% випадків такі відходи утворюються внаслідок 

діяльності теплоелектростанцій сухого видалення; у решті випадках такі 

відходи є відходами дражного видобутку [101, с. 56-67]. Такі техногенні 

відходи, як правило, зберігаються у вигляді природних або штучних сховищ, 

що заповнюються пульпою (роздроблена руда або порода з водою) [267].  

За ступенем негативного впливу на навколишнє середовище техногенні 

відходи мають бути поділені на відповідні класи з виокремлення класу 

безпечних відходів, до яких мають бути віднесені відходи, що за своєю 

морфологічною структурою складаються із гірських порід, 

глибовощебенистих і щебенистих шлаків кольорової та чорної металургії, що 

в процесі свого зберігання руйнуються слабко або взагалі не руйнуються; 
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класу небезпечних відходів, що вчинюють шкідливий вплив на атмосферу і 

гідросферу [112].  

Техногенні відходи залежно від свого виникнення поділяються на 

відходи, що виникли внаслідок: діяльності підприємств металургійного та 

феросплавного виробництва; діяльності гірничодобувних підприємств; 

підприємств  машинобудівного виробництва; підприємств коксохімічного 

виробництва; підприємств хімічного виробництва; діяльності підприємств 

теплової енергетики і паливної промисловості; діяльності підприємств 

будівництва та виробництва будівельних матеріалів. 

З врахуванням вище зазначеного щодо необхідності впровадження 

принципу побудови економіки за принципом замкненого циклу техногенні 

відходи відносяться до категорії майна, що може бути оцінено за показником 

економічної ефективності їх використання. Отже, за критерієм економічною 

прибутковості використання техногенні відходи поділяються на збиткові 

(поводження, утилізація чи переробка яких вимагає державних субсидій та 

дотацій, що вимагає їх віднесення до категорії публічного майна); прибуткові 

(економічна ринкова оцінка вартості таких відходів свідчить про відсутність 

необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів державного та 

місцевих бюджетів коштів).  

З критерієм економічної ефективності корелюється з таким 

показником, як ступінь промислового освоєння, за яким відособлюється 

розроблювані та нерозроблювані техногенні відходи. Необхідно відзначити, 

що в Україні спостерігається надзвичайно низький рівень розробки та 

утилізації техногенних відходів (зокрема, лише 8-10% техногенних відходів 

специфікуються), тоді як у таких країнах, як Сполучені Штати Америки, 

Японія, Французька Республіка такий показник дорівнює 80% [36]. 

Використання техногенних відходів, як було обґрунтовано вище, 

вимагає запровадження відносно режиму публічного чи приватного майна, 

що з врахуванням концепції виділення форм власності, визначеної 

Конституцією України [95], дозволяє визначити техногенні відходи 
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приватної форми власності, техногенні відходи комунальної форми 

власності, техногенні відходи державної форми власності. 

Залежно від суб’єктних характеристик відносин із поводження із 

техногенними відходам відокремлюються відносини використання таких 

об’єктів особами, внаслідок діяльності яких вони утворилися (основні 

суб’єкти господарювання) чи особами, які набули таких прав від основних 

суб’єктів (додаткові, або субсидіарні). 

Подібний підхід до розуміння підстав набуття спеціальних прав на 

техногенні відходи запроваджено відповідно до положень Модельного 

закону СНД про відходи [127]. Так, згідно із положеннями Модельного 

закону СНД про відходи [127] встановлено, що право власності на 

промислові (техногенні) відходи набуває суб’єкт господарювання (юридична 

або фізична особа), внаслідок виробничої чи іншої господарської діяльності 

якого утворилися такі об’єкти. Окрім цього Модельним законом СНД про 

відходи встановлюється імперативний обов’язок суб’єктів господарювання, в 

наслідок діяльності яких утворилися техногенні відходи, щодо 

запровадження інноваційних технологій виробництва, що сприяють 

підвищенню рівня ефективності режиму утилізації та інших видів 

поводження із техногенними відходами. 

Доцільним є відокремлення строку надання спеціального дозволу на 

розробку техногенних відходів шляхом встановлення для суб’єктів 

господарювання внаслідок діяльності якого вони виникли додаткових 

економічних стимулів із запровадження інноваційних технологій із 

переробки. 

Необхідно підкреслити, що в Україні в сучасних умовах більшість 

місць розміщення техногенних відходів створені стихійно, без врахування 

оптимальних та безпечних вимог побудови таких полігонів. Стихійність 

розміщення техногенних відходів пов’язується із відсутністю нормативно 

визначеного порядку поводження із техногенними відходами, в тому числі і 

їх утилізації, захоронення тощо.   
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В умовах стихійності захоронення, утилізації та інших форм 

поводження з відходами є необхідним здійснення перегляду нацоінальної 

державної політики, спрямованої на забезпечення належного рівня обліку 

техногенних відходів як складової системи таких об’єктів, що зокрема, 

корелюється із положеннями Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року» [178]. Необхідним є визначення на законодавчому 

рівні вимогу щодо створення Державного реєстру техногенних відходів як 

складової мінерально-сировинної бази України. Для цього пропонується 

внести зміни до положень Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року», що визначають поводження із техногенною 

сировиною, шляхом їх доповнення абзацом п’ятим у такій редакції: 

«У цьому напрямі передбачаються: 

продовження робіт з формування бази даних техногенних родовищ 

України; 

геолого-економічна оцінка техногенних накопичень, що перебувають у 

державній або комунальній власності; 

створення Державного реєстру техногенних відходів України». 

Вимога про забезпечення діяльності із державної реєстрації 

техногенних відходів обґрунтовується наявністю у складі таких об’єктів 

мінеральної сировину, що підкреслює їх економічну та стратегічну цінність 

для вирішення енергетичних та природоресурсних потреб української 

держави. 

Відсутність державного обліку техногенних відходів своїм наслідком 

має їх стихійне безконтрольне використання суб’єктами господарювання, що 

часто здійснюється з порушенням вимог технологічної безпеки розробки 

таких об’єктів. Так, лише на території розташування техногенних відходів 

Кривбасу безхазяйними є техногенні відходи загальним обсягом більше, ніж 

300 млн тон з середнім змістом заліза 58 %, що своїм наслідком має не лише 



53 

економічні втрати для наповнення прибуткової частини державного бюджету 

України, але зростання загрози наближення техногенної екологічної 

катастрофи національного значення [43].  

В межах здійснення діяльності із гармонізації національного 

законодавства України та законодавства країн Європейського Союзу 

визначено необхідність активізації правотворчості із переосмислення 

нормативних підходів до розуміння категорії відходи, що, зокрема, втілилось 

у розробці нової редакції Закону України «Про відходи» [164], який на разі 

зараз не перебуває на розгляді Верховної Ради України. Позаяк і цим 

проектом Закону України не було визначено сутність категорії техногенні 

(промислові) відходи, попри висунення пропозиції створення Національного 

переліку відходів. Так, відповідно до положень зазначеного проекту Закону 

України «Про відходи» до Національного переліку відходів віднесено такі 

види об’єкти, як: біовідходи (відходи, що біологічно розкладаються, із садів 

та парків, лісів та лісонасаджень, харчові та кухонні відходи домашніх 

господарств, ресторанів, закладів громадського харчування та роздрібної 

торгівлі та подібні відходи харчової промисловості); відпрацьовані оливи 

(будь-які мінеральні або синтетичні змащувальні або індустріальні оливи, 

зокрема з двигуна внутрішнього згорання та з коробки передач, змащувальні 

оливи, оливи для турбін та гідравлічні оливи, що повністю або частково 

втратили свої первісні якості і не підлягають подальшому використанню за 

своїм прямим призначенням); інертні відходи (відходи, що не зазнають 

жодних фізичних, хімічних чи біологічних змін та трансформацій, мають 

незначну загальну здатність до утворення фільтрату, незначну його 

токсичність і вміст забруднюючих речовин у відходах, які не загрожують 

якості поверхневих та/чи підземних вод); небезпечні відходи (відходи, які 

мають одну чи більше небезпечних властивостей); побутові відходи (відходи 

домогосподарств, що утворюються у процесі життя і діяльності людини, а 

також відходи комерційних організацій, підприємств та установ, які за своєю 

природою чи складом подібні до відходів домогосподарств); рідкі побутові 
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відходи (побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності 

централізованого водопостачання та каналізації і накопичуються та 

зберігаються у вигрібних ямах) [164].  

При цьому статтею 4 проекту Закону України «Про відходи» 

підкреслено, що поводження з невловлюваними газоподібними речовинами, 

що викидаються безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються зі 

стічними водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають 

вивезенню у спеціально відведені місця чи об’єкти), радіоактивними 

відходами і речовинами, забрудненими ними, розкривними породами 

гірничодобувних підприємств, які за технологією зворотного 

відвалоутворення використовуються для закладення виробленого простору, 

металобрухтом, включаючи побічні продукти від виробництва та оброблення 

чорних і кольорових металів та їх сплавів (шлаки, шлами та інше), - що по 

суті є техногенними відходами, - визначаються спеціальним законодавством 

[164].  

З врахуванням сутності техногенних об’єктів є необхідним здійснити 

правотворчу діяльність із встановлення процедурних особливостей 

адміністративно-правового режиму їх використання, встановлення 

допустимих та необхідних меж державного втручання у діяльність, пов’язану 

із поводженнями із техногенними відходами для розвитку мінерально-

сировинної бази України.  

Таким чином, доцільним є зробити проміжний висновок щодо 

необхідності запровадження розуміння техногенних відходів як різновиду  

відходів, що за умови їх використання у якості вторинної сировини 

відносяться до категорії публічного чи приватного майна та мають бути 

внесені до спеціального створеного Державного реєстру техногенних 

відходів, ведення якого має бути покладено на Міністерство розвитку громад 

та територій України. 
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1.3. Нормативні засади адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами 

 

В сучасних умовах рівень техногенного навантаження на довкілля в 

Україні є надзвичайно високим, що своїм її результатом забруднення близько 

2400 км2. При цьому показники техногенного та антропогенного 

забруднення земельних ресурсів в Україні у порівнянні з зарубіжними 

країнами значно перевищує подібні показники. Техногенне забруднення 

земель в Україні своїм наслідком деградацію земель, що виявляється у їх 

ерозії (близько 57,5% території), забрудненні (близько 20% території), 

підтопленні (близько 12% території) [256].  

Наявні процеси деградації земель, пов’язані із несанкціонованим 

розміщенням техногенних відходів, обумовлені недосконалістю чинного 

законодавства України.  

Подолання кризового явища, пов’язаного із зростанням техногенного 

навантаження на землі України, визначено як одне із пріоритетних 

стратегічних задач подолання кризових явищ у енергетичній сфері, 

вирішення проблем забезпечення реалізації концепції економіки «замкненого 

циклу», відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 

2030 року» від 21 квітня 2011 року [178], де одним із вагомих чинників 

подолання кризового становища в економіці України є належне забезпечення 

потреб економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективне їх 

використання. 

Натомість попри надзвичайно важливе значення, яке має подолання 

проблеми техногенного забруднення земель України, стан правового 

регулювання поводження із техногенними (промисловими) відходами є 

далеким від належного рівня правової ефективності. Одним із першим 

нормативних визначень закріплення режиму використання техногенно 

забруднених земель є положення Земельного кодексу УРСР, де містився ряд 
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положень, що встановлювали правовий режим використання техногенно 

забруднених земель. Так, зокрема, відповідно до ст. 26 Земельного кодексу 

УРСР визначено, що підприємства, організації та установи, які розробляють 

родовища корисних копалин і торфу, проводять геологорозвідувальні, 

пошукові, будівельні та інші роботи на наданих їм у користування 

сільськогосподарських землях чи лісових угіддях, зобов’язані після 

відпадання потреби в цих землях за свій рахунок приводити їх у стан, 

придатний для використання в сільському, лісовому або рибному 

господарстві, а при проведенні зазначених робіт на інших землях – у стан, 

придатний для використання їх за призначенням (ст. 26) [74]. Крім того на 

підприємства, діяльність яких пов’язувалась із здійсненням розробки 

родовищ корисних копалин і торфу, зобов’язані були мінімізувати шкідливий 

вплив на стан забруднення сільськогосподарських, лісових та інших угідь (ч. 

2 ст. 27 Земельного кодексу України) [74].  Земельний кодекс УРСР 1970 

року містив окреме положення щодо встановлення імперативного обов’язку 

вживати заходів із недопущення засмічення та забруднення 

сільськогосподарських та інших земель виробничими та іншими відходами, 

отруйними речовинами, отрутохімікатами (ст. 30) [74]. Таким чином, до 

безумовних досягнень Земельного кодексу УРСР є встановлення системи 

обов’язків землекористувачів щодо охорони земель від техногенного 

забруднення.  

Чинним Земельним кодексом України визначено, що техногенно 

забрудненими землями є «землі, забруднені внаслідок господарської 

діяльності людини, що призвела до деградації земель та її негативного 

впливу на довкілля і здоров'я людей» (ст. 169) [73]. При цьому відповідно до 

ч. 2 ст. 170 Земельного кодексу України встановлюється необхідність 

встановити особливості адміністративно-правового режиму використання 

техногенно забруднених земельних ділянок [73]. При цьому не зважаючи на 

встановлення законодавчої вимоги нормативного закріплення порядку 
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використання техногенно забруднених земель, що визначено вже майже 20 

років тому, і досі не є закріпленою у національній системі права України.  

Окремі питання забезпечення охорони та контролю за використання 

техногенно забруднених земель в Україні визначено у Законах України «Про 

охорону земель» [210], «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» [215], 

«Про державний контроль за використанням та охороною земель» [169].  

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про правовий режим 

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» [215] встановлюється, що радіаційно небезпечними землями є 

«землі, на яких неможливе подальше проживання населення, одержання 

сільськогосподарської та іншої продукції, продуктів харчування, що 

відповідають республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту 

радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними 

умовами». До різновидів радіаційно небезпечних земель відносяться 

відповідно до чинного законодавства України землі зони відчуження та зони 

безумовного (обов’язкового) відселення. Крім того визначається, що 

радіоактивно забрудненими землями є «землі, які потребують вжиття заходів 

радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямованих на 

обмеження додаткового опромінення, зумовленого Чорнобильською 

катастрофою, та забезпечення нормальної господарської діяльності. Видами 

радіоактивно забруднених земель є землі зони гарантованого добровільного 

відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю» (ст. 4 Закону 

України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» [215]).  

Досліджуючи правові аспекти поводження із техногенно забрудненими 

землями, Р.М. Басай обґрунтовує необхідність нормативного закріплення 

особливостей режиму поводження із радіаційно небезпечними землями; із 

радіоактивно забрудненими землями; із землями, забрудненими важкими 

металами та іншими хімічними елементами [16, с. 62]. При цьому вченою 
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наголошується, що окремі аспекти двох перших категорій земель, що зазнали 

техногенного забруднення, визначаються спеціальними законодавчими 

актами, тоді як норм спеціального законодавчого акту, які б визначали 

адміністративно-правовий режим поводження із землями, де розміщені 

техногенні відходи, і досі не розроблено, що негативно відображується на 

рівні правової ефективності регулювання відносин із використання таких 

об’єктів. 

Отже, зазначені нормативно-правові акти в цілому повинні бути 

охарактеризовані як декларативні, такі, що вирішували проблеми визначення 

особливостей адміністративно-правового режиму поводження із 

техногенними відходами. 

Окремі положення поводження із техногенними відходами 

регулюються нормами гірничого законодавства.  

У сучасних умовах розвитку України на режим використання 

техногенних родовищ поширюються положення законодавства про надра.  

Враховуючи відсутність спеціального законодавчого акта, який би 

визначав порядок використання техногенних відходів і земель, які зазнали 

негативного впливу важких металів (тобто металів періодичної системи з 

атомною масою понад 50 атомних одиниць: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, 

Cd, Sn, Hg, Pb, Bi та інших [75, c. 74-75]), є необхідним встановити на рівні 

яких підзаконних нормативно-правових актів таке питання визначається.  

Адміністративно-правовий режим використання техногенних відходів 

фрагментарно визначається рядом нормативно-правових актів. В цілому 

правовою основою для використання техногенних родовищ є законодавство, 

що регулює використання відходів на території України.  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про відходи» визначено, що всі 

відходи, що утворюються на території України, підлягають обов’язковому 

державному обліку та паспортизації [164]. 

Згідно із положеннями Закону України «Про Загальнодержавну 

програму поводження з токсичними відходами» 176 визначено, що 
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необхідним є «створення механізму  стимулювання  підприємств,  що  діють  

у сфері  поводження з токсичними відходами,  та зменшення обсягів їх 

утворення». Однак на разі чинним Податковим кодексом України і досі не 

визначено заходів із забезпечення пільгового оподаткування діяльності 

суб’єктів, що сприяють переробці, утилізації та захороненню техногенних 

відходів, впроваджуючи інноваційні технології поводження з ними.   

Окремі аспекти встановлення режиму поводження з техногенними 

відходами встановлюється відповідно положень Кодекс України про надра. 

Зокрема, відповідно до ст. 8 Кодексу України про надра визначено, що до 

повноважень Кабінету Міністрів України відноситься компетенція 

«вирішення питань використання надр для складування і захоронення 

відходів виробництва та інших шкідливих речовин» [89].  До видів 

користування надрами відноситься згідно із ст. 14, 22 Кодексу України про 

надра «здійснення будівництва та експлуатації підземних споруд, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для 

підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення 

шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод» [89]. 

Відповідно до ст. 48 Кодексу України про надра встановлюється, що 

використання надр з метою здійснення захоронення відходів вимагає 

отримання експертного висновку щодо оцінки негативного впливу на 

довкілля від здійснення такої діяльності. Статтею 53 Кодексу України про 

надра визначається як принцип поводження із техногенними відходами – 

принцип раціонального використання відходів переробки (шламу, пилу, 

стічних вод тощо) [89]. 

Загальні вимоги дотримання вимог дотримання вимог екологічної 

безпеки визначаються відповідно до положень Гірничого Закону України 

[40], де встановлюються окремі стандарти та принципи проведення гірничих 

робіт, у тому числі з переробки техногенних відходів, що утворилися 

внаслідок діяльності гірничих підприємств та комбінатів; Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» 211, де 
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встановлюються загальні засади забезпечення вимог екологічної безпеки; 

Закону України «Про охорону земель» 210, де встановлюються складові 

системи правових, організаційних, економічних, технологічних та інших 

заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення 

для несільськогосподарських потреб, захист від  шкідливого антропогенного 

впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення 

продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму 

використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення (ст. 1); Закону України «Про державний 

контроль за використанням та охороною земель» 169, де визначено поняття 

забруднення земель, що може відбуватися в тому числі внаслідок впливу 

важких металів, а також встановлено повноваження суб’єктів публічного 

управління з забезпечення раціонального використання земель. 

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу України про надра закріплюється 

імператив щодо визначення у проектах розробки ділянки надр заходів, що 

забезпечують знешкодження <…> відходів виробництва або локалізацію їх у 

визначених межах, а також запобігають їх проникненню в гірничі виробки, 

на земну поверхню та у водні об'єкти [89]. 

Невизначеними на законодавчому рівні є такі правові категорії, як 

«промислові відходи», «відходи виробництва», «техногенні відходи». 

Нормативно-правовою основою врегулювання режиму техногенних 

відходів є також підзаконні акти – укази Президента України, постанови 

Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, накази міністерств, агентств, служб. 

Державний облік та паспортизація відходів здійснюється у порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та 

паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 р. № 2034) без встановлення 

особливостей поводження із техногенними відходами. 
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Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січня 2014 р. № 11 

183, «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у 

надзвичайних ситуаціях» від 15 лютого 1999 р. № 192 229, «Про порядок 

фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків» від 4 лютого 1999 р. № 140 214, Наказ Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про 

затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства» від 27 жовтня 1997 р. 179 визначають 

режим поводження з техногенними об’єктами встановлюють особливості дій 

суб’єктів владних повноважень в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.  

Попри зазначені нормативні положення в Україні відповідно до 

чинного законодавства відсутній єдиний комплексний нормативний підхід до 

визначення категоріального апарату правового регулювання відносин, 

пов’язаних із утилізацією відходів, їх використанням, транспортуванням та 

іншими видами господарської діяльності. 

Зазначене дозволяє дійти висновку про наявність правової прогалини 

застосування нормативного регулювання режиму поводження з 

техногенними відходами, що відзначається як у відсутності законодавчого 

розуміння досліджуваної категорії, так і здійснення дозвільно-ліцензійних, 

контрольно-наглядових адміністративних процедур утилізації, захоронення, 

переробки, транспортування таких об’єктів. Не врегульованим є механізм 

податкового стимулювання діяльності підприємств, що сприяють утилізації 

та переробці техногенних токсичних відходів, техногенних відходів, що 

містять важкі метали. Ситуація нормативної невизначеності поводження з 

техногенними відходами попри встановлення імперативної вимоги її 

врегулювання, що є складовою Угоди про Асоціацію України з 

Європейським Союзом, створює «сприятливі» умови до виникнення загрози 

екологічної катастрофи загальнонаціонального масштабу. 



62 

До проблем гармонізації чинного національного законодавства України 

та законодавства країн Європейського Союзу з питань регулювання 

використання земельних ресурсів в цілому, і зокрема, з питань розміщення 

техногенних відходів, є необхідність пріоритетної охорони ґрунтів, 

забезпечення захисту природного середовища існування тварин, здійснення 

боротьби з опустеленням, санкціонованим використанням добрив та 

пестицидів, дотриманням вимог використання осадів стічних вод у 

сільському господарстві та наявності важких металів у ґрунті. Крім того 

відповідно до норм природоорохоронного законодавства країн ЄС до 

пріоритетних задач правового регулювання відноситься забезпечення 

вільного руху капіталів, що виявляється у забезпеченні відсутності перешкод 

щодо здійснення права приватної власності на землі сільськогосподарського 

призначення іноземними фізичними та юридичними особами. До проблем, 

що складають критерії сприятливості довкілля відносяться і вимоги 

забезпечення боротьби із шумами [126, с. 594-603].  

Ю.С. Шемшученко в цьому аспекті наголошує на необхідності 

впровадження концепції комплексного захисту ґрунтів, із поєднанням вимог 

належності здійснення моніторингу ґрунтів, фінансової підтримки розвитку 

сільського господарства, боротьби із несанкціонованим розміщенням 

техногенних та побутових відходів тощо [63, с. 702]. 

О.А. Вівчаренко акцентує увагу на функціональній характеристиці 

законодавства ЄС з питань поводження з техногенними відходами, 

виділяючи такі його складові, як директиви ЄС у сфері просторового 

планування; директиви про попередження важких промислових інцидентів; 

директиви про поводження з відходами: захоронення відходів; депонування 

відходів; директиви щодо використання осадів стічних вод у ґрунті; 

директиви про застосування пестицидів [31, с. 129-131]. 

Таким чином, правове регулювання техногенних відходів в Україні є 

опосередкованим, характеризується високим рівнем фрагментарності та 

декларативності нормативних підходів, розпорошеністю нормативно-
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правових актів, при цьому проведене дослідження не дозволило виділити 

єдиного законодавчого акта, який би встановлював особливості 

адміністративно-правового режиму їх використання. Вбачається за доцільне 

на рівні окремого законодавчого акта визначити особливості використання 

техногенних відходів. На наш погляд, такий акт виступить правовою 

підставою подолання екологічної кризи, що поглиблюється в Україні, а 

нормативна урегульованість відносин, що виникають навколо використання 

техногенних відходів, дозволить вирішити ряд проблем, пов’язаних з 

техногенним забрудненням земель та формуванням мінерально-сировинної 

бази України. 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

Підсумовуючи результати початкової наукової розвідки, зупинимося на 

основних здобутках першого розділу: 

1. Визначено, що проблема накопичення техногенних відходів в 

Україні полягає у відсутності належної кількості оснащених полігонів для 

захоронення токсичних промислових відходів, у відсутності підприємств із їх 

утилізації та специфікації, у відсутності належної кількості централізованих 

пунктів збирання, утилізації, знешкодження та захоронення по видах відходів 

(у т.ч. токсичних), які мають бути утворені фактично на всіх підприємствах, 

що своїм наслідком має неконтрольовані процеси розміщення і накопичення 

відходів як власних територіях підприємств, так і на територіях земель 

сільськогосподарського призначення та на землях житлової та громадської 

забудови. Встановлено, що діяльність із використанням техногенних відходів 

характеризується як така, що здійснюється із порушенням вимог екологічної 

безпеки, а отже визначається як така, що протирічить стандартам 

національної безпеки та оборони. 
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Відзначено, що до техногенно забруднених земель відносяться такі 

адміністративно-правові режими, як адміністративно-правовий режим 

поводження із радіаційно небезпечними землями; адміністративно-правовий 

режим поводження із радіоактивно забрудненими землями; адміністративно-

правовий режим поводження із техногенними відходами. 

Наголошено, що техногенні відходи мають стати прибутковою 

частиною державною бюджету, будучи основою для вирішення енергетичних 

проблем країни, сприяють здешевленню реалізації містобудівельної 

діяльності, відтак доходи із речей, що визначаються як «непотріб», 

набувають властивостей корисних речей. Визначено, що попри існуючі 

можливості перетворення промислових техногенних відходів на вторинні 

енергетичні ресурси Україна не впроваджує інноваційні технології із їх 

переробки (так, лише 5–10 % техногенних відходів, що сформувались в 

результаті діяльності підприємств гірничодобувної, хімічної, будівельної та 

інших галузей промисловості в Україні, підлягають їх переробці та 

використовуються у якості вторинної сировини). Визначено, що відповідно 

до вимог статті 339 Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом 

встановлюється необхідність визначення спеціального режиму поводження з 

техногенними (промисловими) відходами. 

В межах подальшої наукової розробки нами буде підтримано 

застосування об’єктного підходу до дослідження адміністративно-правового 

режиму поводження з техногенними відходами через можливість його 

практичної реалізації навіть за умов триваючої реформи системи суб’єктів 

публічного управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища.  

2. Визначено, що під категорією «поводження із відходами» 

розуміються «дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення». Встановлено, що проблематика 
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дослідження особливостей правового регулювання у сфері поводження 

відходами є предметом ряду наукових розробок таких вчених, як Т.Л. 

Антонова, О.М. Гаврилюк, О.В. Гладій, Ю.О. Легеза, М.В. Сокірян, А.О. 

Оскірко та ін., однак при цьому в межах зазначених наукових розробок не 

встановлено сутність застосування категорії «поводження з відходами» та її 

співвідношення із категорією «управління відходами». 

З’ясовано, що згідно із положеннями Директиви Європейського 

Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року під категорією 

««відходи» як будь-якої речовини чи предмету, яких власник позбувається, 

має намір чи зобов’язаний позбутися, при цьому виділяються такі групи, як 

«небезпечні відходи», «біовідходи», «відпрацьоване мастило», «побічні 

продукти». Визначено, що положення Директиви Європейського Парламенту 

та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року корелюються із 

законодавством країн Європейського Союзу, зокрема, із положеннями 

спеціального закону про відходи Федеративної Республіки Німеччини 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), де відбулося нормативне закріплення ідеї 

«економіки замкненого циклу», що розуміється як вжиття заходів не лише із 

утилізації відходів, а і створення умов запобіганню утворенню відходів, їх 

використання у якості ресурсів, фактично розуміння відходів як «корисних» 

речей, як різновидів майна, придатного для задоволення потреб учасників 

суспільних відносин, зокрема, їх енергетичних, споживчих потреб (ст. 8).  

Встановлено, що в основу нормативного визначення відповідного 

категоріального апарату з питань законодавства України про відходи 

покладено матеріальні властивості таких об’єктів («відходи, що утворюються 

в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках », 

«залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не 

можуть у подальшому використовуватися за призначенням», «побутові 

відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого 

водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах» тощо). 

Обґрунтовано доцільність застосування такого критерію характеристики 
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техногенних відходів, як їх матеріальні властивості при формулюванні їх 

нормативної дефініції. 

Техногенні відходи класифіковано за способом їх утворення; за 

ступенем негативного впливу на навколишнє середовище; за сферою 

формування; за показником економічної ефективності їх використання; як 

ступінь промислового освоєння, за яким відособлюється розроблювані та 

нерозроблювані техногенні відходи; за суб’єктною характеристикою 

відносин із поводження із техногенними відходам. 

3. Здійснено системний аналіз нормативно-правових актів у сфері 

використання техногенних відходів в Україні. 

Нормативно-правові акти, що визначають особливості 

адміністративно-правового режиму техногенних відходів, класифіковано за: 

юридичною силою (закони України, підзаконні (відомчі) нормативні акти); 

предметом регулювання (адміністративно-правова охорона техногенно 

забруднених земель; адміністративні процедури набуття права спеціального 

використання надр; адміністративно-правовий режим використання 

радіоактивно забруднених земель тощо). В результаті здійсненої класифікації 

нормативно-правових актів за предметом регулювання виявлено відсутність 

єдиного спеціального законодавчого акта, що встановлював би 

концептуальні засади визначення категоріального апарату правового 

регулювання відносин, пов’язаних із утилізацією техногенних відходів, їх 

використанням, транспортуванням та іншими видами господарської 

діяльності. 

Підкреслено, що триваюча «традиція» нормативної невизначеності 

поводження з техногенними відходами, що характеризує національну 

систему права, створює «сприятливі» умови до виникнення загрози 

екологічної катастрофи загальнонаціонального масштабу. 

До проблем гармонізації чинного національного законодавства України 

та законодавства країн Європейського Союзу з питань регулювання 

використання земельних ресурсів в цілому, і зокрема, з питань розміщення 
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техногенних відходів, віднесено необхідність забезпечення пріоритетної 

охорони ґрунтів, забезпечення захисту природного середовища існування 

тварин, здійснення боротьби з опустеленням, санкціонованим використанням 

добрив та пестицидів, дотриманням вимог використання осадів стічних вод у 

сільському господарстві та наявності важких металів у ґрунті.  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [148; 151; 153; 154]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННИМИ ВІДХОДАМИ В 

УКРАЇНІ  

 

2.1 Суб’єкти адміністративно-правового режиму поводження з 

техногенними відходами 

 

Забезпечення ефективності адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами відноситься до сфери інтересів як 

української держави, так і суб’єктів господарювання, а також населення 

України. Впровадження ідеї відновлюваності енергетичних ресурсів є 

складовою політики із використання техногенних відходів, що свідчить про 

наявність значного рівня публічного (державного, суспільного) та приватного 

інтересів у їх утилізації та переробці. Крім того забезпечення ефективності 

здійснення державної політики із утилізації техногенних відходів, їх 

переробки є складовою системи заходів охорони навколишнього природного 

середовища у світлі необхідності імплементації європейських стандартів 

поводження з відходами [96].  

Попри надзвичайну важливість реалізації ідеї забезпечення 

ефективності поводження із техногенними відходами це питання і досі 

залишається на недостатньому рівні нормативно-правового визначення, що 

унеможливлює вжиття належних заходів із їх використання, в тому числі як 

складової економічного сектору суспільного життя. Отже, здійснення 

державної політики у сфері поводження з техногенними відходами сприяє 

задоволенню публічних (державних та муніципальних) та приватних 

інтересів.  

Попри наявність нормативного закріплення щодо визначення у якості 

мети поводження із відходами необхідності задоволення публічних, 

встановлення їх сутності як об’єкту владних правовідносин і досі не 

відбулося. Водночас виділення ознак публічного інтересу як об’єкту 
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адміністративно-правових відносин є необхідним з точки зору визначення 

ефективності функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Інтерес з точки зору визначення його як об’єкта правового 

регулювання характеризується наявністю таких ознак, як необхідність 

нормативного закріплення досягнення задоволення певної потреби; у разі 

відсутності відповідного нормативного положення інтерес залишається 

соціальною категорією, а відтак – залишається об’єктом, захист якого 

відбувається шляхом застосування передусім заходів морального впливу 

[124, с. 29].  

Перші спроби нормативного закріплення категорії «інтерес», 

визначення її сутності відноситься до діяльності органів судової системи, 

каузальна практика яких беззаперечно є певним «флагманом» розвитку 

правотворчої діяльності. Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду 

України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 (справа про охоронюваний 

законом інтерес) [227].  

Рішення Конституційного Суду України було ухвалено в умовах 

зародження інституту адміністративної юстиції; саме в тих умовах розгляд 

позовів із захисту права чи інтересу (курс. –авт.), що було порушені в 

наслідок рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади чи місцевого 

самоврядування (ст. 16 Цивільного кодексу України [257]) відносився до 

компетенції судів загальної юрисдикції [258].  

Конституційним Судом України було визначено, що «охоронюваним 

законом інтересом» є певний правовий феномен, що виходить за межі змісту 

суб’єктивного приватного чи публічного права (як міри та можливості певної 

поведінки (діяльності) учасників правовідносин) [227]. Тобто інтерес не є 

тотожним праву у суб’єктивному розумінні. Конституційним Судом України 

було визначення, що інтересом є прагнення до користування певним 

матеріальним благом.  

В цьому сенсі заслуговує на увагу визначення сутності категорії 

«публічний інтерес», обґрунтоване у докторському дослідженні 
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Л.О. Золотухіною. Так, вченою визначається, що публічним інтересом є 

«сукупність визнаних державою історично усталених і ситуативних 

об’єктивно існуючих потреб, прагнень, цілей громадських об’єднань, 

окремих соціальних груп, територіальних громад, суспільства, нації та інших 

учасників правовідносин, механізм реалізації й захисту якої визначається 

відповідно до чинного законодавства України» [77, с. 6]. М.Г. Кравченко у 

своєму монографічному дослідженні обґрунтовує похідний характер 

походження публічного інтересу від інтересу державного, від інтересу 

законного [97, c. 77-78]. 

Варто відзначити, що первинною є позиція Великої Палати Верховного 

Суду, у рішенні якої встановлюється, що «публічним інтересом» є важливі 

для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до 

законодавчо встановленої компетенції забезпечуються суб’єктами публічної 

адміністрації. Тобто, публічний інтерес є не чим іншим, як певною 

сукупністю приватних інтересів [240]. Натомість такий підхід поступово 

трансформується, що підтверджується хоча і не нормативними положеннями, 

однак висловленням певної наукової позиції. Зокрема, суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду С.Г. Стеценко визначає, 

що «публічний інтерес доцільно сприймати як сукупність 

взаємообумовлених інтересів суспільства і держави», при цьому акцент на 

необхідності віднесення публічного інтересу до потреб більшості вченим-

практиком вже не робиться. Більше того у своєму виступі обґрунтовує, що 

публічний інтерес доцільно сприймати як об’єктивно існуючу сукупність 

взаємообумовлених інтересів суспільства і держави, що забезпечує 

задоволення домінантних потреб пересічних громадян та відповідає стану 

розвитку суспільства. С.Г. Стеценко [242] обґрунтовує необхідність 

диференціації відмінності публічних, суспільних, колективних, групових 

інтересів; таким чином є доцільним відійти від розуміння публічного 

інтересу не як простою сукупності приватних інтересів, що протирічить 

правовій позиції, викладеній у постанові Великої Палати Верховного Суду у 
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справі №233/4308/17, що є свідченням наявності певних кореляційних 

зв’язків у наукових дослідженнях і аргументацією до динамічного розвитку 

адміністративно-правового регулювання публічного інтересу.  

Протилежною категорії «публічний інтерес» є категорія «приватний 

інтерес». В цьому сенсі П.М. Рабінович як дослідник та розробник теорії 

механізму забезпечення реалізації та захисту законних прав людини, 

відзначає, що приватними інтересами мають бути визнанні власні, винятково 

інтелектуальні (нефізичні) дії, операції особи, вжиття яких вимагає 

державно-правового регулювання [221, с. 30–34].  

Дослідження сутності категорії «публічного інтересу» є безумовно 

актуальною проблемою, звернення уваги до якої в різні часи було сферою 

наукових інтересів вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, К.Ю. Тютьєв 

визначає необхідність наявності публічного характеру відносин, що можуть 

стати публічним інтересом, при цьому такі відносини мають відповідати 

вимогам гласності, відкритості [250, с. 22]. О.А. Моргунов відзначає у якості 

обов’язкової характеристики публічного інтересу його нормативного 

закріплення, що мають гарантуватися відповідними розпорядженнями 

публічної влади [128, с. 22]. М.Г. Кравченко наголошує, що задоволення 

публічних інтересів є базисом для визначення напрямів діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, зміст їх функцій та завдань 

[98, с. 82].  

Варто відзначити, що категорія «інтерес» закріплюється у достатній 

мірі фрагментарно. Наприклад, у статті 26 Бюджетному кодексі України 

визначається, що контроль за дотриманням бюджетного законодавства 

спрямований на «запобігання порушенням бюджетного законодавства та 

забезпечення інтересів держави у процесі управління об'єктами державної 

власності» (ч. 5) [26]. Статтею 5 Закону України «Про відходи» [163] 

визначається, що здійснення «державної політики у сфері поводження з 

відходами» спрямовується на задоволення «екологічних, економічних та 

соціальних інтересів суспільства» щодо <…> «забезпечення його сталого 
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розвитку». Згідно із статтею ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [204]) визначається наявність інтересів 

територіальної громади у забезпечення вивезення побутових та промислових 

відходів. 

Вище зазначені нормативно-правові положення є свідченням наявності 

зацікавленості у суб’єктів суспільних правовідносин у забезпеченні 

належного рівня правової ефективності здійснення державної та регіональної 

політики поводження з відходами. Отже, виявлення зацікавленості у 

підвищенні ефективності здійснення поводження із відходами, в тому числі і 

відходами техногенного походження, є підставою для віднесення такої задачі 

до стратегічних функцій розвитку сучасної держави. 

Базовий законодавчий акт у сфері поводження з відходами містить 

згадки про доцільність визначення як складової здійснення державної 

політики вжиття заходів із впровадження економіки «замкненого циклу», 

тобто «економіки без відходів». Зокрема, відповідно до статті 5 Закону 

України «Про відходи» встановлюється, що наявність публічного інтересу у 

забезпеченні ефективності поводження з відходами є характеристикою 

державної політики [164].  

На жаль, зазначена норма законодавства про відходи є певною мірою 

декларативною, не визначає напрямів здійснення державної політики у сфері 

поводження відходів, не містить тлумачення категорії «техногенних 

відходів», режиму їх використання. Категорія «інтерес» має враховуватися 

при визначенні режиму стимулювання збирання, заготівлі та використання 

відходів [163]. Головний інтерес має бути виявлений у спрямуванні 

впровадження державної політики із перегляду нормативного підходу до 

розуміння категорії «відходи» передусім як об’єктів правовідносин, що 

повинен визнаватися як об’єкт, використання якого має економічну цінність, 

суспільну корисність.  

Носіями публічного інтересу у реалізації політики забезпечення 

ефективності поводження із техногенними відходами є як приватні особи (до 
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яких відносяться фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства) та юридичні особи приватного права (підприємства, установи і 

організації)), так і органи державної влади та місцевого самоврядування. До 

носіїв публічного інтересу у сфері поводження з техногенними відходами з 

врахуванням важливого значення такої діяльності є не лише суб’єкти в 

межах національної держави, а іноземні держави, світова спільнота в цілому. 

Підтвердженням наявності публічного інтересу світової спільноти у 

забезпеченні ефективності поводження із техногенними відходами є ряд 

міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України. Зокрема, 

міжнародний публічний інтерес у сфері забезпечення сприятливості довкілля 

закріплюється відповідно до положень: Стокгольмської декларації з 

навколишнього середовища 1972 року [243]; Декларації Ріо-де-Жанейро 

щодо навколишнього середовища та розвитку 1992 року [49], де визначається 

право кожного на доступ до екологічної інформації, право кожного на 

компенсацію шкоди, заподіяної внаслідок порушення екологічних прав та 

інтересів. Публічний світовий інтерес у сфері поводження із техногенними 

відходами полягає у недопущенні настання екологічної катастрофи [49]. 

Реалізація світових публічних інтересів у сфері поводження з 

техногенними відходами пов’язується із здійсненням міжнародних проектів, 

наприклад, таким є проєкт Twinning «Впровадження системи управління 

відходами електронного та електричного обладнання» [125].  

Публічний інтерес у сфері поводження із техногенними відходами 

проявляється згідно із положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з другої сторони [253] у таких 

сферах, як охорона навколишнього природного середовища;  охорона 

здоров’я; забезпечення відновлення та раціональності використання 

природних ресурсів; забезпечення міжнародного співробітництва з питань 

поводження з відходами.  
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З врахуванням зазначеного, здійснення публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами має відноситися до групи суб’єктів 

владних повноважень, що, в процесі взаємодії один з одним здатні 

забезпечити ефективний рівень вирішення проблеми утилізації відходів 

промислового походження, їх переробки, зберігання, транспортування. Крім 

того до сфери здійснення публічного управління із регулювання діяльності 

щодо поводження з техногенними відходами мають відноситися органи 

муніципальної влади як суб’єкти вирішення такої проблеми на регіональному 

рівні. 

До концептуальних проблем реалізації державної політики у сфері 

поводження з техногенними відходами необхідно віднести відсутність 

нормативно закріпленого положення про необхідність визначення у такій 

діяльності наявності публічного інтересу. Положеннями Національної 

стратегії управління відходами до 2030 року [219], затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. №820-р 

визначено, що «відходи, що утворюються у процесі видобування, збагачення, 

хіміко-металургійної переробки, транспортування і зберігання корисних 

копалин є вторинним сировинним резервом промисловості, будівництва та 

енергетики». Національною стратегією управління відходами до 2030 року 

визначено, що подолання існуючих проблем поводження із техногенними 

відходами вбачається у вжитті таких заходів, як: 1) активізації процесів із 

розробки та прийняття проєктів законодавчих актів, зокрема, необхідними є 

Закони України «Про управління відходами», «Про захоронення відходів», 

«Про спалювання відходів», «Про управління відходами видобувної 

промисловості», «Про відпрацьовані нафтопродукти», та інших, що своїм 

результатом має містити положення із імплементації стандартів, закріплених 

Директивою № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 

2006 р. “Про управління відходами видобувних підприємств, та якою 

вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС” [57]; 2) розміщення на офіційних 

сайтах як адміністративних органів, так і громадських організацій 
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методичних інформаційно-довідникових відомостей про вжиття наявних 

технологій із поводження з відходами та ефективності використання таких 

ресурсів у якості вторинної сировини, що може бути віднесено як до об’єктів 

публічного чи приватного майна; 3) нормативне закріплення системи 

класифікації промислових відходів відповідно до європейського 

законодавства; 4) проведення інвентаризації та взяття на державний облік 

джерел утворення промислових відходів у розрізі суб’єктів господарювання, 

що має стати основою для формування загальнонаціонального Фонду 

управління техногенними відходами; 5) облік підприємства, що займаються 

збиранням та перевезенням техногенних відходів; 6) нормативне закріплення 

підстав для запровадження податкового стимулювання діяльності, пов’язаної 

із перероблення, утилізації техногенних відходів, а також діяльності, 

пов’язаної із використанням техногенних (промислових) відходів як 

вторинної сировини; 7) визначення нормативного підґрунтя для здійснення 

будівництва новоствореного майна чи реконструкції існуючого, що 

пов’язується із розміщенням, попередженням забруднення ґрунтів, чи інших 

природних ресурсів, здійснення моніторингу довкілля; 8) нормативне 

закріплення регулювання здійснення заходів із закриття об’єкта, 

рекультивації земель, що перебувають у стані техногенного забруднення; 9) 

підготовка освітніх програм із підготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів у сфері поводження з техногенними відходами.  

Однак, попри прийняття Національної стратегії управління відходами 

до 2030 року [219] ще у 2017 році, жодний із зазначених нормативно-

правових актів і досі і не був розроблений та прийнятий. Національна 

стратегія управління відходами до 2030 року не враховує приватних інтересів 

у здійсненні державної політики із поводження з техногенними відходами. 

Позитивний досвід врахування приватних інтересів у здійсненні 

державної політики із управління техногенними відходами запроваджений у 

Федеративній Республіці Німеччини. Відповідно до положень спеціального 

Федерального закону Федеративній Республіці Німеччини 
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Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) [276] полягає у пріоритетності діяльності 

публічної адміністрації, спрямованої на управління побутовими відходами; 

пріоритет публічних інтересів приватних осіб щодо діяльності суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з техногенними відходами, зокрема 

у частині створення умов до реалізації можливостей використання їх у якості 

вторинної сировини; забезпечення  переміщення небезпечних техногенних 

відходів. До суб’єктів здійснення публічного управління у сфері поводження 

з техногенними відходами у Федеративній Республіці Німеччини відносяться 

суб’єкти господарської діяльності, зокрема утримувачі відходів; перевізники 

відходів; брокери; дилери; компанії з управління відходами [276].  

В межах розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки 

проблематику встановлення кола суб’єктів, що беруть участь у здійсненні 

функцій публічного управління сферою поводження з техногенними 

відходами не розглядалась. Спроби визначити суб’єктний склад 

управлінським правовідносин у сфері поводження з побутовими відходами 

визначені у дослідженнях таких вчених, як О.М. Гаврилюк [35], М.Г. 

Кравченко [98]. Проблематика попередження техногенного забруднення 

земель порушувалась такими вченими, як Н.Ю. Гальчинська [38], О.В. Гладій 

[41], В.А. Зуєв [79], Р.С. Кірін [81, с. 160-170], Н.Р. Кобецька [84, с. 134-136], 

К.С. Кучма [104, с. 138-144], Ю.О. Легеза [110, с. 63-67; 271], К.О. Смовж 

[233, с. 156-160], О.П. Шем’яков [261] та ін., однак при цьому комплексне 

визначення переліку суб’єктів, уповноважених на здійснення процедур 

поводження із відходами промисловості, не було встановлено. Передусім 

необхідно відзначити, що відсутність нормативного закріплення дефініції 

розуміння «відходи промисловості», «техногенні відходи», «відходи 

вугільної промисловості», «техногенні родовища», а також наявність 

класифікатора відходів, положення якого не переглядались понад 20 років (в 

тому числі з питань необхідності виокремлення відходів промисловості, 

побутових відходів тощо), є перешкодою до забезпечення ефективності 

процесів управління такої категорією відходів.  
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Відповідно до положень Державного класифікатора відходів ДК 005-96 

[52] до складу відходів відносяться шкідливі наслідки природних або 

техногенних катастроф. Крім того Державним класифікатором відходів 

встановлюється, що утилізація відходів має відбуватися із дотриманням 

вимог охорони навколишнього природного середовища та здоров’я людей, 

тоді як їх переробка має задовольняти мету забезпечення держави у 

отриманні вторинних енергетичних ресурсів та інших видів вторинної 

сировини [52].  

Деталізація вимог, що висуваються до об’єктів, де розміщуються 

техногенні відходи, відбувається відповідно до положень Державного 

стандарту України 2195-99 «Охорона природи. Поводження з відходами. 

Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення 

змін». Згідно із положеннями ДСТУ 2195-99 визначається, що розміщення  

техногенних відходів вимагає отримання технічного паспорту, до змісту 

якого мають включатися відомості про місце утворення відходу; відомості 

про процес, в якому утворюються відхід; відомості про характеристику 

морфологічної структури відходу; відомості про наявні та можливі технології 

перероблення, зберігання, транспортування, утилізацію та видалення 

відходу; відомості про кількісні показники відходів [54].  У примітці 1 до 

2195-99 «Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт 

відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін» зазначається, що 

з екологічної точки зору відходи є негативним шкідливим наслідком 

господарської та інших видів діяльності, тоді як з точки зору економіко-

правового регулювання вони мають розглядатися як  «потенційно корисний 

енергетичний ресурс».  

Цікавою є позиція В.О. Юрескул, який зазначає, що Державний 

класифікатор відходів має бути доповнено положенням про те, що 

формування відходів може пов’язуватися не лише із діяльністю людини, а 

інших біологічних істот, а також внаслідок настання подій техногенного та  

природного впливу [265]. З наведеного можна побачити, що більшість 
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науковців, юристів та екологів одностайно вказують на необхідність 

наявності у відходів такої ознаки, як «непридатність використання за місцем 

утворення». Разом з тим не тільки в теорії, а й на практиці можна уявити 

ситуацію, коли предмет ще придатний для використання за місцем 

утворення, втім його власник не має бажання використовувати його у 

подібний спосіб (наприклад, власник працюючого телевізору, телефону чи 

міксеру вирішив позбутися власної техніки).  

Отже, відходи відносяться до об’єктів, що виникли внаслідок 

техногенного чи антропо-природного впливу, або є результатом людської 

діяльності, при цьому їх використання для попереднього власника є не 

можливим, чи втратило для нього корисну мету. 

Відповідно до положень Національної стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року, встановлюється, що органами державної влади, 

уповноваженими на розробку проекту її впровадження, є: 1) Міністерство 

екології та природних ресурсів (зараз Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України) [55]; 2) Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі [146]; 3) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства [188]; 4) Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості (зараз - Міністерство енергетики України) [186]; 5) 

Міністерство аграрної політики та продовольства [185] (яке було ліквідовано 

у лютому 2021 року); 6) Міністерство охорони здоров’я [187]; 7) 

Міністерство фінансів [189]; 8) Міністерство інформаційної політики [145]. 

До сфери публічного управління відходами відповідно до Національної 

стратегії управління відходами в Україні до 2030 року можуть бути віднесені 

інші суб’єкти владних повноважень, зокрема, Рада національної безпеки і 

оборони України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування [35, с. 9].  

Загальновизнаним є підхід доцільності відокремлення у системі 

здійснення публічного управління в цілому, і зокрема, у сфері поводження з 
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техногенними відходами, органів загальної компетенції, органів міжгалузевої 

компетенції, органів галузевої (спеціальної) компетенції. 

Органи загальної компетенції у сфері управління сферою поводження з 

техногенними відходами виконують функції із вироблення загальних 

напрямів оптимізації процесів утилізації, зберігання, транспортування та 

переробки відходів як стратегічного важливого державницького завдання. 

Такими суб’єктами визначаються Верховна Рада України; Президент 

України; Кабінет Міністрів України; місцеві державі адміністрації (в аспекті 

реалізації регіональної політики запобігання проявам техногенного 

забруднення довкілля). Зокрема, здійснення функцій публічного управління у 

сфері поводження з відходами місцевими державними адміністраціями 

здійснюється згідно із положеннями галузевого законодавства (ст. 10 

Кодексу України про надра України 89, ст. ст. 16, 21 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» 205; положення Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 204). 

З врахуванням доцільності віднесення до складових техногенних 

відходів і техногенних родовищ корисних копалин Кабінет Міністрів 

України забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання 

гірничих відносин; здійснення державного контролю за геологічним 

вивченням, використанням та охороною надр, а також за утворенням та 

використанням техногенних родовищ і переробкою мінеральної сировини; 

створення єдиної системи Державного інформаційного геологічного фонду та 

визначення порядку розпорядження геологічною інформацією; організація 

державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин; визначення 

критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними; укладення 

угод про розподіл продукції; публікація та поширення інформації про 

загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, у тому числі 

контекстної інформації (загального огляду) по видобувних галузях, для 

збільшення прозорості видобувних галузей у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України (ст. 8 Кодексу України про надра) [89]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1039-2015-%D0%BF/paran9#n9


80 

Міжгалузевою компетенцією у сфері забезпечення управління 

поводженням із техногенними відходами мають наділятися органи, 

діяльність яких має забезпечити реалізацію правоохоронної функції. Такими 

органами є Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура 

України, Служба безпеки України, Рада національної безпеки та охорони 

України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 

фінансів України, Міністерство інформаційної політики України, 

Міністерство закордонних справ України, Державна судова адміністрація 

України та ін.  

Органи міжгалузевої компетенції у сфері забезпечення поводження із 

техногенними відходами у реалізації відповідних повноважень, в результаті 

яких виконуються задачі із здійснення адміністративних дозвільно-

ліцензійних, контрольно-наглядових, інформаційних проваджень. Варто 

відзначити, що чинним законодавством безпосередньо не встановлюються 

особливості поводження з техногенними відходами. 

Органами галузевої компетенції у сфері поводження з техногенними 

відходами є суб’єкти владних повноважень, діяльність яких безпосередньо 

спрямовано на запобігання поширення шкідливого впливу на довкілля 

діяльності, пов’язаної із утилізацією та специфікацією техногенних відходів. 

Такими суб’єктами владних повноважень є Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України, до компетенції якого, зокрема, відносяться: 1) 

здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними 

відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення; 2) 

державний нагляд (контроль) за діяльністю із поводження з відходами (крім 

поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними 

речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і 

генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під 

час створення, дослідження та практичного використання генетично 

модифікованих організмів у відкритій системі; 3) забезпечення нормативно-
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правового регулювання у сфері поводження з відходами, зокрема 

радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 

агрохімікатами, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з питань визначення 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення 

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва 

особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; ведення реєстрів місць видалення відходів та 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів; здійснення контролю 

за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням; ведення державного обліку та паспортизації 

відходів; забезпечення екологічної безпеки під час перевезення небезпечних 

вантажів та ліквідації наслідків аварій, що відбуваються під час їх 

перевезення; визначення переліку небезпечних властивостей відходів; 4) 

відрахування коштів до Державного фонду поводження з радіоактивними 

відходами та визначення порядку їх використання; 5) забезпечення видання 

ліцензії (відмову у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення дії, 

відновлення дії, розширення або звуження провадження виду господарської 

діяльності) на провадження господарської діяльності з виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними відходами та здійснює 

контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов; 6) 

видання, анулювання, здійснення переоформлення документів дозвільного 

характеру на транскордонне перевезення небезпечних відходів; погодження  

місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами; 

затвердження в межах повноважень, передбачених законом, порядків, норм 

та правил у сфері поводження з відходами, розробляє та впроваджує системи 

поводження з відходами; 7) затвердження відомчих норм та правил з 

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в 
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установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного 

агентства України з управління зоною відчуження; 8) здійснення формування 

та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють 

приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються; 9) 

забезпечення впровадження системи управління у сфері утилізації відходів, 

що утворилися у процесі утилізації знятих з експлуатації транспортних 

засобів; 10) організація в межах повноважень, передбачених законом, 

проведення моніторингу транспортування, розбирання транспортних засобів, 

утворення, збирання та утилізації відходів, які утворилися у процесі 

утилізації транспортних засобів [55]. 

Спеціальним органом у сфері поводження з побутовими відходами є 

Міністерство розвитку громад та територій України та його територіальні 

управління [188]. Зокрема, реалізація державної політики у сфері поводження 

з побутовими відходами Міністерством розвитку громад та територій 

України та його територіальні управління здійснюється забезпечення 

регіональної участі у розробці та реалізації програм та проектів розвитку 

міжрегіонального і транскордонного співробітництва; формування 

належного рівня інституційного механізму «поводження з побутовими 

відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у 

сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері 

поводження з побутовими відходами; координації діяльності місцевих 

органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами» 

[188]. 

Окремі галузеві функції публічного управління у сфері поводження з 

техногенними відходами виконуються Міністерством інфраструктури 

України 213; Державне агентство водних ресурсів України 181); Державна 

служба з питань геодезії, картографії та кадастру 73; 170; Державна служба 

геології та надр України 182; Державне виробничо-наукове підприємство 

«Геоінформ України» 194. 
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Натомість спеціального уповноваженого органу державної влади з 

питань здійснення управління у сфері поводження з техногенними відходами 

(або з відходами промисловості в Україні не функціонує), спеціальні 

повноваження встановлюються відносно поводження із техногенними 

відходами, які мають підвищений клас екологічної небезпеки (зокрема, 

четвертий клас небезпеки, до яких відносяться відходи підприємств хімічної 

промисловості, радіоактивні відходи тощо [200]). 

Цікавим є підхід до розуміння механізму здійснення публічного 

управління у сфері поводження з техногенними родовищами як різновидами 

техногенних відходів, обґрунтований у дисертаційній роботі О.В. Гладія. 

Так, вченим пропонується суб’єктний склад відносин у сфері публічного 

адміністрування у галузі використання техногенних родовищ корисних 

копалин класифікувати: 1) за суб’єктом реалізації – державне та громадське; 

2) за  рівнем реалізації національне, регіональне та місцеве [209]; 3) за 

обсягом компетенції та сферою реалізації повноважень – управління, 

здійснюване органами загальної, міжгалузевої, галузевої та спеціальної 

компетенції [8, с. 79; 41, с. 70-71]. Запропонований авторський підхід в 

цілому є достатньо «життєздатним» з точки правової ефективності, що 

встановлює можливість для його впровадження у практичну площину. 

За загальними показниками близько 20% території України є 

засміченими внаслідок розміщення техногенних відходів будівництва, 

гірничодобувної промисловості тощо [45, с. 53]. Попри надзвичайну високий 

рівень важливості проблеми оптимізації діяльності із поводженням із 

техногенними відходами, внаслідок наявності ситуації відсутності спеціально 

уповноваженого адміністративного органу відбувається ситуація, коли такі 

сміттєзвалища не лише не мають користі для українського суспільства, як 

вторинна мінерально-енергетична сировина, але і становить по суті загрозу 

для рівня охорони навколишнього природного середовища.  

До суб’єктів публічного управління у сфері поводження з 

техногенними відходами відносяться також суб’єкти громадського контролю 
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– громадські організації, громадські об’єднання, громадські інспектори з 

питань охорони навколишнього природного середовища.  

До форм здійснення громадського контролю у сфері поводження з 

техногенними відходами відносяться такі: функціонування громадських рад 

при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді 

Міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міській, 

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, 

що відповідає вимогам положень Указу Президента України від 31 липня 

2004 р. № 854  [174]; організація проведення електронних консультацій з 

громадськістю, що здійснюється на офіційному сайті Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України щодо розробки проєктів 

нормативно-правових актів [66]; проведення громадських слухань з питань 

екологічного управління сферою поводження з техногенними відходами. 

Варто відзначити, що окремого підзаконного нормативно-правового акта, 

який б врегулював здійснення такої форми реалізації функції громадського 

контролю, на відміну від наявності порядку проведення громадських слухань 

із екологобезпечного поводження з побутовими відходами [180]; здійснення 

громадськими інспекторами громадського контролю за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері поводження із техногенними відходами.  

До форм здійснення громадського контролю в цілому, і зокрема, у 

сфері поводження з техногенними відходами, відносяться подання 

електронних петицій до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, що 

передбачається відповідно до положень ст. 23-1 Закону України «Про 

звернення громадян» від 02 жовтня1996 року [202]. Серед недоліків 

реалізації такої форми громадського контролю як електронні петиції 

необхідно відзначити їх рекомендаційний характер застосування, що часто 

нівелює їх значення. Результати розгляду  На жаль, такі електронні петиції не 

зобов’язують їх адресатів до конкретних дій. Забезпечення дієвості реалізації 

такої форми громадського контролю вимагає законодавчого закріплення 
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положення про необхідність врахування результатів розгляду електронної 

петиції шляхом підготовки окремого проєкту нормативно-правового акта. 

До засобів здійснення громадського контролю відносяться такі 

загальновідомі дії, як подання звернення в порядку, передбаченого 

положеннями Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [202]. 

Скарга на недотримання режиму поводження з техногенними відходами 

може бути подана і у порядку адміністративного судочинства. 

Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» [172] встановлюється, що здійснення такої 

форми громадського контролю переслідує мету досягнення ефективного 

соціального діалогу та партнерства між адміністративними органами та 

суспільством; при цьому підкреслюється, що лише в межах такої 

гуманітарної складової є можливим забезпечення ефективності здійснення 

державної виконавчої політики в цілому, і зокрема, - у сфері поводженням з 

техногенними відходами. Знижує дієвість такої форми участі громадськості у 

реалізації функцій та завдань державної політики у сфері охорони довкілля 

визначення рекомендаційного характеру рішень, що досягаються в наслідок 

такої взаємодії між населенням та владними суб’єктами, що фактично є 

свідченням його декларативності (п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 листопада 2010 р. № 996 [175]). Питання, що імперативно мають бути 

предметом розгляду громадських обговорень, чітко не закріплюються 

положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 

№ 996 [175], однак вимагається проведення консультацій з громадськістю 

щодо проблематики суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та 

захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. 

Відповідно до Рекомендацій щодо змісту інформації, що 

оприлюднюється в рубриці «Консультації з громадськістю», відповідно 

порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
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реалізації державної політики, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України визначено, що обов’язковому громадському обговоренню 

підлягають питання, що: стосуються конституційних прав, свобод та 

обов'язків громадян; стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі 

впливають на стан навколишнього природного середовища; передбачають 

провадження регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні 

цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у 

тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, 

соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання); 

стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень 

місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади 

відповідними радами; визначають порядок надання адміністративних послуг; 

стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та 

діяльності; передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для 

суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства; 

стосуються присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за 

ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, 

імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій; стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних 

розпорядників бюджетних коштів за минулий рік) [223]. 

Як було зазначено, до форм участі громадськості у здійсненні функцій 

публічного управління відноситься проведення громадських обговорень та 

громадських слухань. Проведення громадських обговорень у сфері охорони 

навколишнього природного середовища проводяться відповідно до положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 [192], де 

зазначено, що є необхідним здійснення громадського обговорення проєктів 

нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля, документи державного 

планування, сфера дії яких охоплюється положеннями Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» [217]; документи державного планування, на 

які не поширюється дія Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 
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плани природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що фінансуються за 

рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища. В 

якості прикладу здійснення громадського обговорення варто навести 

здійснення обговорення проєкту Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2020-2025 роки, інформація про 

проведення містилась на інтернет-ресурсах громадських об’єднань та органів 

державної влади (зокрема, «Асоціації «Енергоефективні ресурси України»» 

[252], громадського об’єднання «Екологія. Право. Людина» [220]; 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України [156]) тощо. 

Попри визначення ряду недоліків, виявлених під час здійснення 

громадського обговорення проєкту Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2020-2025 роки, було враховано 

лише їх частина, зокрема, невирішеними залишилися питання розміщення, 

утилізації та переробки техногенних відходів [220].  

Отже, здійсненню процедури громадського обговорення з питань 

оцінки впливу на довкілля певної діяльності суб’єкта господарювання має 

передувати розміщення інформації про такий захід у інформаційній 

доступності для населення певної адміністративно-територіальної одиниці 

(пункт 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771) 

[192]. Ініціатором проведення громадських слухань може бути не лише орган 

державної влади, а і юридична особа або фізична особа - підприємець, яка 

повинна мати досвід у сфері охорони довкілля не менше двох років та 

відповідні інформаційно-технічні та кадрові ресурси із забезпечення їх 

проведення [198].  

На жаль, необхідно відзначити, що станом на 1 грудня 2020 року 

відповідно до даних сайту Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 

проведення громадських слухань було призупинено у зв’язку із складною 

епідеміологічною ситуацією [156] (ст.ст. 1, 2 Закону України від 18.06.2020 

№ 733-IX «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню 
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коронавірусної хвороби (COVID-19)» [166]). З метою запобігання поширення 

коронавірусної інфекції відповідно до зазначеного законодавчого акта 

громадські слухання оцінки впливу на довкілля планової діяльності 

проводяться у вигляді письмових пропозицій, що можуть направлятися 

поштою чи подаватися в електронній формі [166]. Як зазначалось реалізація 

вимоги щодо запровадження електронного урядування, в тому числі і форм 

участі громадськості у вирішенні питань охорони довкілля є однією із 

пріоритетним задач сучасного українського державотворення [274, с. 65-66].  

Необхідно відзначити, що попри важливість здійснення функції 

громадського контролю в цілому [32], і зокрема, у сфері поводження з 

техногенними відходами на сьогодні порядок здійснення цього виду 

контролю, комплексне нормативно-правове регулювання такої складової 

механізму публічного управління в Україні є відсутнім.  

На разі існує проєкт Закону України «Про громадський контроль» 

№ 2737-1 від 13 травня 2015 року [168], де пропонується запровадити такого 

спеціального суб’єкта здійснення функцій публічного управління, як 

громадський експерт у розумінні «посадової особи суб’єкта громадського 

контролю з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у 

відповідній галузі, на яку покладаються обов’язки з організації та 

забезпечення проведення громадського контролю». Серед чинних 

нормативно-правових актів, що визначають засади здійснення громадського 

контролю, є положення Наказу Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 року [167]. 

Відповідно до зазначеного Наказу встановлюються права такі громадських 

інспекторів: «1) брати участь  у  проведенні  спільно  з  працівниками органів  

державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами,  

установами,  організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері  

благоустрою населених пунктів; 2) проводити перевірки,   складати   

протоколи   про   порушення законодавства у сфері благоустрою населених 

пунктів і подавати  їх органам  державного контролю у цій сфері для 



89 

притягнення винних до відповідальності; надавати допомогу   органам   

державного   контролю  у  сфері благоустрою  населених  пунктів  у  

діяльності  щодо   запобігання порушенням законодавства про благоустрій 

населених пунктів; здійснювати інші повноваження відповідно до закону».  

Висновок про визначення громадського контролю як складової системи 

гарантій забезпечення реалізації прав та законних інтересів приватних осіб 

під час здійснення діяльності із управління сферою поводження з 

техногенними відходами. Будучи альтернативною формою контрольно-

наглядової діяльності органів державної та регіональної публічної влади, 

здійснення громадського контролю має закріплюватися на законодавчому 

рівні.  

В цілому, погоджуючись із пропозицією О.В. Гладія, що полягає у 

необхідності передбачити у спеціальному законодавчому акті – проєкту 

Закону України «Про правовий режим використання і охорони техногенно 

забруднених земель», необхідним є додати доцільність включення до його 

структури  окремих положень,  що мають встановити особливості 

адміністративно-правового режиму використання земель, забруднених 

техногенними відходами, здійсненню функцій громадського та державного 

нагляду (контролю) за їх використанням.  

Здійснена характеристика системи органів публічного управління у 

сфері поводження з техногенними відходами виявила такі організаційно-

правові проблеми, що обумовлюють низький рівень ефективності їх 

функціонування, як: 1) відсутність нормативно-правового базису для 

визначення особливостей обігу техногенних відходів; 2) відсутність 

державного класифікатора техногенних відходів, який б відповідав сучасним 

європейським та світовим стандартам; 3) розгалуженість системи суб’єктів 

владних повноважень у досліджуваній сфері, при цьому не виявлено жодного 

органу державної влади, до компетенції якого має відноситися сприяння 

впровадженню політики досягнення ефективності використання техногенних 

відходів як вторинної мінерально-сировинних об’єктів енергетики; 4) 
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«безхазяйність» до реалізації функції обліку техногенних відходів та їх 

інвентаризації. 

 

 

2.2. Адміністративні процедури як елемент адміністративно-

правового режиму поводження з техногенними відходами 

 

 

Необхідність забезпечення здійснення адміністративних процедур 

прозоро, доступно, відкрито була визначена на нормативному рівні ще із 

прийняттям Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої 

Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 [201]. Відтак 

нормативне закріплення нагальності вирішення проблем дотримання 

здійснення адміністративних процедур стало однією із пріоритетних тем 

науково-практичних розробок сучасної юриспруденції.  

Триваюча правотворча робота, пов’язана із розробкою та прийняттям 

окремого нормативно-правового акта у сфері правового регулювання 

здійснення адміністративних процедур, своїм науково-теоретичним базисом 

має напрацювання таких видатних вчених вітчизняної юриспруденції, 

В. Б. Авер’янов [30], Ю.П. Битяк [17], Т. О. Коломоєць [92], А. Т. Комзюк 

[94], О. В. Кузьменко [103], О. І. Миколенко [122], В. П. Тимощук [133], А.М. 

Школик [262] та ін.  

Триваюча наукова дискусія щодо визначення сутності адміністративної 

процедури неминуче призводить до необхідності її співвідношення із 

категорією «адміністративний процес». Науково-практичні розробки часто 

зводяться до тлумачення категорії «адміністративний процес» у її широкому 

розумінні. У такому трактуванні адміністративний процес містить такі 

складові адміністративну процедуру, адміністративне судочинство, 

адміністративно-деліктне провадження, адміністративне оскарження [3, с. 16; 

4, с. 196]. Такий підхід обстоюється у наукових дослідженнях таких вчених, 
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як А. Коренєв, О. Якуба, Г. Петров, Д. Бахрах та ін.. Крім того, Н.В. Галіцина 

розуміє категорію «адміністративний процес» повинна включати і 

правотворчу діяльність [37, с. 165].  

Протилежним є підхід, запропонований рядом вченим про 

недоцільність створення такого правового «гіганта», тобто категорії, що 

охоплює надзвичайно різнопланові вектори розвитку адміністративно-

правових відносин. Так, О. І. Миколенко обґрунтовує доцільність 

застосування категорії адміністративної процедури як конструкції, здатної 

задовольнити потреби сучасної науки та юридичної практики [121, с. 25]. 

Ю. М. Фролов розглядає категорії «адміністративний процес» та 

«адміністративна процедура» як ціле та частина, що постійно взаємодіють та 

трансформуються [254, с. 692-698]. 

Визначальною ознакою сутності категорії «адміністративна 

процедура», як обґрунтовує О. В. Кузьменко, є  її відносна оперативність 

реалізації, недоцільність та неможливість ймовірності допущення її 

тривалості у часі, тобто процедура має бути реалізована у максимально 

короткі, розумні строки, при цьому оптимальним є нормативне закріплення 

граничних строків її надання [103, с. 167].  

Отже, під адміністративною процедурою необхідно розуміти діяльність 

суб’єктів публічного управління (органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій та об’єднань та ін.), що має 

відповідати вимогам дотримання визначеного чинним законодавством 

України порядку (що включає в себе певні імперативні та факультативні 

стадії), в результаті якого досягається ціль врегулювання індивідуальної 

адміністративної справи шляхом прийняття належного адміністративного 

акта чи застосування іншого публічно-управлінського інструмента  [3, с. 24; 

5, с. 278; 121, с. 29].  

В одному категоріальному ряді із поняттями «адміністративний 

процес» та «адміністративна процедура» перебуває термін «адміністративне 

провадження». При цьому достатньо поширеним є підхід до ототожнення 
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категорій «адміністративне провадження» та «адміністративна процедура» 

[106, с. 14], що уявляється хибним. Вбачається за доцільне підтримати підхід, 

сутність якого полягає у необхідності застосування співвідношення 

адміністративної процедури та адміністративного провадження як цілого та 

частини [15, с. 111; 3, с. 25-27 та ін.]. 

Проєкт Закону України № 3475 від 14.05.2020 року «Про 

адміністративну процедуру» містить таке розуміння «адміністративної 

процедури» як «визначений законодавством порядок здійснення 

адміністративного провадження», при цьому під адміністративним 

провадженням розуміється «урегульований адміністративною процедурою 

процес розгляду справи, прийняття та виконання адміністративного акта» 

[162].  

В цілому такий підхід був характерним і для проекту Адміністративно-

процедурного кодексу України [ 6]. Дещо відмінним був підхід до розуміння 

адміністративного провадження як сукупності процедурних дій, послідовно 

вчинених адміністративним органом, і прийнятих процедурних рішень з 

розгляду та вирішення адміністративної справи, що завершується 

прийняттям і, у необхідних випадках, виконанням прийнятого 

адміністративного акта; адміністративної процедури як визначеного 

законодавством порядку здійснення адміністративного провадження, - у 

проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» № 9456 від 

28.12.2018 року [161]. 

Вище зазначені положення дозволяють обґрунтувати доцільність 

розуміння категорії «адміністративні процедури» як діяльність суб’єктів 

владних повноважень із здійснення інформаційно-орієнтаційних, дозвільно-

ліцензійних, контрольно-наглядових та адміністративно-деліктних 

проваджень, в результаті якої досягається врегулювання індивідуальної 

адміністративної справи.  
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Такий підхід до розуміння сутності адміністративної процедури 

дозволяє зробити характеристику особливості здійснення функцій 

публічного управління у сфері поводження з техногенними відходами.  

З метою визначення сутності адміністративних процедур у сфері 

використання техногенних відходів є доцільним здійснення їх класифікації за 

такими критеріями. Передусім за функціями правового регулювання 

адміністративні процедури у сфері поводження з техногенними відходами 

поділяються на регулятивні та охоронні.  

Змістом регулятивних адміністративних процедур в цілому, і зокрема, 

у сфері поводження з техногенними відходами є надання особі права 

спеціального використання відповідних об’єктів, тобто надання права на 

утилізацію відходів, їх переробку, перевезення тощо. Застосування 

охоронних адміністративних процедур пов’язується із необхідністю 

подолання шкідливих наслідків протиправної діяльності у сфері поводження 

з відходами. 

Наступним критерієм здійснення класифікації адміністративних 

процедур є мета використання техногенних відходів, що може полягати як у 

спрямуванні діяльності на отримання прибутку від їх переробки, так і без 

такої мети, що переважно притаманно для діяльності державних 

підприємств. 

Визначення стадій здійснення адміністративних процедур у сфері 

поводження з техногенними відходами є необхідним дослідити 

загальновизнану їх поетапну структуру.  

Одним із перших дослідження стадій здійснення адміністративних 

процедур визначено у наукових розробках В.П. Тимощука. Вченим 

визначається, що однією із стадій здійснення адміністративної процедури є 

виконання адміністративного акта [246, с. 169]. 

Стадії адміністративної процедури М.М. Тищенко розуміє як 

відособлені взаємопов’язані та логічно обумовлені процесуальні дії 
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(процедури), зміст яких залежить від суб’єктного характеру відносин [4, c. 

488].  

О.В. Кузьменко під стадіями адміністративної процедури розуміє певну 

діяльність органу владних повноважень, спрямована на досягнення цілей 

адміністративного провадження [102, c. 121]. Загальновизнаним є підхід до 

виділення таких стадій адміністративної процедури, як: подання заяви 

(звернення) до розгляду органом публічної адміністрації; розгляд а 

вирішення адміністративної справи по суті; виконання прийнятого 

адміністративного акта (або рішення суб’єкта владних повноважень); 

факультативна стадія – оскарження рішення [253, с. 77], що буде взято за 

основу для здійснення характеристики особливостей адміністративної 

процедури у сфері поводження з відходами промисловості.  

У сфері поводження із техногенними відходами перелік 

адміністративних послуг не є широким, і до нього входить, зокрема, надання 

повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або 

висновку на транскордонне перевезення відходів [184].  

Передусім необхідно відзначити, що чинним законодавством 

безпосередньо регулюється порядок набуття дозволів лише на 

транспортування небезпечних техногенних відходів. Першою стадією 

ініціації адміністративного провадження із надання дозволу є подання заяви 

експортером чи імпортером, що має ліцензію на перевезенню небезпечних 

відходів виробництва. Подання заяви на отримання спеціального дозволу є 

проявом зацікавленості суб’єкта звернення у виникненні відносин із 

перевезення небезпечних відходів. Подання особою заяви та прийняття її до 

розгляду уповноваженим суб’єктом щодо надання адміністративних послуг у 

сфері використання техногенних родовищ – початкова стадія [105, с. 72]. 

Отриманню повідомлення у сфері поводження з техногенними 

відходами має передувати подання експортером, що планує здійснити 

транскордонне перевезення небезпечних відходів, повинно передувати 

подання звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
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України відповідну кількість повідомлень заповнених бланків про намір 

реалізації відповідної господарської діяльності не пізніше, ніж за сімдесят 

днів. Погодження дозволу про надання повідомлення щодо транскордонного 

перевезення небезпечних відходів вимагає наявності у експортера/імпортера 

ліцензії на здійснення такої діяльності, що має бути подана Міністерству 

захисту довкілля та природних ресурсів України. До компетенції 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України належить 

право затребування відомостей про склад та походження небезпечних 

відходів, а також на витребування протокол аналізу їх геолого-

мінералогічного складу. Видача дозволу на перевезення небезпечних відходів 

вимагає подання відомостей про особу, що має намір здійснює відповідає за 

утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і 

місцезнаходження санкціонованого об’єкта, термін дії дозволу на його 

експлуатацію), крім того вимагається подання нотаріально засвідченої копії 

контракту між експортером та особою, що відповідає за 

утилізацію/видалення. Надання дозволу на транскордонне перевезення 

небезпечних відходів вимагає подання до уповноваженого адміністративного 

органу опису шляху транспортування. Крім того з врахуванням 

характеристики ступеня небезпеки техногенних відходів, що підлягають 

транскордонному перевезенню, діяльність експортера/імпортера, а також 

діяльність експедитора підлягає страхуванню [184]. 

Певні відмінності є при здійсненні імпортування транскордонного 

перевезення  небезпечних техногенних відходів заявником подається до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оригінал 

повідомлення держави експорту. Здійснення транскордонного імпортування 

небезпечних техногенних відходів вимагає наявності нотаріально засвідченої 

копії контракту, зміст якого має відображати такі відомості, як зобов’язання 

сторін щодо визначення настання заходів відповідальності у разі подання 

недостовірних відомостей, а також неповідомлення про виникнення 

ймовірності настання техногенних аварій, що можуть виникнути внаслідок 
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перевезення таких вантажів. Відповідно до змісту інформаційної картки 

адміністративної послуги у сфері здійснення транскордонного імпорту 

небезпечних відходів є необхідним подання відомостей про виникнення 

техногенних відходів, а також їх структура, та мінералогічні характеристику 

[184].  

Надання дозволу на утилізацію небезпечних техногенних відходів 

також здійснюється Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України на підставі подання відомостей про опис способу такої діяльності, 

характеристики суб’єкта господарювання, зокрема, у частині наявності 

належного матеріально-технічного оснащення, достатнього для утилізації 

небезпечних відходів промисловості. Дозвіл на утилізацію небезпечних 

техногенних відходів повинен бути погоджений із органами санітарно-

епідеміологічного контролю (тобто з Міністерством охорони здоровя 

України) [184]. Здійснення утилізації небезпечних техногенних відходів 

відбувається у разі наявності експертної оцінки щодо допустимості 

віднесення таких об’єктів до ресурсів вторинної сировини. Наявність ознак 

можливого настання еколого небезпечних наслідків від здійснення утилізації 

техногенних відходів вимагає здійснення страхування діяльності суб’єктів 

господарювання [184]. На жаль, попри наявність відповідно до положень 

Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням 

небезпечних відходів та їх видаленням [10], статті 46 Закону України і 

статтею 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» щодо необхідності запровадження механізму екологічного 

страхування окремих видів господарської діяльності [211]. Крім того 

відповідно до положень Стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2020 року, затвердженої Законом від 21.12.2010 № 2818-VI [207] 

встановлювалось як мета розвитку системи публічного управління вимога 

щодо здійснення страхування життя людини та майна, що їй належить  від 

шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного 

середовища та погіршення якості природних ресурсів. Ще і досі інститут 
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екологічного страхування не запрацював належним чином через відсутність 

нормативно визначеної методики проведення оцінки ризиків та загроз, 

зумовлених експлуатацією екологічно небезпечних об’єктів, обчислення 

страхових тарифів відповідно до визначеного рівня ризику. Крім того 

відсутнім є економічний сегмент забезпечення права особи на страхування 

себе чи свого майна від екологічної шкоди [136, с. 83-86].  

До переліку документів, що вимагається при отриманні дозволу на 

транскордонне перевезення небезпечних техногенних відходів, повинна бути 

додана інформація про країну, що зобов’язується прийняти такі відходи, а 

також відомості про можливі ризики здійснення такої діяльності. 

Адміністративні послуги із надання дозволів на експорт/імпорт небезпечних 

техногенних відходів, їх транскордонне перевезення територією України 

здійснюється на безоплатних умовах. Розгляд адміністративної заяви має 

відбутися впродовж 60-ти календарних днів. Охарактеризовані 

адміністративні послуги у сфері поводження з техногенними відходами 

надаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів через 

сервіс «Єдине вікно»,  або за допомогою засобів поштового зв’язку. 

Підставою для відмови у  видачі дозволу на транскордонне перевезення 

небезпечних техногенних відходів є: подання недостовірних даних у 

документах, поданих заявником; відсутність у поданих заявником документів 

переліку держав, що заінтересовані у здійсненні перевезення, а також 

відсутність їх згоди на приймання таких відходів; наявність ознак 

фальсифікації згоди заінтересованої держави; здійснення перевезення 

техногенних небезпечних відходів способом, що може привезти до його до 

навмисного видалення; подання заяви щодо зберігання та захоронення 

небезпечних техногенних відходів на території України [184].  

Необхідно відзначити, що відповідно до чинного законодавства 

України відсутнім є нормативно-правове регулювання здійснення 

поводження із техногенними відходами, використання яких не є небезпечним 

для навколишнього природного середовища у разі їх попереднього обліку. В 
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умовах такої правової прогалини фактично унеможливлюється здійснення 

діяльності із переробки техногенних відходів будівництва, зокрема, шляхом 

їх захоронення, чи використання у якості вторинної сировинної бази. 

Техногенні відходи гірничої промисловості можуть бути використані як 

вторинний сировинний ресурс у разі їх державної реєстрації як техногенного 

родовища корисних копалин, що дорівнюється використанню ділянок надр 

для їх розробки.  

Необхідно відзначити, що адміністративна процедура надання дозволу 

на використання техногенних родовищ корисних копалин є достатньо 

складною, вимагає здійснення достатньої кількості погоджувальних 

адміністративних дій, крім того надання дозволу на розробку техногенного 

родовища є фінансово затратним, у порівнянні із можливим прибутком від 

здійснення такого різновиду господарської діяльності.  

Надання дозволу на розробку техногенного родовища корисних 

копалин здійснюється також відповідно до визначених стадій 

адміністративного провадження, що має зініціюватися поданням заяви 

суб’єктом господарювання. Заява подається у письмовій формі, при цьому 

відсутньої є можливість подання звернення через сервіс «Єдине вікно» чи за 

допомогою засобів поштового зв’язку, що підвищує рівень корупціогенності 

такої діяльності.  

До заяви про надання дозволу на використання техногенних родовищ 

корисних копалин мають бути подані визначений чинним законодавством 

України перелік документів. Зокрема, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 «Про затвердження Порядку 

проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 

надрами» [197] визначається, що для отримання дозволу на розробку 

техногенного родовища корисних копалин необхідним є подання таких 

документів: 1) опис документів, що додаються до заяви; 2) документ, що 

підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження, 

зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для 
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іноземних юридичних осіб); 3) документ, що підтверджує повноваження 

уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні; 

4) інформацію про пов’язаних із заявником осіб; 5) структуру власності 

претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для 

юридичної особи (термін “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” 

вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [177]); лист-довідку, яким підтверджується наявність у заявника 

достатньої кількості кваліфікованих фахівців та технічних ресурсів для 

забезпечення організації виконання програми робіт; документи, що 

підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, гарантійного 

внеску (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 

594 [197]). 

Також існує спеціальний порядок отримання дозволу на розробку 

техногенних родовищ корисних копалин без проведення аукціону (тобто 

родовищ, що не містять кольорові метали), має здійснюватися відповідно до 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 

[193]. Для отримання дозволу на використання техногенних родовищ 

корисних копалин без проведення аукціону шляхом подання таких 

документів, як: 1) копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки 

платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість 

зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, 

номером та відміткою); 2) пояснювальна записка з обґрунтуванням 

необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із 

зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства; 

3) каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у 

тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, – каталог 

географічних координат водозабірних споруд; 4) оглядова карта (масштаб 

1:200000); 5) ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного 

вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш 

як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення 

координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 

розробки підземних вод, – ситуаційний план з нанесеними водозабірними 

спорудами та їх географічними координатами; 6) оглядова геологічна карта 

(масштаб 1:200000 – 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів; 

7) гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); 8) геологічні розрізи 

[193].  

Погоджувальні процедури із отримання дозволу на розробку 

техногенного родовища корисних копалин пов’язуються із розглядом таких 

документів місцевими державними адміністраціями. Пакет документів на 

погодження складається з документів, склад яких залежить від виду корисної 

копалини та від виду користування надрами. До обласних рад документи 

необхідно подавати не менше ніж за 20 днів до проведення сесії. Нерідко 

заявника запрошують на засідання комісії, що проводиться перед сесією за 7–

12 днів, для усного обґрунтування та пояснення необхідності отримання 

спецдозволу перед депутатами місцевих рад.  

Перешкодою для здійснення розробки техногенних родовищ корисних 

копалин є встановлена нормативна вимога щодо імперативності укладення 

угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з 

питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка 

оформляється як додаток; до угоди про користування надрами мають 

додаватися особливі умови надрокористування, що  пов’язуються із 

наявністю у суб’єкта господарювання сучасних технологій видобування та 

переробки корисних копалин (п. 10 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2011 р. № 615 ) [193]. 
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Підкреслимо, що спеціальних адміністративних процедур отримання 

дозволів на використання техногенних родовищ немає. Право спеціального 

використання техногенних родовищ виникає водночас з отриманням 

відповідних спеціальних дозволів на надрокористування, в яких додатково 

зазначається, що суб’єкт господарювання має право промислової розробки 

техногенного родовища, або його геологічного вивчення з подальшою 

розробкою, або без такої. 

Стадією, що слідує за поданням документів для отримання дозволу на 

розробку техногенного родовища корисних копалин, є оцінка відомостей, що 

містяться у переліку документів, необхідних для здійснення такої діяльності 

[104, с. 82-83]. Варто відзначити, що негативним є збереження практики 

застосування принципу безпосередньої участі заявника або уповноваженої 

ним особи у процесі отримання адміністративних послуг у сфері 

використання техногенних родовищ корисних копалин  [104, с. 82].  

Крім того відсутність часових обмежень розгляду поданих документів 

для набуття дозволу на розробку техногенних родовищ робить доступ до 

такої адміністративної процедури фактично неможливим. Так, відповідно до 

відомостей, що містяться на офіційному сайті ДНВП «Геоінформ» 

встановлюється, що в «робочому порядку проводиться перевірка документів 

на комплектність, у разі відсутності зауважень документи передаються до 

ДНВП «Геоінформ України» для проведення експертизи наданих 

геологічних матеріалів» (курс. – авт.) [132]. Нормативна дефініція категорії 

«робочий порядок» відповідно до положень чинного законодавства України є 

відсутньою, залежить від застосування оціночних підходів, що відтак є 

свідченням підвищення рівня корупційних ризиків у сфері розробки 

корисних копалин, що є морфологічною складовою техногенних відходів 

гірничої промисловості.  

До факультативних стадій здійснення адміністративних процедур у 

сфері поводження з техногенними відходами є стадія оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у порядку адміністративного 
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судочинства, що при цьому виступає однією із гарантій забезпечення 

прозорості здійснення публічного управління у досліджуваній сфері. Чинним 

законодавством України встановлюється можливість подання вимоги щодо 

забезпечення відшкодування шкоди, завданої у зв’язку із безпідставною 

відмовою в наданні адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього 

природного середовища [105, с. 72]. 

До головних перешкод здійснення адміністративних процедур у сфері 

поводження з техногенними відходами є наявність вимоги щодо взяття на 

облік таких об’єктів, при цьому відсутність Державного фонду відходів 

України своїм негативним результатом значні площі техногенно забруднених 

земель. Відсутність спеціального паспорту, що видається на техногенні 

відходи (техногенні родовища корисних копалин) є перешкодою для їх 

переробки.  

До набуття статусу техногенного родовища корисних копалин 

шламосховища, відвали, терикони тощо є відходами гірничодобувного, 

будівельного та інших видів виробництв і на їх використання не може бути 

поширена відповідна частина надрового законодавства.  

Таким чином, до проблем здійснення адміністративних процедур у 

сфері поводження з техногенними відходами, необхідно віднести: наявність 

корупційних ризиків набуття спеціальних прав на їх розробку та переробку, 

що базується на застосування принципу безпосередньої участі заявника у 

дозвільно-ліцензійному провадженні; наявність нормативних прогалин щодо 

встановлення процедур набуття спеціальних прав на розробку техногенних 

відходів, що є безпечними для довкілля та людини; необхідність відходу від 

ототожнення техногенних родовищ корисних копалин та ділянок надр; 

відсутність узагальнених відомостей, що мають стати основою для створення 

спеціального загальнонаціонального Фонду техногенних відходів України, 

що має стати основою для підвищення ефективності із здійснення політики 

впровадження вторинних енергетичних ресурсів.  
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2.3. Адміністративна відповідальність у сфері використання 

техногенних відходів в Україні 

 

Забезпечення раціонального використання природних ресурсів як мета 

застосування заходів юридичної відповідальності було проголошено 

відповідно до положень Декларації з навколишнього середовища і розвитку 

(Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів є нормативно-правовою основою впровадження ідеї 

сталого розвитку людства [49]. 

В умовах техногенного забруднення земель України, що складає 

близько 9 млн га, з них 4,2 млн га – радіаційно забруднені землі; 2,0 млн га – 

землі, забруднені важкими металами; 2,8 млн га – землі, забруднені 

токсикантами органічного й неорганічного походження [48] вжиття заходів, 

спрямованих на подолання протиправних проявів розміщення техногенних 

відходів набуває особливої актуальності. У світі повсякчасно виникають 

ситуації зростаючих суспільних конфліктів, пов’язаних із розміщенням 

техногенних відходів (зокрема, такими є масові протести у Ачеррі й 

Марильяно (Італія), Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія), Скурієс 

(Греція)).  

Подолання розміщення техногенних відходів, їх накопичення 

відноситься не лише до питань національного значення, а і відноситься до 

категорії світових проблем.  

Правове регулювання заходів юридичної відповідальності за 

несанкціоноване розміщення техногенних відходів передбачається також на 

рівні міждержавних модельних нормативно-правових актів. Так, відповідно 

до положень Модельного закону про відходи Співдружності незалежних 

держав закріплюється, що розміщення техногенних відходів на земельній 

ділянці без погодження з її землевласником чи землекористувачем тягне за 

собою застосування заходів  юридичної відповідальності [127].  

У разі розміщення техногенних відходів на чужій земельній ділянці без 
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надання дозволу на таку діяльність землевласника, на останнього 

покладається обов’язок повідомити муніципальний орган публічної влади, до 

компетенції якого відноситься вжиття заходів із застосування заходів 

державного примусу (ч. 11 ст. 5 Модельного закону про відходи 

Співдружності незалежних держав) [127]. 

Забезпечення ефективності режиму поводження з техногенними 

відходами вимагає запровадження дієвої системи гарантій ненастання 

шкідливих наслідків від такої діяльності. До системи таких гарантій 

безумовно відноситься інститут адміністративної відповідальності. Попри 

важливість інституту адміністративної відповідальності для сучасного 

державотворення триваючими є науково-практичні дискусії щодо визначення 

його сутності. Кризова ситуація колізійності правового регулювання 

посилюється із відсутністю нормативного визначення розуміння категорії 

«адміністративна відповідальність» в цілому, і зокрема – у сфері поводження 

із техногенними відходами. Спроби вирішити наявні прогалини нормативно-

правового регулювання механізму адміністративної відповідальності 

постійно ведуться представниками вітчизняної юриспруденції, висвітлення 

яких дозволить встановити особливості його реалізації у сфері використання 

техногенних відходів. 

Так, розуміння інституту адміністративної відповідальності 

І.П. Голосніченком полягає у виділенні сукупності суспільних 

правовідносин, виникнення, зміна та припинення яких пов’язується із 

застосуванням уповноваженими органами та їх посадовими особами до 

правопорушників (тобто осіб, які вчинили адміністративний делікт) певних 

стягнень  [2, с. 43–43]. Такий підхід відноситься до вузького розуміння 

інституту адміністративної відповідальності, адже в сучасних умовах 

застосуванням адміністративних стягнень не обмежується заходи 

адміністративного припинення. Певною мірою розширює тлумачення 

сутності інституту «адміністративної відповідальності» у власних розробках 

О.І. Миколенко, який відзначає, що до правопорушника можуть бути 
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застосовані не лише адміністративні стягнення, а і іеші заходи державного 

впливу (зокрема, адміністративно-господарські санкції, фінансово-правові 

санкції тощо) [119, с. 19].  

У своєму дослідженні адміністративно-деліктного феномену 

В.К. Колпаков обґрунтовує доцільність розуміння адміністративної 

відповідальності як примусового застосування управомоченим суб’єктом 

передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку 

заходів впливу, які виконані правопорушником, що має відбуватися із 

дотриманням визначеної чинними законодавством процедури [93, с. 290].  

Наслідками вчинення адміністративних правопорушень Є.В. Донін 

визначає застосування адміністративно-примусових заходів майнових та 

особистих обмежень [50, с. 266].  

Адміністративну відповідальність Т.О. Коломоєць акцент у визначенні 

її сутності робить на розумінні реакції держави на певну категорію 

протиправних діянь (зокрема, адміністративних деліктів) [91, с. 10].  

Узагальнення підходів до розуміння категорії «адміністративна 

відповідальність» здійснено у дослідженнях С.О. Мосьондз, яким 

обґрунтовано доцільність відокремлення трьох підходів до визначення 

сутності досліджуваної категорії. Зокрема, вченим визначено, 

адміністративна відповідальність розуміється як застосування заходів 

примусу; як певних майнових чи особистих майнових обмежень; як 

сукупність суспільних відносин, що пов’язані із впровадженням механізму 

застосування до суб’єкта проступку адміністративних стягнень [129, с. 121].  

Принципово відмінним є підхід до розуміння категорії 

«адміністративної відповідальності» обґрунтовується у дослідженнях 

Р.С. Мельника. Вченим визначається необхідність відходу від застосування 

інституту адміністративної відповідальності, що має бути заміщений 

адміністративно-деліктним правом [117, с. 5-16]. Інститут адміністративної 

відповідальності як засіб державного примусу має трансформуватися на 

«всеохоплюючий метод державного управління» (курс. – авт.) [118, с. 285].  
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В аспекті триваючих процесів євроінтеграції України є необхідним 

визначити науково-прикладні підходи до розуміння адміністративної 

відповідальності, вироблені у зарубіжних країнах. Відповідно до німецької 

адміністративно-правової доктрини адміністративна відповідальність 

розуміється як форма примусу, застосування якої відноситься до компетенції 

органів публічного управління [270; 118, с. 286-287]. Такий підхід відзначає, 

що суб’єктами адміністративно-деліктного провадження є органи публічної 

адміністрації, при цьому компетенція судових органів на таку сферу 

суспільних відносин не поширюється.  

Таким чином, інститут адміністративної відповідальності перебуває у 

процесі триваючої трансформації. Розвиток інститут адміністративної 

відповідальності поступово з засобу державного примусу має стати 

ефективним методом здійснення функцій публічного управління, що 

характеризується прозорістю, відкритістю та гарантуванням участі 

громадськості таких задач [107, с. 194-214]. Отже, в межах цього 

дослідження інститут адміністративної відповідальності має розглядатися як 

засіб здійснення публічного управління у сфері поводження з техногенними 

відходами, застосування якого сприяє задоволенню публічного інтересу у 

забезпеченні безпеки довкілля, а також впровадження екологізації 

виробництва, що має базуватися на розумінні відходів промисловості як 

об’єктів права публічної власності.  

Метою застосування заходів адміністративної відповідальності 

відповідно до чинного законодавства України є «виховання особи, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, поваги до правил співжиття» (ст. 

23 КУпАП) [ 88; 29, с. 8].  

В якості додаткової мети чинним адміністративно-деліктним 

законодавством встановлюється необхідність попередження вчинення 

правопорушень у сфері поводження з техногенними відходами. Аналіз 

положень чинного законодавства України свідчить про зосередження уваги 

до розуміння у якості об’єкта адміністративних правопорушень у сфері 
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поводження з техногенними відходами є охорона природи (глава 7 КУпАП) 

[88].  

Такий підхід законодавця свідчить про віднесення адміністративних 

правопорушень у сфері поводження з техногенними відходами до механізму 

застосування заходів еколого-правової відповідальності, метою якої є 

забезпечення вимог екологічної безпеки та конституційного права людини на 

безпечне довкілля [95]. 

М.М. Бринчук обґрунтовує, що екологічною відповідальністю є 

відповідальність держави, суспільства, особи (юридичної чи фізичної) 

людини перед суспільством, сьогоднішніми та майбутніми поколіннями 

людей, перед конкретною людиною і природокористувачем [22], таким 

чином підкреслюючи її комплексний характер, і допустимість її проявів як у 

сфері адміністративної відповідальності, так і у сфері кримінальних 

правопорушень, так і встановлюючи механізм її застосування як засіб 

забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.  Основою для 

застосування заходів еколого-правової відповідальності є поводження із 

природними ресурсами нераціонально, що втілюється у порушенні норм і 

правил охорони довкілля [245, с. 140]. 

З врахуванням зазначеного застосування заходів еколого-правової 

відповідальності має корелюватися із метою застосування заходів окремих її 

різновидів (а саме заходів кримінально-правової відповідальності, чи заходів 

адміністративно-правової відповідальності, чи заходів цивільно-правової 

відповідальності, чи заходів дисциплінарної відповідальності), однак при 

цьому головною її ціллю є забезпечення раціонального 

природокористування. 

Відповідно до положень Закону України «Про відходи» 

встановлюється, що відповідальність у сфері поводження з відходами 

передбачається за вчинення таких правопорушень: 

«а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що 

призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного 
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середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я 

людини та економічних збитків; 

б) самовільне розміщення чи видалення відходів; 

в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її 

територію відходів як вторинної сировини; 

г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють 

державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за 

місцями їх видалення; 

д) приховування, перекручення або відмову від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань 

стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про 

їх аварійні скиди та відповідні наслідки; 

ж) порушення правил ведення первинного обліку та здійснення 

контролю за операціями поводження з відходами; 

з) порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, 

використання, знешкодження та видалення відходів; 

и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 

видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, 

санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної 

шкоди; 

і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без 

відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення 

встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання 

такої декларації; 

ї) порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і 

виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для 

зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів 

(сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо); 
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к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на 

територію України; 

л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів; 

м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів; 

н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як 

вторинної сировини та строків їх перевезення» (ст. 42) [163]. 

Чинним адміністративно-деліктним законодавством України 

передбачається відповідальність за: 1) «псування сільськогосподарських та 

інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, 

нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими 

та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами» 

(ст. 52 КУпАП); 2) «пошкодження лісу стічними водами, хімічними 

речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-

побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання 

чи захворювання» (ст. 72 КУпАП); 3) «засмічення лісів відходами» (ст. 73 

КУпАП); 4) «порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 

видалення або захоронення» (ст. 82 КУпАП); 5) «порушення правил ведення 

первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з 

відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, 

використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням 

встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності» (ст. 82-1 

КУпАП); 6) «приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян 

та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в 

тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки» (ст. 82-2 КУпАП); 7) 

«змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує 

відповідна технологія, без спеціального дозволу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, обласних, Київської, 
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Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища» (ст. 82-4 КУпАП); 8) «передача відходів з порушенням 

установлених правил на зберігання, оброблення або видалення 

підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на 

проведення цих операцій» (ст. 82-5 КУпАП); 9) «порушення встановлених 

правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та 

утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення 

промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, 

золовідвалів тощо)» (ст. 82-6 КУпАП); 10) «приховування перевищення 

встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів» (ст. 91-3 

КУпАП); 11) «невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму 

охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки 

врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення 

післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні 

речовини» (ст. 106-1 КУпАП); 12) «порушення затверджених норм 

використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі 

виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, 

незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння встановленого порядку їх реалізації, порядку 

збирання і здавання їх відходів та брухту» (ч. 2 ст. 189-1 КУпАП) [88]. 

Чинним адміністративно-деліктним законодавством України 

безпосередньо передбачається відповідальність за «захоронення 

неперероблених (необроблених) побутових відходів» (ст. 82-8 КУпАП) [88]. 

Кримінально-правовим законодавством України встановлюється у 

якості підстави застосування кримінального покарання вчинення 

«забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими 
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матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок 

порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, 

здоров'я людей чи довкілля» (ст. 239 КК України), «забруднення або інша 

зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, 

здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими 

матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення 

спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей 

чи для довкілля» (ст. 241 КК України), «забруднення моря в межах 

внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод 

виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речовинами, 

шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок 

порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи 

здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним 

видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах 

внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі 

зазначених матеріалів, речовин і відходів» (ст. 243 КК України), «порушення 

законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло істотну 

шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за експлуатацію 

технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів 

для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або 

небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх 

загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей» (ст. 244 КК України). 

Таким чином, кримінально-правовим законодавством України не 

відмежовується у якості критерію кваліфікації суспільно небезпечного діяння 

розміщення побутових чи техногенних відходів, натомість шкода від 

несанкціонованого використання останніх для довкілля та життя і здоров’я 

людей є значно більшою, що вимагає перегляду концептуальних підстав до 

визначення механізму її реалізації та підвищення ефективності реалізації. 

Необхідно відзначити, що чинним адміністративно-деліктним 

законодавством України не міститься критеріїв розмежування заходів 



112 

адміністративної відповідальності за незаконне розміщення техногенних 

відходів, не визначаються критерії кваліфікації адміністративних 

правопорушень за розміщення побутових відходів. Наведений вище перелік 

адміністративних правопорушень не робить акценту на особливому рівні 

суспільної шкідливості вчиненого діяння, пов’язаного із забрудненням 

окремих природних об’єктів, без встановлення спеціального механізму за 

розміщення техногенних відходів. Наприклад, чинним адміністративно-

деліктним законодавством України встановлюється у якості підстави за 

забруднення лісу незалежно від розміщення таких земельних ділянок 

побутовими відходами чи техногенними відходами, однак при цьому ступінь 

суспільної шкідливості від розміщення останніх є значною. Крім того 

техногенні відходи за своєю мінералогічною структурою відносяться до 

об’єктів, що є здатними забезпечити енергетичні потреби суспільства у разі 

їх переробки; також такі техногенні відходи виробництва можуть 

використовуватися як об’єкт майнових прав, використання якого здатно 

задовольнити ряд стратегічно важливих задач, що стоять перед українською 

державою.  

Суб’єктами вчинення порушень адміністративно-правового режиму у 

сфері поводження із техногенними відходами часто є суб’єкти 

господарювання (гірничодобувні підприємства, будівельні підприємства 

тощо), тобто приватні юридичні особи. В умовах відсутності механізмів 

застосування заходів адміністративних стягнень до юридичних осіб чинним 

законодавством запроваджено дію інституту адміністративно-господарських 

санкцій. Як відзначає О.В. Панасюк, адміністративно-господарські санкції 

відносяться до різновидів системи господарських санкцій, застосування яких 

допускається уповноваженими органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування у разі недотримання вимог здійснення 

господарської діяльності до відповідних юридичних осіб [47;141, с. 164-166].  

Подвійна правова природа адміністративно-господарських санкцій 

обумовлює нагальну потребу у встановленні їх сутності як регулятора 
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суспільних відносин. Визначення критеріїв віднесення адміністративно-

господарських санкцій до певного виду юридичної відповідальності дозволяє 

встановити специфіку процесуального порядку їх застосування, що 

сприятиме оптимізації та підвищенню ефективності здійснення 

господарської діяльності в цілому, і зокрема, у сфері поводження із 

техногенними відходами [230, c. 37]. 

Дослідження проблеми визначення сутності адміністративно-

господарських санкцій неодноразово було предметом наукових розробок, в 

тому числі і на доктринальному рівні. Вартими уваги є висновки, досягнуті 

Н. Шевченко, який під адміністративно-господарськими санкціями розуміє 

«передбачені законом засоби, міри примусового впливу на суб’єкта 

господарювання, що підлягають застосуванню уповноваженими органами 

державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення 

суб’єктом господарювання правопорушення, ліквідацію його наслідків» [259, 

с. 60]. Прихильником вузького підходу до розуміння категорії 

адміністративно-господарських санкцій є В.І. Богун, який обґрунтовує 

доцільність їх визначення як «вилучення в дохід бюджету виручки, 

необґрунтовано одержаної суб’єктом господарювання внаслідок порушення 

останнім діючого порядку встановлення цін і тарифів» [18, с. 80].  

О.П. Рябченко обґрунтовує доцільність віднесення адміністративно-

господарських санкцій до заходів адміністративної відповідальності, 

відмежовуючи їх від системи адміністративних стягнень, що застосовуються 

до фізичних осіб. При цьому вченою наголошується, що сутність категорії 

«адміністративно-господарських санкцій» обумовлює доцільність 

нормативного закріплення окремого процесуального порядку їх застосування 

[230, с. 37-40]. Подібним є підхід, обґрунтований у наукових розробках І.С. 

Войтенка, який проводить кореляційні зв’язки із застосуванням 

адміністративно-господарських санкцій та застосуванням механізмів 

адміністративної відповідальності юридичних осіб [33]. Протилежним є 

підхід, вироблений у дослідженнях О.В. Панасюк, яка обґрунтовує 
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необхідність відокремлення адміністративно-господарських санкцій та 

адміністративних стягнень [142, с. 189-193]. 

Положеннями чинного господарського законодавства встановлюється, 

що адміністративно-господарськими санкціям є «встановлені законами 

України заходи організаційно-правового або майнового характеру, 

спрямовані на припинення правопорушення у сфері господарської діяльності 

суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків» (ст. 239 ГК України) 

[47]. Відповідно до ст. 239 ГК України передбачається, що органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування згідно із обсягом 

наданих їм повноважень та у порядку, визначеному чинним законодавством, 

можуть застосовуватися до суб’єктів господарювання такі адміністративно-

господарські санкції: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-

господарський штраф; стягнення зборів (обов’язкових платежів); 

застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних 

операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в 

порядку, визначених законом; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення 

суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності; 

анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання 

окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності 

суб’єкта господарювання; ліквідація суб’єкта господарювання. 

До суб’єктів господарювання, що порушують режим поводження із 

техногенними відходами, можуть бути застосовані такі адміністративно-

господарські санкції, як адміністративно-господарський штраф як грошова 

сума, що сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бюджету у 

разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської 

діяльності. 

Крім того до суб’єкта господарювання можливим є застосування такої 

адміністративно-господарської санкції, як обмеження та зупинення 

діяльності суб’єкта господарювання, що є доцільним у випадках здійснення 

господарської діяльності з порушенням екологічних вимог[264, с. 239]. Тобто 
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підставами для адміністративного зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання є виникнення загрози життю і здоров’ю людей; виникнення 

епідемій, епізоотій; зараження підкарантинних об’єктів карантинними 

об’єктами; настання радіаційної аварії чи техногенної катастрофи; завдання 

суттєвої шкоди стану чи якості оточуючого середовища; вчинення 

адміністративного делікту у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, та в інших 

випадках, передбачених законом. Такі небезпечні наслідки є характерними в 

тому числі і для недотримання безпеки поводження із техногенними 

відходами. Зупинення діяльності суб’єкта господарювання застосовується 

строком до дев’яноста календарних днів. 

До системи адміністративно-господарських санкцій, що 

застосовуються до  суб’єкта господарювання у разі недотримання ним 

режиму поводження із техногенними відходами є ліквідація підприємства. 

Застосування такої адміністративно-господарської санкції допускається лише 

на підставі рішення суду, про що робиться запис до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до суб’єктів 

господарювання у випадках, передбачених законом.  

Отже, необхідним є зробити висновок про доцільність поєднання 

застосування заходів адміністративної відповідальності та відповідних 

санкцій господарсько-правової відповідальності (вилучення прибутку 

(доходу); адміністративно-господарського штрафу; обмеження або 

зупинення діяльності суб’єкта господарювання, а в окремих випадках – 

ліквідації суб’єкта господарювання) за порушення вимог адміністративно-

правового режиму поводження із техногенними відходами суб’єктом 

господарювання. 
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2.4 Розгляд та вирішення спорів, пов’язаних із поводженням із 

техногенними відходами, у порядку адміністративного судочинства 

До системи гарантій забезпечення ефективності поводження з 

техногенними відходами відноситься здійснення функції державного 

контролю та нагляду за діяльністю, пов’язаної із їх розміщенням, 

транспортуванням, переробкою та утилізацією. Здійснення контрольно-

наглядової діяльності в цілому, і зокрема, у сфері поводження із 

техногенними відходами, може стати предметом спору, де предметом 

адміністративного оскарження виступають позовні вимоги що дотримання 

органами державної влади встановленої процедури здійснення перевірок 

результатів діяльності суб’єктів господарювання. Розгляд та вирішення 

спорів, пов’язаних із поводженням із техногенними відходами, що 

виникають внаслідок застосування заходів державного чи громадського 

контролю та нагляду, відбувається у порядку адміністративного судочинства. 

Віднесення до адміністративної юрисдикції розгляд та вирішення спорів, 

пов’язаних із поводженнями із техногенними відходами, обумовлено 

наявним публічним характеру спору, що виник. Крім того до юрисдикції 

адміністративних судів відповідно до положень ст. 19 КАС України 

відноситься розгляд та вирішення спорів, що виникають внаслідок рішень, 

дій чи бездіяльності органів владних повноважень [87]. 

Причинами публічно-правових спорів у сфері поводження з 

техногенними відходами, як зазначає суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду Н.В. Коваленко, є в тому числі низький рівень 

професійної підготовки посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що є уповноваженими на здійснення контрольно-

наглядових функцій  [85, с. 132-133]. При цьому під функцією державного 

нагляду (контролю) розуміється «діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів 

місцевого самоврядування, інших органів в межах повноважень, 

передбачених Законом України «Про відходи», щодо виявлення та 
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запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт 

та послуг, прийнятого рівня небезпеки для населення, навколишнього 

природного середовища» [165].  

Здійснення функції державного контролю та нагляду пов’язується із 

вжиттям планових та позапланових заходів (перевірок, ревізій, оглядів, 

обстежень та інших дій). В якості прикладу публічно-правового спору, де 

предметом оскарження виступають, дії та результати дій органів державної 

влади, змістом яких є здійснення перевірки діяльності, пов’язаної із 

поводженням із техногенними відходами, варто навести матеріали судової 

практики, зокрема, розгляду справи № 806/1456/16, де відповідачем є 

Державна екологічна інспекція України [237]. 

Сутність позовних вимог у справі № 806/1456/16 [237] полягає у 

недотриманні відповідачем (Державною екологічною інспекцією України) 

процедури проведення перевірки діяльності із поводження із техногенними 

відходами (зокрема, відсутність підстав для її здійснення).  

Відповідно до положень пунктів 3.8, 3.9, 4.3, 4.13, 4.20, 4.23, 4.24 

Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо 

дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженої Наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 

вересня 2008 року №464 [195] встановлюється, що здійснення позапланової 

перевірки має проводиться згідно із наказом органу Державної екологічної 

інспекції України. Строк проведення позапланової перевірки повинен 

дорівняти тривалості десяти робочих днів, для суб`єктів малого 

підприємництва – не більше двох робочих днів. Початок здійснення 

державної перевірки діяльності, пов’язаної із поводженням з техногенними 

відходами, має відбуватися шляхом пред`явлення керівникові суб`єкта 

господарювання чи уповноваженій ним особі направлення на перевірку та 

службового посвідчення, що має засвідчувати посадову особу органу 

Державної екологічної інспекції України, і надати копію направлення. 
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Результатом здійсненої перевірки органом владних повноважень 

приймається адміністративний акт, що складається у двох примірниках, має 

бути підписаний як суб’єктом господарювання, так і державним інспектором 

[195]. 

У разі, якщо суб`єкт господарювання не погоджується з актом, то такий 

акт має бути підписаний із відповідними зауваженнями, що є є невід`ємною 

частиною акта перевірки. Про відмову суб`єкта господарювання підписати 

акт робиться відмітка. У досліджуваній справі № 806/1456/16 [237] хибним 

було подання позивачем адміністративної скарги на дії суб’єкта владних 

повноважень (Державної екологічної інспекції України) не від імені 

юридичної особи (суб’єкта господарювання), а від імені фізичної особи в 

порядку, передбаченого положеннями Закону України «Про звернення 

громадян» [202]. Подана адміністративна скарга за висновками судової 

колегії не містить достатніх доводів щодо наявності порушень у діях 

перевіряючих щодо оформлення акту перевірки, направлення на перевірку та 

під час проведення перевірки БМПП «Сприяння» [237]. Адміністративний 

акт, що складається територіальним управлінням Державної екологічної 

інспекції України, оформлюється у формі припису - обов`язкової для 

виконання у визначені строки письмової вимоги посадової особи органу 

державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення 

порушень вимог законодавства (ч. 8 ст. 7 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») 

[208]. 

Неналежне виконання чи невиконання приписів, розпоряджень та 

інших розпорядчих документів Державної екологічної інспекції України 

тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб`єкта господарювання. 

Належне поводження із техногенними відходами має відповідати 

положенням, визначених відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи», 

де встановлюються обов’язки суб’єктів господарювання, які полягають у: 

визначенні складу та властивостей відходів, що утворюються, а також ступеня 
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небезпечності відходів для довкілля та здоров`я людини відповідно до 

нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; виявлення та 

ведення первинного поточного обліку на основі кількості, типу і складу 

відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, 

обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо 

них статистичну звітність у встановленому порядку, що здійснюється на 

підставі матеріально-сировинних балансів виробництва; призначення 

відповідальних осіб у сфері поводження з відходами; забезпеченні розробки у 

визначеному порядку та виконанні планів організації роботи у сфері 

поводження з відходами; поданні щорічної декларації про відходи за формою та 

у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. На підставі поданих 

щорічних декларацій про відходи ведеться Реєстр місць видалення відходів 

(ст. 28 Закону України «Про відходи» [164]).  

Збереження техногенних відходів вимагається шляхом оформлення 

технічного паспорту об’єкту, де зазначаються найменування та код відходів 

(згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, 

походження, а також технічні характеристики місць чи об`єктів зберігання чи 

видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць 

чи об`єктів. Державною екологічною інспекцією України було встановлено 

наявність таких порушень у діяльності суб’єкта господарювання, що свідчили 

про недотримання режиму поводження із техногенними відходами, як: 

відсутність відповідальних осіб у сфері поводження з відходами на 

підприємстві; відсутність плану організації роботи у сфері поводження з 

відходами; відсутність первинного поточного обліку кількості, типу, складу 

відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, 

обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються; встановлено, що 

не вимагається дослідження наявності дозволів на розміщення відходів та 
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лімітів на утворення та розміщення відходів; не визначені та не погоджені склад 

та властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності для 

навколишнього природного середовища [237]. Необґрунтованість подання 

адміністративної скарги є підставою для відмови у задоволенні позовних 

вимог.  

Натомість такий приклад проведення перевірки діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері поводження з техногенними відходами органами 

Державної екологічної інспекції України є швидше винятком, ніж 

загальнопоширеним прикладом. Наприклад, протилежною за змістом 

здійсненої контрольно-наглядової діяльності, є справа № 826/28014/15 [239], 

де позовними вимогами було визнання протиправним та скасування припису, 

винесеного Державною екологічною інспекцією України до приватного 

підприємства «Нова пошта» щодо відсутності у останнього ряду документів, 

необхідних для здійснення режиму поводження з побутовими відходами 

(зокрема, декларації про утворення відходів, дозволу на відходи, статутних 

документів, наказів щодо призначення осіб, відповідальних за поводження з 

відходами тощо). Ухвалення припису Державною екологічною інспекцією  

України відносно позивача було ненадання ним ряду затребуваних 

документів (що за аргументацією відповідача у справі базується на 

положеннях ст.ст. 17, 32, 33 Закону України «Про відходи», ст. 55 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Однак при 

цьому зазначені положення є декларативними і прямо не містять вказівки на 

доцільність застосування заходів юридичної відповідальності через надання 

неповного пакету документів для здійснення перевірки контрольно-

наглядових повноважень адміністративному органу.  

Іншою групою публічно-правових спорів у сфері поводження з 

техногенними відходами є спори, що виникають у зв’язку із здійсненням 

дозвільно-ліцензійних адміністративних процедур. В якості прикладу 

необхідно навести справа № 826/19129/14 [241], де Касаційний 

адміністративний суд у складі Верховного Суду встановлено, що анулювання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_16214/ed_2018_09_06/pravo1/Z980187.html?pravo=1#16214
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_248/ed_2018_09_06/pravo1/Z980187.html?pravo=1#248
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_259/ed_2018_09_06/pravo1/Z980187.html?pravo=1#259
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_107617/ed_2018_10_12/pravo1/T126400.html?pravo=1#107617
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_107617/ed_2018_10_12/pravo1/T126400.html?pravo=1#107617
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ліцензії на такий вид господарської діяльності, як операції у сфері 

поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення) 

неможливе без достатніх та допустимих доказів порушення ліцензійних 

умов. Відповідно до фабули справи встановлено, що Міністерством екології 

та природних ресурсів України видано ТОВ «Ойл Інвест» ліцензію на 

здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними 

відходами терміном на п’ять років у липні 2012 року. Впродовж дії дозволу 

на поводження з небезпечними відходами контролюючим субєктом владних 

повноважень у ході здійснення перевірки діяльності підприємства ТОВ «Ойл 

Інвест» було встановлено відсутність спеціального технічного паспорту 

місць зберігання відходів [241]. Аргументація суду касаційної інстанції 

полягає у тому, що контроль-наглядовий орган повинен був не анулювати 

видану ліцензію на поводження з небезпечними відходами, а визнання її 

недійсності з моменту її надання, що пов’язується із поданням неповного 

пакету документів.  

З точки зору визначення ефективності правозастосування у сфері 

поводження з техногенними відходами необхідним є здійснити аналіз 

висновків, досягнутих Касаційним адміністративним судом у складі 

Верховного Суду, у справі № 814/368/16 [238]. Зокрема, судом касаційної 

інстанції зроблено висновок, що не здійснення суб’єктом господарювання 

діяльності, в наслідок якої утворюються відходи, в тому числі відходи 

пакування, не є підставою для ведення обліку відходів, тобто для подання 

відповідної статистичної документації [238]. 

Такий висновок корелюється із висновком Вищого адміністративного 

суду України у справі № 813/3046/14, де судом касаційної інстанції було 

встановлено, що внаслідок діяльності  ТОВ «Верболіз» утворюються відходи 

сільськогосподарської діяльності, що призводить до забруднення водних 

ресурсів, а відтак є підставою для висунення вимоги щодо ведення 

документації, пов’язаної із накопиченням, зберіганням та утилізацією 

техногенних відходів [236]. 
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Наведені результати судової практики є свідченням актуальності 

вирішення проблеми досягнення ефективності поводження із техногенними 

відходами, що мають складатися не лише із оптимізації системи здійснення 

публічного управління у досліджуваній сфері, а і створенням спеціальних 

органів державного контролю, на кшталт діяльності «сміттєвої поліції» [266]. 

Крім того із оголошенням завдання запровадження системи оцінки впливу на 

довкілля [212] набуває особливої актуальності здійснення не реагування 

держави на шкідливі наслідки екологонебезпечної діяльності, а передусім її 

попередження.  

 

 

Висновки до розділу 2: 

 

Здійснене в межах розділу дослідження особливостей реалізації 

механізму адміністративно-правового режиму поводження з техногенними 

відходами в Україні дозволяє зробити такі висновки: 

 1. Встановлено, що носіями публічного інтересу у реалізації державної 

та регіональної політики забезпечення ефективності поводження із 

техногенними відходами є як приватні особи (до яких відносяться фізичні 

особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) та юридичні 

особи приватного права (підприємства, установи і організації)), так і органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Підкреслено, що до носіїв 

публічного інтересу у сфері поводження з техногенними відходами 

відносяться також іноземні держави, світова спільнота в цілому. Визначено, 

що міжнародний публічний інтерес у сфері забезпечення сприятливості 

довкілля закріплюється відповідно до положень Стокгольмської декларації з 

навколишнього середовища 1972 року; Декларації Ріо-де-Жанейро щодо 

навколишнього середовища та розвитку 1992 року. Наголошено, що до 

концептуальних проблем реалізації державної та регіональної політики у 

сфері поводження з техногенними відходами відноситься відсутність 
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нормативно закріпленого положення про необхідність визначення у такій 

діяльності наявності публічного інтересу. 

Визначено, що до системи здійснення публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами відносять органи загальної 

компетенції (Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів 

України; місцеві державі адміністрації), органи міжгалузевої компетенції 

(Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, 

Служба безпеки України, Рада національної безпеки та охорони України, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів 

України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство 

закордонних справ України, Державна судова адміністрація України та ін.), 

органи галузевої (спеціальної) компетенції (Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України; Міністерство розвитку громад та територій 

України та їх територіальні управління; Міністерство інфраструктури 

України; Державне агентство водних ресурсів України); Державна служба з 

питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба геології та надр 

України; Державне виробничо-наукове підприємство «Геоінформ України»). 

Охарактеризовано особливості здійснення форм громадського 

контролю у сфері поводження з техногенними відходами, до яких віднесено: 

функціонування громадських рад при міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади, Раді Міністрів АР Крим, обласних, Київській та 

Севастопольській міській, районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністраціях; організація проведення електронних консультацій 

з громадськістю, що здійснюється на офіційному сайті Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України щодо розробки проєктів 

нормативно-правових актів; проведення громадських слухань з питань 

екологічного управління сферою поводження з техногенними відходами.  

На підставі здійсненої характеристики системи органів публічного 

управління у сфері поводження з техногенними відходами виявлено такі 



124 

організаційно-правові проблеми, що обумовлюють низький рівень 

ефективності їх функціонування, як: 1) відсутність нормативно-правового 

базису для визначення особливостей обігу техногенних відходів; 2) 

відсутність державного класифікатора техногенних відходів, який б 

відповідав сучасним європейським та світовим стандартам; 3) розгалуженість 

системи суб’єктів владних повноважень у досліджуваній сфері, при цьому не 

виявлено жодного органу державної влади, до компетенції якого має 

відноситися сприяння впровадженню політики досягнення ефективності 

використання техногенних відходів як вторинної мінерально-сировинних 

об’єктів енергетики; 4) «безхазяйне» ставлення до реалізації функції обліку 

техногенних відходів та їх інвентаризації. 

2. На підставі аналізу наукових розробок В. Б. Авер’янова, 

Ю.П. Битяка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 

О.І. Миколенка, В. П. Тимощука, А.М. Школика обґрунтовано доцільність 

розуміння під категорією «адміністративна процедура» діяльності суб’єктів 

публічного управління (органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій та об’єднань та ін.), що має відповідати вимогам 

дотримання визначеного чинним законодавством України порядку, в 

результаті чого досягається ціль врегулювання індивідуальної 

адміністративної справи шляхом прийняття належного адміністративного 

акта чи застосування іншого публічно-управлінського інструмента. 

Адміністративні процедури у сфері поводження із техногенними 

відходами класифіковано: за функціями правового регулювання (регулятивні 

та охоронні); за метою використання (з підприємницькою метою; без 

підприємницької мети); залежно від оплатності надання (оплатні та 

безоплатні); за об’єктом правового регулювання (адміністративні процедури, 

пов’язані із поводженням із техногенними відходами IV класу використання 

(небезпечні техногенні відходи) та адміністративні процедури, пов’язані із 

поводженням із техногенними відходами І-ІІІ класів використання (безпечні 

техногенні відходи)). 
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Підкреслено, що відповідно до чинного законодавства України 

відсутнім є порядок набуття спеціальних прав на використання техногенних 

відходів І-ІІІ класів безпеки лише за наявності здійснення їх попереднього 

обліку. Визначено, що відсутність паспортизації об’єкта техногенних 

відходів унеможливлює їх подальше використання, в тому числі шляхом їх 

переробки. Обґрунтовано необхідність покладення обов’язку проведення 

паспортизації техногенних відходів органами державної влади (зокрема, 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України) та їх 

територіальними управліннями. Встановлено відсутність нормативно-

правового регулювання здійснення адміністративних процедур у сфері 

поводження із техногенними відходами гірничодобувної промисловості, 

використання яких вимагає проходження державної реєстрації таких об’єктів 

як техногенного родовища корисних копалин, що дорівнюється 

використанню ділянок надр для їх розробки.  

До проблем здійснення адміністративних процедур у сфері поводження 

з техногенними відходами віднесено: наявність корупційних ризиків набуття 

спеціальних прав на їх розробку та переробку, що базується на застосування 

принципу безпосередньої участі заявника у дозвільно-ліцензійному 

провадженні; наявність нормативних прогалин щодо встановлення процедур 

набуття спеціальних прав на розробку техногенних відходів, що є 

безпечними для довкілля та людини; необхідність відходу від ототожнення 

техногенних родовищ корисних копалин та ділянок надр; відсутність 

узагальнених відомостей, що мають стати основою для створення 

спеціального загальнонаціонального Фонду техногенних відходів України, 

що має стати основою для підвищення ефективності із здійснення політики 

впровадження вторинних енергетичних ресурсів.  

3. Визначено, що інститут адміністративної відповідальності перебуває 

у процесі триваючої трансформації. З’ясовано, що інститут адміністративної 

відповідальності поступово розвивається із засобу державного примусу на 

засіб здійснення функцій публічного управління, що має характеризуватися 
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прозорістю, відкритістю та гарантуванням участі громадськості таких задач. 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння інституту адміністративної 

відповідальності як засобу здійснення публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами, застосування якого сприяє 

задоволенню публічного інтересу у забезпеченні безпеки довкілля, а також 

впровадженні екологізації виробництва, що має базуватися на розумінні 

відходів промисловості як об’єктів права публічної власності (майна). 

Встановлено, що відповідно до чинного адміністративно-деліктного 

законодавства України безпосередньо не встановлюється відповідальність за 

порушення режиму поводження із техногенними відходами. З врахуванням 

необхідності вирішення стратегічної задачі із забезпечення поводження із 

техногенними відходами як вторинної сировини обґрунтовано доцільність 

нормативного закріплення критеріїв застосування заходів адміністративної 

відповідальності за невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів. 

Обґрунтовано доцільність поєднання застосування заходів 

адміністративної відповідальності та відповідних санкцій господарсько-

правової відповідальності (вилучення прибутку (доходу); адміністративно-

господарського штрафу; обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання, а в окремих випадках – ліквідації суб’єкта господарювання) 

за порушення вимог адміністративно-правового режиму поводження із 

техногенними відходами. 

4. Встановлено, що предметом публічно-правових спорів у сфері 

поводження із техногенними відходами є: здійснення дозвільно-ліцензійних 

адміністративних процедур; недотримання вимог процедури здійснення 

державного контролю та нагляду за діяльністю, пов’язаної із їх розміщенням, 

транспортуванням, переробкою та утилізацією таких об’єктів; порушення 

режиму використання об’єктів розміщення техногенних відходів (в тому 

числі, - порушення адміністративної процедури із визначення складу та 

властивостей відходів, що утворюються, а також ступеня небезпечності відходів 
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для довкілля та здоров`я людини; - порушення порядку виявлення та ведення 

первинного поточного обліку на основі кількості, типу і складу відходів, що 

утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, 

утилізуються, знешкоджуються та видаляються; - порушення процедурних 

вимог щодо подання статистичної звітності у сфері поводження із техногенними 

відходами, що має здійснюється на підставі матеріально-сировинних балансів 

виробництва; - порушення порядку призначення відповідальних осіб у сфері 

поводження з відходами; - порушення забезпечення розробки у визначеному 

порядку та виконанні планів організації роботи у сфері поводження з відходами; 

неподання щорічної декларації про відходи за формою та у порядку, 

встановленими Кабінетом Міністрів України). 

До передумов виникнення публічно-правових спорів у сфері 

поводження з техногенними відходами віднесено: дублювання повноважень 

органів державної виконавчої влади; низька ефективність здійснення 

інформаційної взаємодії територіальних управлінь Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку регіонів та 

територій України та органів місцевого самоврядування; неналежний рівень 

професійної  підготовки посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що є уповноваженими на здійснення контрольно-

наглядових функцій у сфері поводження із техногенними відходами. 

Обґрунтовано, що зміст судового рішення у справах про недотримання 

режиму поводження із техногенними відходами має полягати не в 

анулюванні спеціального дозволу на здійснення певного різновиду 

господарської діяльності, а визнанні його недійсним. На підставі аналізу 

судової практики розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням заходів 

адміністративної відповідальності у сфері поводження з техногенними 

відходами, обгрунтовано хибність застосування заходів адміністративної 

відповідальності органами владних повноважень (зокрема, територіальними 

управліннями Державної екологічної інспекції України) за ненадання  
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суб’єктом господарювання повного пакету процедурних документів із 

набуття спеціального дозволу на здійснення визначеного виду діяльності.  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [152; 149; 155]. 
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОВОДЖЕННЯ З 

ТЕХНОГЕННИМИ ВІДХОДАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1. Міжнародний та європейський досвід забезпечення 

ефективності адміністративно-правового режиму поводження з 

техногенними відходами 

 

Врахування міжнародного та європейського досвіду правового 

регулювання режиму поводження з техногенними відходами вимагається як 

складова забезпечення ефективності здійснення правотворчої діяльності у 

досліджуваній сфері.  

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом [252], що укладена ще у 2014 році однією із складових здійснення 

державної національної політики поставило задачу забезпечення охорони 

довкілля, що встановлюється згідно із Додатком ХХХ до неї [61]. Згідно із 

положеннями Додатку ХХХ Угоди про Асоціацію України з Європейським 

Союзом визначено необхідність імплементації ряду Директив Європейського 

Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища, що 

сприятиме гармонізації чинного національного законодавства та 

європейських країн. У сфері поводження з відходами до задач здійснення 

правотворчої діяльності відноситься імплементації Верховної Ради України 

таких європейських нормативно-правових актів, як: 1) Директива № 

2008/98/ЄС про відходи [59]; 2) Директива № 2006/21/ЄС про управління 

відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до 

Директиви № 2004/35/ЄС [56]; 3) Директива № 1999/31/ЄС про захоронення 

відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 

1882/2003 [60]; 4) Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне 

запобігання і контроль забруднень) [58]. 
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Відповідно до положень Директиви № 2008/98/ЄС про відходи 

встановлюється, що основними напрямами здійснення національної політики 

із забезпечення максимального використання ресурсного потенціалу 

відходів; проголошення пріоритетного проголошення політики 

раціонального використання відходів; законодавче закріплення критеріїв 

класифікації відходів із виділення особливостей поводження із небезпечними 

та безпечними об’єктів переробки та утилізації; запровадження принципу 

розширеної відповідальності виробника [59]. Згідно із п. 3.1 Директиви № 

2008/98/ЄС встановлюється, що відходами є «будь-яка речовина чи предмет, 

яких власник позбувається, має намір чи зобов’язаний позбутися» [59]. 

Положення 3.2 Директиви № 2008/98/ЄС є частково імплементованим до 

чинного законодавства, зокрема, Державним класифікатором відходів [53] 

встановлюється необхідність визначення спеціального режиму поводження з 

небезпечними техногенними відходами.  

Згідно із положенням пункту 3.3 Директиви № 2008/98/ЄС 

відзначається необхідність нормативного режиму утилізації відпрацьованого 

мастила як різновиду техногенних відходів, до яких відносяться будь-які 

мінеральні або синтетичні мастила або індустріальні мастила, що втратили 

свої корисні властивості для подальшого використання за первісним 

цільовим призначенням [59]. Чинне національне законодавство України не 

відокремлює в якості окремого різновиду відходів такий об’єкт, що має бути 

усунено у майбутньому.  

Директивами Європейського Союзу про відходи обґрунтовується 

необхідність виділення таких суб’єктів таких правовідносин, як виробник 

відходів  (будь-хто, хто виробляє відходи від своєї діяльності (початковий 

виробник відходів), або проводить попередню обробку, змішування чи інші 

операції, що змінюють природу чи склад відходів) та власник відходів 

(виробник відходів або фізична чи юридична особа, яка володіє відходами) 

(пункти 3.5, 3.6 Директиви № 2008/98/ЄС) [59]. Крім того положеннями 

Директиви № 2008/98/ЄС [59] встановлюється спеціальний статус суб’єкта, 
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що повинен утримувати відходи. Звичайно, що допускається поєднання в 

одній особі утримувача відходів, їх виробника та власника, однак це не є 

імперативом, і може змінюватися залежно від ступеня суспільної небезпеки 

використання відходів. 

Реалізація економічного змісту техногенних відходів, тобто 

запровадження підходів до його управління як об’єкта публічного майна, 

вимагає функціонування спеціальних суб’єктів, таких як, «дилер» та 

«брокер». При цьому відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС [59] дилером 

має бути будь-яке підприємство, діяльність якого пов’язується із 

скуповуванням та подальшою реалізацією відходів; «брокером» має 

розглядатися підприємство, діяльність якого полягає у ліквідації чи утилізації 

відходів від імені інших осіб, включаючи брокерів. Чинне законодавство 

України не встановлює особливості функціонування такої категорії 

підприємств, що унеможливлює реалізацію економічного змісту техногенних 

відходів. 

Діяльність дилерів, брокерів та утримувачів техногенних відходів 

відповідно до європейських стандартів має підлягати періодичній перевірці 

спеціально уповноваженим органом державної влади (п. 34.1 Директиви № 

2008/98/ЄС [59]). Зокрема, перевірці підлягає ведення первісної документації 

дилерами, брокерами та утримувачами техногенних відходів, що має містити 

відомості про кількість, природу та походження відходів, у разі можливості 

встановлення – їх цільового використання, періодичності збору, способу 

транспортування як в межах країни, так і шляхом транскордонних 

перевезень, а також закріплення відомостей про найбільш оптимальним 

метод обробки таких об’єктів. Перелік відомостей, що відноситься до 

первісної облікової документації дилерів, брокерів та утримувачів має бути 

доступним для контрольно-наглядових органів [59]. 

Ефективність поводження із техногенними відходами згідно із 

європейськими стандартами повинно передбачати нормативне закріплення та 

практичну реалізацію із таких його складових, як організація збору відходів 
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(«збирання відходів, включаючи первісне сортування та початкове зберігання 

відходів з метою транспортування до закладу обробки відходів»), 

запобігання утворення відходів, сприяння повторному їх використанню, 

обробки, переробки та утилізації [59].  

Європейські та світові стандарти встановлюють механізм посиленої 

відповідальності виробника техногенних відходів за невжиття заходів із 

забезпечення повторного використання, запобігання, переробки та інший вид 

їх утилізації. За невчинення дій, спрямованих на забезпечення повторного 

використання техногенних відходів їх виробником відповідно до положень 

законодавства країн Європейського Союзу встановлюється механізм 

фінансово-правової відповідальності до такого підприємства. Забезпечення 

ефективності вжиття заходів із повторного використання техногенних 

відходів шляхом застосування заходів фінансово-правової відповідальності 

має поєднуватись із нормативно-правовим закріпленням підстав 

адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства – виробника 

таких відходів. Саме поєднання таких методів здійснення публічного 

управління у сфері поводження з техногенними відходами є основою 

успішності реалізації завдань із екологізації виробництва, що є 

концептуальною основою здійснення політики сталого розвитку, 

проголошеної у провідних світових країнах, та частково задекларованої і 

відповідно до положень чинного національного законодавства [203]. 

Забезпечення прозорості та відкритості політики у сфері поводження із 

техногенними відходами відноситься також до системи європейських 

стандартів здійснення публічного управління. Згідно із положеннями  

Директиви № 2008/98/ЄС [59] визначається, що прозорість та відкритість 

здійснення функцій публічного управління у сфері поводження із відходами 

досягається шляхом віднесення такої інформації до системи інформації з 

публічним доступом. Крім того до публічної інформації мають бути 

віднесені відомості про те, чи вироблений товар із вторинної сировини, із 

зазначенням процесу її переробки.   
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Чинним європейським законодавством встановлюється спеціальний 

режим поводження із відходами видобувної промисловості, що регулюється 

відповідно до положень Директиви № 2006/21/ЄС про управління відходами 

видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 

2004/35/ЄС [56]. Імплементація європейських стандартів поводження із 

відходами видобувної промисловості пов’язується із нормативно-правовим 

закріпленням положень про дотримання вимог екологічної безпеки при 

будівництві споруд для накопичення промислових відходів (хвостосховища, 

терикони чи ін.). 

Згідно із встановленими європейськими стандартами поводження із 

техногенними відходами їх захоронення є таким способом використання, 

який у ієрархії допустимих видів діяльності перебуває на найнижчому рівні. 

Однак попри встановлену небажаність такого використання техногенних 

відходів як їх захоронення його застосування вимагає чіткої регламентації. 

Здійснення захоронень техногенних відходів має здійснюватися на 

спеціальних сміттєзвалищах, зокрема, такі об’єкти не повинні завдати шкоди  

ґрунтовим водам, атмосферному повітрю, а також життю та здоров’ю людей 

[248]. 

Відповідно до положень Директиви № 2006/21/ЄС про управління 

відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до 

Директиви № 2004/35/ЄС [56] закріплюються вимоги створення полігонів 

техногенних відходів, вжиття яких здатне забезпечити комплексне 

попередження забруднення від промислової діяльності, сприяє підвищенню 

ефективності здійснення функції державного та громадського контролю за 

такою діяльністю. Особливо необхідно підкреслити, що положеннями  

Директиви № 2006/21/ЄС [56] закріплюється процедура спалювання таких 

відходів.  

Безумовним досягненням, здобутим у процесі розвитку законодавства 

Європейського Союзу є запровадження єдиного інтегрованого екологічного 

дозволу, що замінює собою складну сукупності дозвільно-ліцензійних 
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процедур. Сутність інтегрованого екологічного дозволу на забруднення 

довкілля, що запроваджений у країнах Європейського Союзу, полягає у 

застосуванні комплексної оцінки негативного впливу господарської 

діяльності, що заподіюється на всі природні ресурси – на атмосферне 

повітря, на водні об’єкти та якість земельних ґрунтів. 

В Європейському Союзі система управління відходами будується з 

врахуванням їх класифікації на такі види, як: тверді побутові відходи, 

промислові (техногенні) відходи, будівельні відходи, небезпечні відходи, 

відходи сільського господарства, специфічні види відходів (відходи 

електричного та електронного обладнання). До європейських принципів 

поводження з техногенними відходами належать такі принципи, як принцип 

«ієрархії відходів», принцип «забруднювач платить»,  принцип «користувач 

платить» та «принцип доступності» [139, с. 17]. 

Вартим уваги є досвід розробки міждержавних стандартів поводження 

з відходами, вироблений країнами-членами Співдружності незалежних 

держав. Попри той факт, що Україна вибула із членства такої міждержавної 

спільноти у 2014 році, врахування досвіду правового регулювання 

зарубіжних країн пострадянського простору. Таким є Модельний закон про 

відходи виробництва та споживання [127], прийнятий 15 червня 1998 року 

державами – учасниками Співдружності незалежних держав. Модельний 

закон СНД про відходи виробництва та споживання є базисом для розробки 

законодавчих актів країн-учасниць співдружності, що сприятиме виробленню 

єдиних стандартів діяльності у досліджуваній сфері.  

Аналіз положень Модельного Закону про відходи виробництва та 

споживання дозволяє зробити висновок, що відходами промисловості є 

залишки сировини, матеріалів, речовин, виробів та інших продуктів, які 

утворюються у процесі виробництва продукції та (або) переробки енергії або 

виконання робіт (послуг), які втратили повністю або частково первинні 

споживні якості (стаття 2) [127]. Модельним Законом СНД про відходи 

запроваджується у якості критеріїв класифікації ступінь небезпеки, що 
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виникає внаслідок використання таких залишків виробництва. Небезпечними 

відходами відповідно до модельного законодавства визнаються залишки 

сировини та інші матеріали, що є токсичними, здатними до самозаймання, чи 

мають здатність вибухнути та інші ознаки, що свідчать про можливість 

заподіяння шкоди для життя та здоров’я людей у разі недотримання порядку 

поводження з ними. Модельним Законом СНД про відходи, як і згідно із 

європейськими та світовими стандартами передбачається необхідність 

створення спеціального органу державної влади, уповноваженого на 

здійснення функцій публічного управління у сфері поводження з відходами, 

в тому числі техногенного характеру (ст. 8) [127].   

На відміну від європейського законодавства Модельний Закон СНД 

про відходи встановлює градацію техногенних відходів та техногенних 

родовищ корисних копалин. Доцільність такого нормативно-правового 

підходу не була підтримана відповідно до законодавства країн 

Європейського Союзу, де не виділяється в якості окремого об’єкта 

правовідносин – техногенні родовища корисних копалин; використання 

відходів гірничодобувної промисловості в Європейському Союзі 

встановлюється відповідно до статусу відходів виробництва і не 

прирівнюється до використання ділянки надр, що має відносно більш 

складну адміністративну процедуру надання спеціального дозволу. 

Спеціальним органом публічного управління є суб’єкт, який згідно із 

Модельним законом СНД про відходи уповноважений на виконання не лише 

регуляторних функцій, а і контрольно-наглядових функцій.  

До обов’язків виробників відходів відповідно до Модельного Закону 

України відноситься вжиття заходів із оптимізації процесів утилізації 

залишків виробництва, з пріоритетним закріпленням задачі впровадження 

економіки «повторного» циклу [127].  

Статтею 63 Модельного Закону Співдружності незалежних держав 

передбачені окремі вимоги, що висуваються до об’єктів та технологій 
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розміщення відходів виробництва, зокрема, встановлено, що має вестися 

окремий облік відходів виробництва [127]. 

З врахуванням оголошеного курсу європейської інтеграції України 

необхідним є висвітлення особливостей режиму поводження з техногенними 

відходами відповідно до положень законодавства країн-членів 

Європейського Союзу. Ідея функціонування спеціального органу у сфері 

управління відходами повною мірою реалізована відповідно до 

законодавства Федеративної Республіки Німеччини. Такий орган здійснює 

функції публічного управління у сфері збереження та рекультивації земель, а 

також несе відповідальність за забезпечення вимог екологічної безпеки 

поводження з техногенними відходами. До системи адміністративних 

процедур у сфері використання техногенно забруднених земель у 

Федеративній Республіці Німеччині відносяться провадження із виявлення та 

реєстрації таких об’єктів; здійсненні їх обстеження і оцінки ступеня 

екологічної небезпеки; вжиття заходів із здійснення відновлювальних робіт 

(діяльності із рекультивації земель) та екологічного моніторингу і аудиту. 

Таким чином, функція проведення рекультивації техногенно забруднених 

земель відноситься не лише складових функціонування суб’єктів 

господарювання, а і є складовою компетенції органів державної та 

регіональної влади. Здійснення діяльності рекультивації земель має 

враховувати генеральний план територіального розвитку Федеративної 

Республіки Німеччини, повинно вирішувати суспільно необхідні цілі та 

задачі, що сприяє впровадженню спільної стратегії упорядкування 

промислового впливу на довкілля та інвестиційної привабливості регіону [34, 

с. 144]. 

Попри важливе значення, яке має у процесах подолання шкідливого 

негативного впливу на довкілля німецька держава, необхідно відзначити, що 

окремий сегмент у економіці Федеративної Республіки Німеччини мають 

суб’єкти господарювання, діяльність яких спрямована на рекультивацію 

техногенно забруднених земель. В якості прикладу такого підприємства 
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варто навести державне підприємство Wismut GmbH, яке впродовж останніх 

двадцяти років забезпечило належне безпечне закриття уранових шахт, так 

впровадило заходи із реабілітації таких природних об’єктів [269]. Необхідно 

наголосити, що Федеративна Республіка Німеччина характеризується 

постійно зростаючих обсягом державних фінансових витрат на вжиття 

природоохоронних заходів, що перевищує обсяг зростання промислового 

виробництва. У Федеративній Республіці Німеччині до вжиття заходів із 

відновлення природних ресурсів, в тому числі із забезпечення переробки 

техногенних відходів вкладається понад 10% валового внутрішнього 

продукту. Варто акцентувати увагу, що відповідно до федерального 

законодавства встановлюється безпосередній зв'язок між рівнем 

оподаткування прибутку гірничодобувних підприємств як виробників 

техногенних відходів та площею земель, які такі суб’єкти належним чином 

рекультивують [116, с. 210].  

Іншою країною, досвід якої у здійсненні функцій публічного 

управління у сфері поводження з відходами необхідно враховувати, є 

Республіка Польща. На підставі необхідності імплементації вище зазначених 

Директив Європейського Союзу у сфері управління відходами у Республіці 

Польща розроблено та прийнято такі законодавчі акти, як: «Про отримання 

чистоти і порядку в гмінах», «Про господарювання відходами упаковки», 

«Про обов’язок підприємств щодо деяких відходів і депозитну систему», 

«Про відходи видобувної галузі», «Про надра» (у частині використання 

відходів гірничодобувної промисловості). Базовим законодавчим актом у 

досліджуваній сфері в Республіці Польща є закон про відходи, де 

встановлюються керівні засади та інститути використання побутових та 

техногенних відходів, методів їх переробки, утилізації та ліквідації [99, с. 51]. 

Відповідно до законодавства Республіки Польща здійснення дозвільно-

ліцензійних проваджень у сфері поводження з відходами відноситься до 

муніципальних органів публічного управління – воєводств чи повітів. При 

цьому варто наголосити, що на території Польщі дії і загальнонаціональний 
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стратегічний план поводження із відходами, що за своєю сутністю не є 

декларативною концепцією, а містить конкретні заплановані показники 

розвитку діяльності із управління  відходами. Зокрема, відповідно до 

стратегії поводження з відходами Республіки Польща встановлюється, що 

50% усіх відходів підлягають переробці; 70% відходів будівництва мають 

бути використані вторинно; 65% органічних відходів мають перероблятися 

[70]. 

Техногенні відходи, якщо інше не передбачено чинним законодавством 

Республіки Польща, відносяться до об’єктів комунальної власності, 

забезпечення використання якого органом місцевого самоврядування 

відбувається за рахунок сплати екологічного податку населенням та 

суб’єктами господарювання регіону. Згідно плану управління відходами не 

допускається вивезення комунальних відходів за межі адміністративно-

територіальної одиниці, в тому числі така вимога застосовується до 

транспортування техногенно небезпечних відходів [228]. У сфері поводження 

з техногенними відходами суб’єктами забезпечення реалізації публічного 

інтересу є не лише органи державної та муніципальної влади, а і утворювачі 

відходів, а також дилерів відходів (тобто суб’єкти, діяльність яких пов’язана 

із збором техногенних відходів, їх вивезенням та подальшою переробкою). У 

разі низької ефективності діяльності такого суб’єкта управління 

техногенними відходами, як дилер, утворювач відходів з метою захисту 

публічного інтересу, може звернутися до органів прокуратури та інспекції з 

питань охорони навколишнього природного середовища. У Польщі 

заборонено захоронювати на сміттєзвалищах енергетично цінні відходи. Крім 

того вживаються заходи із запровадження підприємств зеленої енергетики 

Зелений тариф у порівнянні з попередніми роками у Польщі зменшився з 160 

злотих (1200 грн) за 1 мВт/год до 30 злотих (225 грн) мВт/год [72]. 

Таким чином, практика правового регулювання відносин у сфері 

поводження техногенних відходів має важливе значення для подальших 

процесів імплементації європейських стандартів здійснення публічного 
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управління в Україні. Подальші процеси імплементації європейських 

стандартів управління техногенними відходами вимагає переосмислення 

підходів до їх використання не лише з позицій охорони навколишнього 

природного середовища, а і у якості публічного майна. Отже, європейський 

досвід охорони навколишнього середовища свідчить про практику створення 

спеціально уповноваженого органу у сфері публічного управління відходами. 

Такий позитивний досвід є наявним у Федеративній Республіці Німеччина, 

Республіці Польща тощо. Крім того до надбань розвитку європейських країн 

необхідно віднести відмову від декларативності підходів до розробки 

стратегічних планів поводження із техногенними відходами, запровадження 

активних заходів із рекультивації техногенно забруднених земель, а також 

здійснення паспортизації ділянок техногенних відходів за рахунок ресурсів 

державного та місцевих бюджетів.   

 

 

3.2. Напрями вдосконалення адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами в Україні 

 

Стан техногенного забруднення земель в Україні свідчить про 

недосконалість здійснення публічного управління у сфері поводження із 

відходами промисловості. Забезпечення належного рівня ефективності 

здійснення публічного управління у сфері поводження з техногенними 

відходами вимагає вироблення стратегічних підходів, в основі яких має бути 

покладено як здобутки міжнародних світових здобутків, так і здобутків 

національних правових систем, що досягнуті з питань подолання 

забруднення  земель важкими металами та їх негативного впливу на життя та 

здоров'я людини.  

До організаційно-правових проблем поводження із техногенними 

відходами необхідно віднести відсутність полігонів їх зберігання, що мають 

функціонувати в комплексі із технологічними центрами із розробки способів 
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та засобів їх переробки, утилізації у поєднанні із  створенням відповідної 

інфраструктури із обслуговування діяльності суб’єктів господарювання. 

Вирішення проблеми фінансового забезпечення діяльності, пов’язаної із 

функціонування полігонів техногенних відходів та суміжних технологічних 

центрів є ефективним за рахунок поєднання коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, а також відрахувань виробників таких відходів. 

Технічні рішення щодо зниження забруднення навколишнього середовища 

відходів включають: створення реєстру методів щодо зниження викидів 

важких металів підприємствами, очищення і рекультивації забруднених 

територій, її детоксикації [71]. 

Проблеми правового регулювання здійснення функцій публічного 

управління у сфері поводження із техногенними відходами пов’язуються як 

низьким рівнем здійснення регуляторним повноважень, так і неналежним 

рівнем реалізації охоронних компетентностей, однією із яких є, зокрема, 

недосконалість чинного адміністративно-деліктного законодавства.  

Директивами Європейського Союзу про відходи обгрунтовується 

необхідність виділення таких суб’єктів таких правовідносин, як виробник 

відходів  (будь-хто, хто виробляє відходи від своєї діяльності (початковий 

виробник відходів), або проводить попередню обробку, змішування чи інші 

операції, що змінюють природу чи склад відходів) та власник відходів 

(виробник відходів або фізична чи юридична особа, яка володіє відходами) 

(пункти 3.5, 3.6 Директиви № 2008/98/ЄС) [59]. Крім того положеннями 

Директиви № 2008/98/ЄС [59] встановлюється спеціальний статус суб’єкта, 

що повинен утримувати відходи. Звичайно, що допускається поєднання в 

одній особі утримувача відходів, їх виробника та власника, однак це не є 

імперативом, і може змінюватися залежно від ступеня суспільної небезпеки 

використання відходів. 

Реалізація економічного змісту техногенних відходів, тобто 

запровадження підходів до його управління як об’єкта публічного майна, 

вимагає функціонування спеціальних суб’єктів, таких як, «дилер» та 
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«брокер». При цьому відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС [59] дилером 

має бути будь-яке підприємство, діяльність якого пов’язується із 

скуповуванням та подальшою реалізацією відходів; «брокером» має 

розглядатися підприємство, діяльність якого полягає у ліквідації чи утилізації 

відходів від імені інших осіб, включаючи брокерів. Чинне законодавство 

України не встановлює особливості функціонування такої категорії 

підприємств, що унеможливлює реалізацію економічного змісту техногенних 

відходів.  

Доповнити положення статті 1 Закону України «Про відходи» 

спеціальними нормами, що мають визначити особливості статусу таких 

суб’єктів управління техногенними відходами, як дилер відходів, брокер 

відходів, утримувач відходів у такій редакції: 

«дилер – підприємство, діяльність якого пов’язана із скуповуванням та 

подальшим продажом відходів, включаючи дилерів, які фізично не володіють 

відходами; 

брокер – підприємство, що має ліцензію (дозвіл) на ліквідації або 

утилізацію відходів від імені інших осіб, включаючи брокерів, які фізично не 

володіють відходами; 

утримувач відходів – підприємство, діяльність якого пов’язується із 

зберіганням відходів та запобіганню поширення шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище; 

техногенні відходи – матеріали та речовини, що виникли внаслідок їх 

господарської діяльності, використання яких за їх первісним цільовим 

призначенням є неможливим». 

До обов’язків дилерів, брокерів та утримувачів техногенних відходів 

відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 

19 листопада 2008 року [59] має бути віднесено закріплення  ведення 

первісної документації дилерами, брокерами та утримувачами техногенних 

відходів, до змісту якої відносяться відомості про кількість, природу та 

походження відходів, у разі можливості встановлення – їх цільового 
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використання, періодичності збору, способу транспортування як в межах 

країни, так і шляхом транскордонних перевезень, а також закріплення 

відомостей про найбільш оптимальним метод обробки таких об’єктів. Саме 

порядок ведення первісної документів дилерів, брокерів та утримувачів 

техногенних відходів має бути предметом перевірки ї господарської 

діяльності територіальними управліннями Міністерства розвитку регіонів та 

територій України як перспективного органу публічного управління у 

досліджуваній сфері. 

Структура системи побудови публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами встановлює необхідність 

запровадження спеціальної функції із здійснення контролю та нагляду за 

такою діяльністю. На разі в Україні в сучасних умовах здійснення функції 

державного контролю та нагляду за використання техногенних відходів 

покладено на Державну екологічну інспекцію України, що вже понад п’ять 

років перебуває у стані постійної реформації. Крім того хибне розуміння 

домінуючого значення оцінки впливу на довкілля та відмови від здійснення 

функції державного нагляду та контролю своїм результатом має 

«безхазяйне» ставлення до вирішення проблеми захисту навколишнього 

природного середовища та життя і здоров’я людини від шкідливого впливу, 

що має діяльність із неналежного використання техногенних відходів. 

Проблема забезпечення ефективності поводження з відходами, і 

зокрема, із техногенними відходами, вимагає застосування комплексного 

науково-практичного підходу, основою якого має стати вирішення 

стратегічної задачі використання таких об’єктів не лише з точки зору 

запобігання проявам екологічної шкоди, а і з точки зору їх економічної 

ефективності. Реалізація такого стратегічно важливого завдання 

пов’язувались із створенням спеціального органу публічного управління – 

Міністерства управління відходами, до складових якого необхідно включити 

Департамент техногенних відходів. До моменту створення такого 

спеціального суб’єкта владних повноважень функції управління 
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техногенними відходами покласти на Міністерство розвитку громад та 

територій України, до функцій якого, зокрема, є необхідним віднести 

проведення діяльності із паспортизації відходів металургійних, 

гірничодобувних та інших підприємств, розміщених як на території таких 

суб’єктів, так і поза такою. В результаті проведеної діяльності із 

паспортизації техногенних відходів має бути створений єдиний 

загальнонаціональний державний реєстр, де повинні міститися відомості про 

виробника відходів, про власника відходів, про дилера та брокера відходів. З 

метою заохочення суб’єктів господарювання до здійснення діяльності із 

переробки та утилізації техногенних відходів є необхідним запровадити 

пільгове оподаткування їх функціонування.  

Реалізація такої авторської пропозиції на даному етапі 

державотворення пов’язується із внесенням змін до положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 [188] спеціальним 

положенням такого змісту, що визначити зміни до компетенції Міністерства 

розвитку громад та територій України, шляхом встановлення серед кола 

завдань, які ним мають виконуватися завдання із: 

 «поводження з техногенними відходами, забезпечення розроблення та 

виконання державних програм у сфері поводження з техногенними 

відходами, планів та заходів у сфері поводження з техногенними відходами, 

а також ведення Державного реєстру техногенних відходів». 

Діяльність дилерів, брокерів та утримувачів техногенних відходів 

відповідно до європейських стандартів має підлягати періодичній перевірці 

спеціально уповноваженим органом державної влади (п. 34.1 Директиви № 

2008/98/ЄС [59]). Імплементація європейського стандарту із забезпечення 

контролю та нагляду за діяльністю дилерів, утримувачів та брокерів 

техногенних відходів вимагає віднесення до компетенції Міністерства 

розвитку регіонів та територій України функції проведення перевірок їх 

діяльності, зокрема, у частині проведення перевірок операцій збору та 

перевезення повинні враховувати походження, природу, кількість та 
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призначення відходів, що збираються та перевозяться такими суб’єктами 

господарювання. 

Забезпечення прозорості та відкритості політики у сфері поводження із 

техногенними відходами відноситься також до системи європейських 

стандартів здійснення публічного управління. Згідно із положеннями  

Директиви № 2008/98/ЄС [59] визначається, що прозорість та відкритість 

здійснення функцій публічного управління у сфері поводження із відходами 

досягається шляхом віднесення такої інформації до системи інформації з 

публічним доступом. Крім того до публічної інформації мають бути 

віднесені відомості про те, чи вироблений товар із вторинної сировини, із 

зазначенням процесу її переробки.   

Реалізація такої авторської пропозиції пов’язується із необхідністю 

перегляду нормативних підходів до встановлення суб’єктного складу 

інформаційних правовідносин. Забезпечення доступу до інформації про стан 

використання техногенних відходів має бути визначено як складова 

механізму доступу до публічної інформації. З цією метою є необхідним 

доповнити частину другу статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [171] положенням, що до розпорядників інформації, 

зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію 

відносяться і виробники техногенних відходів. 

Забезпечення ефективності використання техногенних відходів в 

Україні пов’язується із необхідністю оптимізації дозвільно-ліцензійних 

проваджень у досліджуваній сфері. Як було встановлено у попередньому 

підрозділі відповідно до положень Директиви № 2006/21/ЄС [56] 

встановлюється доцільність встановлення єдиного інтегрованого 

екологічного дозволу, що надається суб’єкту господарювання, внаслідок 

діяльності якого відбувається забруднення атмосферного повітря, водних та 

земельних ресурсів.  

В Україні діяльність суб’єкта господарювання, що заподіює шкоду 

довкіллю, вимагає отримання трьох окремих дозвільних документів: 1) 
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дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що 

видається у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2002 р. № 302 [199]; 2) дозволу на скидання забруднюючих 

речовин у водні ресурси, що видається у порядку, встановленому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 [190]; 

3) дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок 

[143]. 

Запровадження єдиного інтегрованого екологічного дозволу в Україні 

забезпечить реалізацію європейських стандартів із комплексної оцінки 

негативного впливу на довкілля, що було проголошено із прийняттям Закону 

України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII [212] та скасування юридичної 

сили Закону України «Про екологічну експертизу» [173]. 

Низька ефективність здійснення функцій публічного управління у 

сфері поводження із техногенними відходами є недосконалість 

адміністративно-деліктного законодавства. У науковій літературі 

триваючими є наукові дискусії щодо напрямів удосконалення чинного 

адміністративно-деліктного законодавства, при цьому погляди вчених 

різняться від обґрунтування доцільності застосування лише засобів 

інкорпорації його положень (Р.В. Миронюк [123, с. 4-10] та ін.), до 

необхідності здійснення масштабного перегляду його положень шляхом 

розробки та прийняття нової Кодексу України про адміністративні проступки 

(О.В. Панасюк [141, с. 164-177], Р.С. Мельник [117, с. 5-16], О.І. Миколенко, 

В.С. Бердник [120, с. 168-175], О.В. Муза [130, c. 49-53] та ін.). Як відзначає 

О.В. Панасюк є необхідним переглянути концептуальні основи  

адміністративно-деліктного права в Україні з врахуванням вектору 

євроінтеграційного розвитку України, що має базуватись на застосуванні 

сучасних правових стандартів розвинутих світових держав [140, c. 83-93]. 

Здійснення реформи адміністративно-деліктного законодавства має 

враховувати як досягнення національної системи права, так і європейських 

правових систем  [263, с. 133-137]. Необхідно підкреслити, що сучасний 
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правовий розвиток країн Європейського Союзу характеризується декількома 

підходами до регулювання адміністративно-деліктних відносин. Зокрема, у 

таких країнах, як Швейцарія, Португалія, Австрія характеризуються 

наявністю нормативних актів змішаного характеру. Відповідно до 

законодавства зазначених країнах відбувається поєднання матеріальних та 

процедурних положень з питань адміністративних правопорушень. Дещо 

протилежним є підхід, застосований у таких країнах, як Республіка Польща і 

Чеська Республіка, де визначення системи адміністративних проступків 

відбувається на рівні окремого кодифікованого акта  [272]. Цікавим є досвід 

Королівства Данії, де закріплюється порядок застосування заходів 

адміністративної відповідальності передбачається нормами кримінального 

законодавства [276]. 

Відсутність кодифікованого акта у сфері запобігання адміністративних 

правопорушень у Федеративній Республіці Німеччині не стало на заваді у 

забезпеченні належного рівня запобігання проявам протиправної діяльності 

[232, с. 278]. 

З метою імплементації європейських та світових стандартів 

поводження із техногенними відходами є необхідним запровадження підстав 

для застосування заходів посиленої відповідальності виробника техногенних 

відходів за невжиття заходів із забезпечення повторного використання, 

запобігання, переробки та інший вид їх утилізації. За невчинення дій, 

спрямованих на забезпечення повторного використання техногенних відходів 

їх виробником відповідно до положень законодавства країн Європейського 

Союзу встановлюється механізм фінансово-правової відповідальності до 

такого підприємства. Застосування заходів фінансово-правової 

відповідальності за невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання, запобігання, переробки та іншого виду утилізації техногенних 

відходів має поєднуватися із встановленням механізму адміністративної 

відповідальності шляхом доповнення чинного Кодексу України про 

адміністративні правопорушення спеціальною статтею такого змісту: 
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«Стаття 82-9. Невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів 

Невжиття заходів із забезпечення повторного використання 

техногенних відходів (відходів будівельної промисловості, відходів 

гірничодобувної промисловості тощо) їх виробником - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістсот до 

вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Судова практика розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням заходів 

адміністративної відповідальності у сфері поводження з техногенними 

відходами Державною екологічною інспекцією України. Зокрема, окремою 

підставою для застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення порушень у сфері поводження з техногенними відходами не 

надання процедурних документів із набуття спеціального дозволу на 

здійснення визначеного виду господарської діяльності. Підставою для 

порушення адміністративно-деліктного провадження з боку Державної 

екологічної інспекції України є неподання суб’єктом господарювання 

документів, що підтверджують наявність основи для набуття спеціальних 

прав на використання техногенних відходів. Однак при цьому необхідно 

зазначити, що безпосередньо нормами чинного адміністративно-деліктного 

законодавства України не встановлюється відповідальність за неподання 

відомостей про набуття спеціальних прав на використання техногенних 

відходів під час здійснення планової та позапланової перевірки. Зокрема, у 

якості прикладу необхідно навести рішення Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі 

№ 826/28014/15, де було встановлено, що правомірним є адміністративний 

акт, складений суб’єктом владних повноважень, лише у разі виявлення під 

час перевірки порушень вимог природоохоронного законодавства, котрі 

повинні бути усунені в строк, що не перевищує півроку. В досліджуваній 

справі припис не встановлює порушень законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища та не направлений на усунення таких 
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порушень в сфері поводження з відходами (зокрема, ненадання суб’єктом 

господарювання у повному обсязі документів, що затребувані посадовими 

особами Державної екологічної інспекції України у процесі здійснення 

планової чи позапланової перевірок) [239]. 

Питання оптимізації поводження із техногенними відходами 

безпосередньо встановлюється положеннями статті 339 Угоди про Асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, де визначається доцільність здійснення регуляторних реформ з 

зберігання та переробки відходів гірничодобувної промисловості (відходів 

енергетичного, коксованого та бурого вугілля) [216].  

Зокрема, однією із вимог Угоди про Асоціацію з Європейським 

Союзом [61] є необхідність створення спеціального органу державної влади у 

сфері поводження із відходами в цілому. Крім того положеннями Директиви 

№ 2008/98/ЄС про відходи наголошується необхідність створення такого 

суб’єкта владних повноважень впродовж трьох років із моменту підписання 

угоди про асоційоване членство, або максимально – впродовж п’яти років 

[59].  

Згідно із положеннями Плану імплементації Директиви № 2006/21/ЄС 

про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і 

доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС є необхідним впродовж п’яти років: 

1) прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого 

органу (органів); 2) встановлення системи, яка забезпечить 

створення/розроблення операторами (суб’єктами господарювання) планів 

управління відходами (визначення та класифікація засобів 

поводження/переробки з відходами; характеристика відходів) (ст. 4 і 9); 

3) встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи 

контролю (ст. 7, 14 та 17); 4) встановлення процедур управління та 

моніторингу видобувних пустот (ст. 10); 5) встановлення процедур закриття 

та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної 
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діяльності (ст. 12); 6) створення реєстру закритих майданчиків відходів 

видобувної діяльності (ст. 20) [147]. 

Положеннями Плану імплементації Директиви 2006/21/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувної 

промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС на 

грудень 2015 року передбачалось розробка та прийняття Закону України 

«Про відходи видобувної (гірничодобувної) промисловості» [147], який на 

разі і досі не існує навіть у вигляді проєкту. Структурно такий законодавчий 

акт має містити положення про встановлення особливостей поводження із 

відходами гірничої та гірничо-хімічної промисловості; відходами 

нафтогазовидобувної галузі; відходами чорної та кольорової металургії; 

відходами машинобудівної та металообробної промисловості; відходами 

лісової та деревообробної промисловості; відходами енергетики; відходами 

хімічної, нафтохімічної та суміжних галузей промисловості; відходами 

харчової промисловості; відходами легкої промисловості. Чинним 

законодавством України не визначається класифікації відходів, ступінь їх 

небезпеки (шкідливості). Чинним Державним класифікатором відходів (ДК 

005-96) відходи навіть не поділяються на промислові та побутові, включаючи 

останні як окремі елементи у перші. Натомість ефективне розділення 

техногенних відходів є гарантією подальшого їх використання як вторинного 

ресурсу або проведення їх послідуючої утилізації/переробки, видалення 

шляхом застосування відповідних технологій. Часто такі можливості 

втрачаються, оскільки промислові відходи змішуються з іншими типами 

відходів. До основних завдань реформування чинного національного 

законодавства у сфері поводження з відходами є вирішення проблеми 

відходів, які не належать до «ресурсоцінних». 

Положеннями Національної стратегії управління відходами до 2030 

року [219]. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

08.11.2017 р.№820-р визначено, що «відходи, що утворюються у процесі 

видобування, збагачення, хіміко-металургійної переробки, транспортування і 
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зберігання корисних копалин є вторинним сировинним резервом 

промисловості, будівництва та енергетики». Національною стратегією 

управління відходами до 2030 року визначено, що подолання існуючих 

проблем поводження із техногенними відходами вбачається у вжитті таких 

заходів, як: 1) активізації процесів із розробки та прийняття проєктів 

законодавчих актів, зокрема, необхідними є Закони України «Про управління 

відходами», «Про захоронення відходів», «Про спалювання відходів», «Про 

управління відходами видобувної промисловості», «Про відпрацьовані 

нафтопродукти», та інших, що своїм результатом має містити положення із 

імплементації стандартів, закріплених Директивою № 2006/21/ЄС 

Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. “Про управління 

відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 

2004/35/ЄС” [57]; 2) розміщення на офіційних сайтах як адміністративних 

органів, так і громадських організацій методичних інформаційно-

довідникових відомостей про вжиття наявних технологій із поводження з 

відходами та ефективності використання таких ресурсів у якості вторинної 

сировини, що може бути віднесено як до об’єктів публічного чи приватного 

майна; 3) нормативне закріплення системи класифікації промислових 

відходів відповідно до європейського законодавства; 4) проведення 

інвентаризації та взяття на державний облік джерел утворення промислових 

відходів у розрізі суб’єктів господарювання, що має стати основою для 

формування загальнонаціонального Фонду управління техногенними 

відходами; 5) облік підприємства, що займаються збиранням та перевезенням 

техногенних відходів; 6) нормативне закріплення підстав для запровадження 

податкового стимулювання діяльності, пов’язаної із перероблення, утилізації 

техногенних відходів, а також діяльності, пов’язаної із використанням 

техногенних (промислових) відходів як вторинної сировини; 7) визначення 

нормативного підґрунтя для здійснення будівництва новоствореного майна 

чи реконструкції існуючого, що пов’язується із розміщенням, 

попередженням забруднення ґрунтів, чи інших природних ресурсів, 
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здійснення моніторингу довкілля; 8) нормативне закріплення регулювання 

здійснення заходів із закриття об’єкта, рекультивації земель, що перебувають 

у стані техногенного забруднення; 9) підготовка освітніх програм із 

підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері поводження з 

техногенними відходами. 

Водночас на сьогодні немає підстав стверджувати ефективність 

практичної реалізації режиму поводження з небезпечними відходами. Це 

зумовлено, по-перше, відсутністю нормативно-правових актів, які б 

конкретно визначили й закріпили критерії класифікації відходів на 4 класи; 

по-друге, через відсутність цієї чіткої класифікації небезпечних відходів 

неможливою стає реалізація функції державного контролю та нагляду за 

утилізацією відходів, їх розміщенням тощо.  

Попри встановлення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 3 січня 2013 р. № 22-р реалізації стратегії поводження із 

відходами у декілька етапів: 1) 2013–2015 рр. – це ліквідація найбільш 

екологічно небезпечних об’єктів зберігання токсичних відходів, зменшення 

обсягу утворення відходів та запобігання їх несанкціонованому видаленню, а 

також реалізація пілотних проектів з будівництва полігонів та створення 

потужностей з утилізації, перероблення та знешкодження відходів; 2) 2016–

2020 рр. – передбачається здійснення заходів щодо створення сучасної 

інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної 

сировини, залучення інвестицій у сферу поводження з відходами [218],  - 

фактично ці процеси перебувають у стадії стагнації.  

До проблем поводження із техногенними відходами відноситься також 

низька ефективність здійснення оподаткування такої діяльності. За 

розміщення техногенних відходів має сплачуватися екологічний податок, 

ставка якого залежить від класу екологічної небезпеки такого об’єкту. Згідно 

із ст. 246 Податкового кодексу України встановлені такі ставки податку за 

розміщення відходів: I клас – надзвичайно небезпечні – 1405,65  грн за 1 тонну 

відходів; II клас – високонебезпечні – 51,2 грн за 1 тонну; III клас – помірно 
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небезпечні – 12,84 грн за 1 тонну; IV клас – малонебезпечні, нетоксичні 

відходи гірничої промисловості – 5 грн за 1 тонну. При цьому в разі 

розміщення відходів, щодо яких не визначено клас небезпеки, застосовується 

ставка податку, що встановлюється для відходів класу надзвичайно 

небезпечних відходів, тобто І класу [158]. 

Ставки екологічного податку за розміщення техногенних відходів 

морально застарілі і вимагають узгодження в межах реалізації європейських 

стандартів. 

Встановлена відсутність в Україні єдиного інтегрованого екологічного 

дозволу, відсутність належного рівня оподаткування діяльності із 

поводження із техногенними відходами, низька ефективність механізмів 

відповідальності суб’єктів господарювання та суб’єктів владних 

повноважень за порушення режиму поводження із відходами створює 

ситуацію назріваючої екологічної катастрофи загальнонаціонального 

масштабу.  

Напрямами подолання наявних проблем поводження із техногенними 

відходами є вжиття заходів організаційного та нормативно-правового 

характеру.  

До організаційних заходів, вжиття яких сприятиме оптимізувати 

здійснення діяльності у сфері поводження із техногенними відходами, є: 1) 

створення спеціального центрального органу у сфері поводження із 

відходами на рівні окремого міністерства (при цьому до моменту створення 

такого суб’єкта повноваження із управління відходами мають виконуватися 

Міністерством розвитку регіонів та територій України); 2) створення 

технологічних полігонів із зберігання техногенних та побутових відходів із 

відповідною інфраструктурою; 3) покладення обов’язку на центральний 

орган виконавчої влади у сфері управління відходами із здійснення 

паспортизації об’єктів розміщення техногенних відходів з метою створення 

загальнонаціонального фонду відходів України; 4) встановлення у якості 

стратегії розвитку системи управління у сфері поводження із техногенними 
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відходами підходів, сутність яких полягає у розумінні техногенних відходів 

не лише як об’єктів екологічної небезпеки, а і як об’єктів права публічної 

власності, використання яких передбачає наявність  публічного інтересу 

держави та суспільства у їх належній переробці, ефективних процесах 

утилізації; 5) поширення інформації про необхідність здійснення роздільного 

збору відходів, в тому числі техногенних відходів; 6) активізація 

впровадження новітніх технологій із  переробки, утилізації та зберігання 

техногенних відходів. 

Нормативно-правовими напрямами реформування системи здійснення 

публічного управління у сфері поводження із техногенними відходами є: 1) 

розробка та прийняття ряду законодавчих актів - «Про управління 

відходами», «Про захоронення відходів», «Про спалювання відходів», «Про 

управління техногенними відходами», що дозволить визначити особливості 

здійснення адміністративних процедур у відповідній сфері суспільних 

правовідносин; 2) встановлення нормативно-правового регулювання 

здійснення адміністративної процедури набуття права на єдиний 

інтегрований екологічний дозвіл, що має включати здійснення комплексної 

оцінки негативного впливу діяльності суб’єкта господарювання на стан 

атмосферного повітря, якість ґрунтів та водних об’єктів; 3) оптимізація 

механізму застосування заходів адміністративної відповідальності шляхом 

віднесення до системи адміністративних деліктів шкідливої бездіяльності 

суб’єктів господарювання, що полягає у невжитті заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів; 4) перегляд ставок 

екологічного податку за розміщення техногенних відходів відповідно до 

існуючих європейських стандартів. 

Для цього пропонується внести зміни до положень Закону України 

«Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року», що визначають 

поводження із техногенною сировиною, шляхом їх доповнення абзацом 

п’ятим у такій редакції: 
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«У цьому напрямі передбачаються: 

продовження робіт з формування бази даних техногенних родовищ 

України; 

геолого-економічна оцінка техногенних накопичень, що перебувають у 

державній або комунальній власності; 

створення Державного реєстру техногенних відходів України». 

Таким чином, доцільним є зробити проміжний висновок щодо 

необхідності запровадження розуміння техногенних відходів як різновиду  

відходів, що за умови їх використання у якості вторинної сировини 

відносяться до категорії публічного чи приватного майна та мають бути 

внесені до спеціального створеного Державного реєстру техногенних 

відходів, ведення якого має бути покладено на Міністерство розвитку громад 

та територій України. 

Таким чином, доцільним зробити висновок щодо необхідності 

запровадження розуміння «відходів» як складової публічного майна, належне 

використання якого дозволяє вирішити стратегічні задачі держави із 

запровадження концепції використання вторинної сировини задля 

задоволення потреб у енергозбереженні, а також задоволенні інших 

споживчих потреб населення. Саме такий підхід має бути основою для 

здійснення подальшої реформи системи законодавства про відходи.  

З врахуванням зазначених міркувань виявляється доцільним 

встановити на рівні окремого законодавчого акту особливості правового 

режиму використання техногенних відходів. Крім того є необхідним 

розширити категоріальний апарат Закону України «Про відходи» шляхом 

встановлення нормативного визначення категорії «техногенні відходи» у 

аспекті розуміння її як сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, 

що виникли внаслідок діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, 

хімічної та інших галузей промисловості, що втратили свої корисні 

властивості. Використання техногенних відходів має залежати від класу 

екологічної небезпеки, при цьому є необхідним запровадження на 
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законодавчому рівні принципів «відновлювальної енергії» та «економіки 

замкненого циклу».  Запровадження такого підходу вимагає застосування до 

категорії «техногенних відходів» її розуміння як публічного майна, яке 

здатно вирішувати ряд стратегічно важливих державницьких задач. 

 

 

Висновки до розділу 3: 

 

 

Підсумовуючи результати проведеного наукового дослідження, 

зупинимося на основних здобутках третього розділу: 

1. Визначено, що міжнародні стандарти у сфері поводження з 

техногенними відходами встановлюються відповідно до положень Директиви 

№ 2008/98/ЄС про відходи; Директиви № 2006/21/ЄС про управління 

відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до 

Директиви № 2004/35/ЄС; Директиви № 1999/31/ЄС про захоронення 

відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 

1882/2003; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне 

запобігання і контроль забруднень). 

З’ясовано, що відповідно до положень Директиви № 2008/98/ЄС про 

відходи встановлюється, що основними напрямами здійснення національної 

політики із забезпечення максимального використання ресурсного 

потенціалу відходів; проголошення пріоритетного проголошення політики 

раціонального використання відходів; законодавче закріплення критеріїв 

класифікації відходів із виділення особливостей поводження із небезпечними 

та безпечними об’єктів переробки та утилізації; запровадження принципу 

розширеної відповідальності виробника. Наголошено, що положення 3.2 

Директиви № 2008/98/ЄС є частково імплементованим до чинного 

законодавства, зокрема, Державним класифікатором відходів встановлюється 
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необхідність визначення спеціального режиму поводження з небезпечними 

техногенними відходами.  

Наголошено, що законодавством Європейського Союзу про відходи 

закріплюються функціонування таких суб’єктів правовідносин у сфері 

поводження з техногенними відходами, як виробник відходів  (будь-хто, хто 

виробляє відходи від своєї діяльності (початковий виробник відходів), або 

проводить попередню обробку, змішування чи інші операції, що змінюють 

природу чи склад відходів); власник відходів (виробник відходів або фізична 

чи юридична особа, яка володіє відходами); утримувач відходів; дилер 

відходів (будь-яке підприємство, діяльність якого пов’язується із 

скуповуванням та подальшою реалізацією відходів); брокер відходів 

(підприємство, діяльність якого полягає у ліквідації чи утилізації відходів від 

імені інших осіб, включаючи брокерів). Наголошено, що реалізація 

економічного змісту техногенних відходів, тобто запровадження підходів до 

його управління як об’єкта публічного майна, вимагає функціонування 

спеціальних суб’єктів, таких як, «дилер» та «брокер». З’ясовано, що 

діяльність дилерів, брокерів та утримувачів техногенних відходів відповідно 

до європейських стандартів має підлягати періодичній перевірці спеціально 

уповноваженим органом державної влади (зокрема, перевірці підлягає 

ведення первісної документації дилерами, брокерами та утримувачами 

техногенних відходів, що має містити відомості про кількість, природу та 

походження відходів, у разі можливості встановлення – їх цільового 

використання, періодичності збору, способу транспортування як в межах 

країни, так і шляхом транскордонних перевезень, а також закріплення 

відомостей про найбільш оптимальним метод обробки таких об’єктів). 

Визначено, що ефективність поводження із техногенними відходами 

згідно із європейськими стандартами повинно передбачати нормативне 

закріплення та практичну реалізацію із таких його складових, як організація 

збору відходів («збирання відходів, включаючи первісне сортування та 

початкове зберігання відходів з метою транспортування до закладу обробки 
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відходів»), запобігання утворення відходів, сприяння повторному їх 

використанню, обробки, переробки та утилізації. 

З’ясовано, що європейські та світові стандарти встановлюють механізм 

посиленої відповідальності виробника техногенних відходів за невжиття 

заходів із забезпечення повторного використання, запобігання, переробки та 

інший вид їх утилізації.  

Зроблено висновок, що імплементація європейських стандартів 

поводження із відходами видобувної промисловості пов’язується із 

нормативно-правовим закріпленням положень про дотримання вимог 

екологічної безпеки при будівництві споруд для накопичення промислових 

відходів (хвостосховища, терикони чи ін.), в тому числі у формі полігонів 

техногенних відходів. 

Підкреслено, що безумовним досягненням розвитку законодавства 

Європейського Союзу є запровадження єдиного інтегрованого екологічного 

дозволу, що замінює собою складну сукупності дозвільно-ліцензійних 

процедур, при сутність якого полягає у застосуванні комплексної оцінки 

негативного впливу господарської діяльності, що заподіюється на всі 

природні ресурси – на атмосферне повітря, на водні об’єкти та якість 

земельних ґрунтів. 

2. Визначено, що з метою імплементації європейських та світових 

стандартів поводження із техногенними відходами є необхідним 

запровадження підстав для застосування заходів посиленої відповідальності 

виробника техногенних відходів за невжиття заходів із забезпечення 

повторного використання, запобігання, переробки та інший вид їх утилізації. 

Підкреслено, що за невчинення дій, спрямованих на забезпечення повторного 

використання техногенних відходів їх виробником відповідно до положень 

законодавства країн Європейського Союзу встановлюється механізм 

фінансово-правової відповідальності до такого підприємства. Наголошено, 

що застосування заходів фінансово-правової відповідальності за невжиття 

заходів із забезпечення повторного використання, запобігання, переробки та 
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іншого виду утилізації техногенних відходів має поєднуватися із 

встановленням механізму адміністративної відповідальності шляхом 

доповнення чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення 

спеціальною статтею такого змісту: 

«Стаття 82-9. Невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів 

Невжиття заходів із забезпечення повторного використання 

техногенних відходів (відходів будівельної промисловості, відходів 

гірничодобувної промисловості тощо) їх виробником - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістсот до 

вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Обгрунтовано доцільність впровадження таких організаційних заходів 

у сфері поводження із техногенними відходами, як: 1) створення 

спеціального центрального органу у сфері поводження із відходами на рівні 

окремого міністерства (при цьому до моменту створення такого суб’єкта 

повноваження із управління відходами мають виконуватися Міністерством 

розвитку регіонів та територій України); 2) створення технологічних 

полігонів із зберігання техногенних та побутових відходів із відповідною 

інфраструктурою; 3) покладення обов’язку на центральний орган виконавчої 

влади у сфері управління відходами із здійснення паспортизації об’єктів 

розміщення техногенних відходів з метою створення загальнонаціонального 

фонду відходів України; 4) встановлення у якості стратегії розвитку системи 

управління у сфері поводження із техногенними відходами підходів, сутність 

яких полягає у розумінні техногенних відходів не лише як об’єктів 

екологічної небезпеки, а і як об’єктів права публічної власності, 

використання яких передбачає наявність  публічного інтересу держави та 

суспільства у їх належній переробці, ефективних процесах утилізації; 5) 

поширення інформації про необхідність здійснення роздільного збору 

відходів, в тому числі техногенних відходів; 6) активізація впровадження 
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новітніх технологій із  переробки, утилізації та зберігання техногенних 

відходів. 

Зроблено висновок, що нормативно-правовими напрямами 

реформування системи здійснення публічного управління у сфері 

поводження із техногенними відходами є: 1) розробка та прийняття ряду 

законодавчих актів - «Про управління відходами», «Про захоронення 

відходів», «Про спалювання відходів», «Про управління техногенними 

відходами», що дозволить визначити особливості здійснення 

адміністративних процедур у відповідній сфері суспільних правовідносин; 2) 

встановлення нормативно-правового регулювання здійснення 

адміністративної процедури набуття права на єдиний інтегрований 

екологічний дозвіл, що має включати здійснення комплексної оцінки 

негативного впливу діяльності суб’єкта господарювання на стан 

атмосферного повітря, якість ґрунтів та водних об’єктів; 3) оптимізація 

механізму застосування заходів адміністративної відповідальності шляхом 

віднесення до системи адміністративних деліктів шкідливої бездіяльності 

суб’єктів господарювання, що полягає у невжитті заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів; 4) перегляд ставок 

екологічного податку за розміщення техногенних відходів відповідно до 

існуючих європейських стандартів. 

Обґрунтовано необхідність розширення категоріального апарату 

Закону України «Про відходи» шляхом встановлення нормативного 

визначення категорії «техногенні відходи» у аспекті розуміння її як 

сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, що виникли внаслідок 

діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, хімічної та інших 

галузей промисловості, що втратили свої корисні властивості, що мають 

використовуватися із дотриманням принципів «відновлювальної енергії» та 

«економіки замкненого циклу». Наголошено, що запровадження такого 

підходу вимагає застосування до категорії «техногенних відходів» її 

розуміння як публічного майна. 
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З метою активізації  процесів із використання техногенних відходів І-

ІІІ класів небезпеки обґрунтовано доцільність застосування податкової 

«амністії» до суб’єктів господарювання, які своєчасно не забезпечили взяття 

на облік таких об’єктів оподаткування. 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [150; 152]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні сутності адміністративно-

правового режиму техногенних відходів, окресленні проблем його 

нормативного визначення та практичної реалізації, наданні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері та практики його 

застосування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Наголошено на тому, що техногенні відходи мають стати 

прибутковою частиною державною бюджету, адже вони є основою для 

вирішення енергетичних проблем країни, сприяють здешевленню реалізації 

містобудівельної діяльності (а тому доходи з речей, що визначаються як 

«непотріб», набувають властивостей корисних речей). Визначено, що 

Україна, попри наявні можливості перетворення промислових техногенних 

відходів на вторинні енергетичні ресурси, не впроваджує інноваційні 

технології з їх переробки (так, лише 5–10% техногенних відходів, що 

сформувалися в результаті діяльності підприємств гірничодобувної, хімічної, 

будівельної та інших галузей промисловості в Україні, підлягають переробці 

та використовуються як вторинна сировина). Обґрунтовано, що вимогами 

статті 339 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 

встановлюється необхідність визначення спеціального режиму поводження з 

техногенними (промисловими) відходами. 

2. Встановлено, що в основу нормативного визначення відповідного 

категоріального апарату з питань законодавства України про відходи 

покладено матеріальні властивості таких об’єктів («відходи, що утворюються 

в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках», 

«залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не 

можуть у подальшому використовуватися за призначенням», «побутові 

відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого 
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водопостачання і каналізації та зберігаються у вигрібних ямах» тощо). 

Обґрунтовано доцільність застосування такого критерію характеристики 

техногенних відходів, як їх матеріальні властивості, під час формулювання їх 

нормативної дефініції. 

Техногенні відходи класифіковано за різними критеріями, зокрема: 

способом їх утворення; ступенем негативного впливу на навколишнє 

середовище; сферою формування; показником економічної ефективності їх 

використання; ступенем промислового освоєння, за яким виокремлюються 

розроблювані та нерозроблювані техногенні відходи; суб’єктною 

характеристикою відносин із поводження з техногенними відходами. 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння техногенних відходів як 

сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, які виникли внаслідок 

діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, хімічної та інших 

галузей промисловості; втратили свої корисні властивості; їх використання 

можливе як вторинна сировина для задоволення енергетичних, споживчих та 

інших потреб; мають бути визнані об’єктом публічно-майнових відносин чи 

приватно-майнових відносин. 

3. До проблем гармонізації чинного національного законодавства 

України та законодавства країн Європейського Союзу з питань регулювання 

використання земельних ресурсів загалом і питань розміщення техногенних 

відходів зокрема віднесено необхідність забезпечення пріоритетної охорони 

ґрунтів, захисту природного середовища існування тварин, здійснення 

боротьби з опустеленням, санкціонованого використання добрив і 

пестицидів, дотримання вимог використання осадів стічних вод у сільському 

господарстві та наявності важких металів у ґрунті. 

4. На підставі здійсненої характеристики системи органів публічного 

управління у сфері поводження з техногенними відходами виявлено такі 

організаційно-правові проблеми, що зумовлюють низький рівень 

ефективності їх функціонування: а) відсутність нормативно-правового базису 

для визначення особливостей обігу техногенних відходів; б) відсутність 
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державного класифікатора техногенних відходів, який відповідав би 

сучасним європейським і світовим стандартам; в) розгалуженість системи 

суб’єктів владних повноважень у досліджуваній сфері, при цьому не 

виявлено жодного органу державної влади, до компетенції якого має 

належати сприяння впровадженню політики досягнення ефективності 

використання техногенних відходів як вторинних мінерально-сировинних 

об’єктів енергетики; г) «безхазяйне» ставлення до реалізації функції обліку 

техногенних відходів та їх інвентаризації. 

5. До проблем здійснення адміністративних процедур у сфері 

поводження з техногенними відходами віднесено: а) наявність корупційних 

ризиків набуття спеціальних прав на їх розробку та переробку, що базується 

на застосуванні принципу безпосередньої участі заявника в дозвільно-

ліцензійному провадженні; б) наявність нормативних прогалин щодо 

встановлення процедур набуття спеціальних прав на розробку техногенних 

відходів, які є безпечними для довкілля та людини; в) необхідність відходу 

від ототожнення техногенних родовищ корисних копалин і ділянок надр; 

г) відсутність узагальнених відомостей, що повинні стати основою для 

створення спеціального загальнонаціонального Фонду техногенних відходів 

України, який має бути основою для підвищення ефективності здійснення 

політики впровадження вторинних енергетичних ресурсів. 

З огляду на вагоме стратегічне значення, яке мають техногенні відходи, 

аргументовано доцільність запровадження режиму використання 

техногенних відходів, що мають запаси корисних копалин 

загальнонаціонального значення (залізної руди, кольорових металів тощо), до 

об’єктів державної власності, які підлягають інвентаризації та обліку шляхом 

створення спеціального Фонду техногенних відходів України. 

Констатовано необхідність нормативного закріплення здійснення 

адміністративної процедури з надання дозволу на переробку безпечних 

техногенних відходів промисловості. 
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6. Обґрунтовано доцільність упровадження такої спеціальної підстави 

притягнення до адміністративної відповідальності, як невжиття заходів із 

забезпечення повторного використання техногенних відходів. 

Наголошено на необхідності поєднання заходів адміністративної 

відповідальності із застосуванням до суб’єктів господарювання, що 

порушують режим розміщення, розробки та утилізації техногенних відходів 

без наявних спеціальних дозволів, адміністративно-господарських санкцій у 

вигляді зупинення діяльності підприємства. 

7. Визначено, що в порядку адміністративного судочинства мають 

розглядатися спори, де предметом позовних вимог є такі питання: 

а) правомірність здійснення дозвільно-ліцензійних адміністративних 

процедур; 

б) недотримання вимог процедури здійснення державного контролю та 

нагляду за діяльністю, пов’язаною з розміщенням, транспортуванням, 

переробкою та утилізацією таких об’єктів; 

в) порушення режиму використання об’єктів розміщення техногенних 

відходів, зокрема: 

 порушення адміністративної процедури з визначення складу та 

властивостей відходів, які утворюються, а також ступеня небезпечності 

відходів для довкілля та здоров’я людини; 

 порушення порядку виявлення та ведення первинного поточного 

обліку на основі кількості, типу і складу відходів, що утворюються, 

збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, 

знешкоджуються та видаляються; 

 порушення процедурних вимог щодо подання статистичної 

звітності у сфері поводження з техногенними відходами, що має 

здійснюватися на підставі матеріально-сировинних балансів виробництва; 

 порушення порядку призначення відповідальних осіб у сфері 

поводження з відходами; 
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 порушення забезпечення розробки у визначеному порядку та 

виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами; 

г) неподання щорічної декларації про відходи за формою та в порядку, 

встановленими Кабінетом Міністрів України. 

8. Наголошено на тому, що в законодавстві Європейського Союзу про 

відходи закріплене функціонування таких суб’єктів правовідносин у сфері 

поводження з техногенними відходами, як виробник відходів (будь-хто, хто 

виробляє відходи від своєї діяльності (початковий виробник відходів) або 

проводить попередню обробку, змішування чи інші операції, які змінюють 

природу або склад відходів), власник відходів (виробник відходів або фізична 

чи юридична особа, яка володіє відходами), утримувач відходів, дилер 

відходів (будь-яке підприємство, діяльність якого пов’язується зі 

скуповуванням і подальшою реалізацією відходів), брокер відходів 

(підприємство, діяльність якого полягає в ліквідації чи утилізації відходів від 

імені інших осіб, у тому числі брокерів). 

Зроблено висновок, що реалізація економічного змісту техногенних 

відходів, тобто запровадження підходів до управління ними як об’єктом 

публічного майна, вимагає функціонування спеціальних суб’єктів, наприклад 

дилера та брокера. З’ясовано, що діяльність дилерів, брокерів та утримувачів 

техногенних відходів, відповідно до європейських стандартів, має підлягати 

періодичній перевірці спеціально уповноваженим органом державної влади. 

Зокрема, перевірці підлягає ведення первісної документації дилерами, 

брокерами та утримувачами техногенних відходів, що має містити відомості 

про кількість, природу й походження відходів, у разі можливості 

встановлення – про їх цільове використання, періодичність збору, спосіб 

транспортування як у межах країни, так і шляхом транскордонних 

перевезень, а також відомості про найбільш оптимальний метод обробки 

таких об’єктів. 

9. Обґрунтовано доцільність упровадження таких організаційних 

заходів у сфері поводження з техногенними відходами: 
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а) створення спеціального центрального органу у сфері поводження з 

відходами на рівні окремого міністерства (при цьому до моменту створення 

такого суб’єкта повноваження з управління відходами мають виконуватися 

Міністерством розвитку регіонів та територій України); 

б) створення технологічних полігонів зі зберігання техногенних і 

побутових відходів із відповідною інфраструктурою; 

в) покладення на центральний орган виконавчої влади у сфері 

управління відходами обов’язку зі здійснення паспортизації об’єктів 

розміщення техногенних відходів із метою створення загальнонаціонального 

Фонду техногенних відходів України; 

г) встановлення як стратегії розвитку системи управління у сфері 

поводження з техногенними відходами підходів, сутність яких полягає в 

розумінні техногенних відходів не лише як об’єктів екологічної небезпеки, а 

й як об’єктів права публічної власності, використання яких передбачає 

наявність публічного інтересу держави та суспільства в їх належній 

переробці, ефективних процесах утилізації; 

д) поширення інформації про необхідність здійснення роздільного 

збору відходів, у тому числі техногенних відходів; 

е) активізації впровадження новітніх технологій із переробки, 

утилізації та зберігання техногенних відходів. 

Зроблено висновок, що нормативно-правовими напрямами 

реформування системи здійснення публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами є такі заходи: а) розроблення та 

прийняття низки законодавчих актів («Про управління відходами», «Про 

захоронення відходів», «Про спалювання відходів», «Про техногенні 

відходи»), що дасть змогу визначити особливості здійснення 

адміністративних процедур у відповідній сфері суспільних правовідносин; 

б) встановлення нормативно-правового регулювання здійснення 

адміністративної процедури набуття права на єдиний інтегрований 

екологічний дозвіл, що має включати здійснення комплексної оцінки 
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негативного впливу діяльності суб’єкта господарювання на стан 

атмосферного повітря, якість ґрунтів і водних об’єктів; в) оптимізація 

механізму застосування заходів адміністративної відповідальності шляхом 

віднесення до системи адміністративних деліктів шкідливої бездіяльності 

суб’єктів господарювання, що полягає в невжитті заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів; г) перегляд ставок 

екологічного податку за розміщення техногенних відходів відповідно до 

наявних європейських стандартів. 
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ДОДАТОК Б 

Проєкт Закону України 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України 

щодо забезпечення адміністративного режиму техногенних відходів» 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) до Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 

187/98-ВР (Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36-37. Ст.242): 

- статтю 1 доповнити положеннями про визначення статусу 

дилера, брокера та утримувача відходів, а також визначення категорії 

«техногенні відходи»: 

дилер – підприємство, діяльність якого пов’язана із скуповуванням та 

подальшим продажом відходів, включаючи дилерів, які фізично не володіють 

відходами; 

брокер – підприємство, що має ліцензію (дозвіл) на ліквідації або 

утилізацію відходів від імені інших осіб, включаючи брокерів, які фізично не 

володіють відходами; 

утримувач відходів – підприємство, діяльність якого пов’язується із 

зберіганням відходів та запобіганню поширення шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище; 

техногенні відходи – матеріали та речовини, що виникли внаслідок їх 

господарської діяльності, використання яких за їх первісним цільовим 

призначенням є неможливим; 

2) до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 

314): 

- Доповнити частину другу статті 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» таким положенням: 

4) інформацією про стан накопичення техногенних відходів, про їх 

використання, утилізацію тощо; 
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5) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією); 

3) до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122): 

- Доповнити спеціальною статтею за невжиття заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів: 

«Стаття 82-9. Невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів 

Невжиття заходів із забезпечення повторного використання 

техногенних відходів (відходів будівельної промисловості, відходів 

гірничодобувної промисловості тощо) їх виробником - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістсот до 

вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

4) до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 

197 «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та 

територій України» (Офіційний вісник України. 2014. № 51. Ст. 1345): 

- підпункт перший пункту третього доповнити положенням такого 

змісту: 

«поводження з техногенними відходами, забезпечення розроблення та 

виконання державних програм у сфері поводження з техногенними 

відходами, планів та заходів у сфері поводження з техногенними відходами, 

а також ведення Державного реєстру техногенних відходів». 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів після 

опублікування цього Закону: 

погодити свої нормативно-правові акти із цим Законом; 

забезпечити погодження актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади з нормами цього Закону. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів України щодо забезпечення 

адміністративного режиму техногенних відходів» 

Чинна редакція Пропоновані 

зміни 

Нова редакція 

Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36-37. Ст.242) 

Стаття 1. Визначення 

основних термінів 

У цьому Законі наведені 

нижче основні терміни 

вживаються в такому 

значенні: 

відходи - будь-які 

речовини, матеріали і 

предмети, що утворилися у 

процесі виробництва чи 

споживання, а також товари 

(продукція), що повністю або 

частково втратили свої 

споживчі властивості і не 

мають подальшого 

використання за місцем їх 

утворення чи виявлення і від 

яких їх власник позбувається, 

має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації 

чи видалення; 

небезпечні відходи - 

відходи, що мають такі 

фізичні, хімічні, біологічні чи 

інші небезпечні властивості, 

які створюють або можуть 

створити значну небезпеку 

для навколишнього 

природного середовища і 

здоров'я людини та які 

потребують спеціальних 

методів і засобів поводження 

з ними; 

виробник відходів - 

фізична або юридична особа, 

діяльність якої призводить до 

Статтю 1 доповнити 

положеннями про 

визначення статусу 

дилера, брокера та 

утримувача відходів, а 

також визначення 

категорії «техногенні 

відходи»: 

дилер – підприємство, 

діяльність якого 

пов’язана із 

скуповуванням та 

подальшим продажом 

відходів, включаючи 

дилерів, які фізично не 

володіють відходами; 

брокер – підприємство, 

що має ліцензію 

(дозвіл) на ліквідації 

або утилізацію відходів 

від імені інших осіб, 

включаючи брокерів, 

які фізично не 

володіють відходами; 

утримувач відходів – 

підприємство, 

діяльність якого 

пов’язується із 

зберіганням відходів та 

запобіганню 

поширення шкідливого 

впливу на навколишнє 

природне середовище; 

техногенні відходи – 

матеріали та речовини, 

що виникли внаслідок 

їх господарської 

діяльності, 

Стаття 1. Визначення 

основних термінів 

У цьому Законі наведені 

нижче основні терміни 

вживаються в такому значенні: 

відходи - будь-які речовини, 

матеріали і предмети, що 

утворилися у процесі виробництва 

чи споживання, а також товари 

(продукція), що повністю або 

частково втратили свої споживчі 

властивості і не мають 

подальшого використання за 

місцем їх утворення чи виявлення 

і від яких їх власник позбувається, 

має намір або повинен позбутися 

шляхом утилізації чи видалення; 

небезпечні відходи - відходи, 

що мають такі фізичні, хімічні, 

біологічні чи інші небезпечні 

властивості, які створюють або 

можуть створити значну небезпеку 

для навколишнього природного 

середовища і здоров'я людини та 

які потребують спеціальних 

методів і засобів поводження з 

ними; 

виробник відходів - фізична 

або юридична особа, діяльність 

якої призводить до утворення 

відходів; 

поводження з відходами - дії, 

спрямовані на запобігання 

утворенню відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, 
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утворення відходів; 

поводження з відходами 

- дії, спрямовані на 

запобігання утворенню 

відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, 

зберігання, оброблення, 

перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і 

захоронення, включаючи 

контроль за цими операціями 

та нагляд за місцями 

видалення; 

збирання відходів - 

діяльність, пов'язана з 

вилученням, накопиченням і 

розміщенням відходів у 

спеціально відведених місцях 

чи об'єктах, включаючи 

сортування відходів з метою 

подальшої утилізації чи 

видалення; 

зберігання відходів - 

тимчасове розміщення 

відходів у спеціально 

відведених місцях чи об'єктах 

(до їх утилізації чи 

видалення); 

оброблення 

(перероблення) відходів - 

здійснення будь-яких 

технологічних операцій, 

пов'язаних із зміною 

фізичних, хімічних чи 

біологічних властивостей 

відходів, з метою підготовки 

їх до екологічно безпечного 

зберігання, перевезення, 

утилізації чи видалення; 

перевезення відходів - 

транспортування відходів від 

місць їх утворення або 

зберігання до місць чи 

об'єктів оброблення, 

утилізації чи видалення; 

транскордонне 

перевезення відходів - 

транспортування відходів з 

території, або через 

використання яких за їх 

первісним цільовим 

призначенням є 

неможливим 

 

зберігання, оброблення, 

перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і 

захоронення, включаючи контроль 

за цими операціями та нагляд за 

місцями видалення; 

збирання відходів - діяльність, 

пов'язана з вилученням, 

накопиченням і розміщенням 

відходів у спеціально відведених 

місцях чи об'єктах, включаючи 

сортування відходів з метою 

подальшої утилізації чи 

видалення; 

зберігання відходів - 

тимчасове розміщення відходів у 

спеціально відведених місцях чи 

об'єктах (до їх утилізації чи 

видалення); 

оброблення (перероблення) 

відходів - здійснення будь-яких 

технологічних операцій, 

пов'язаних із зміною фізичних, 

хімічних чи біологічних 

властивостей відходів, з метою 

підготовки їх до екологічно 

безпечного зберігання, 

перевезення, утилізації чи 

видалення; 

перевезення відходів - 

транспортування відходів від 

місць їх утворення або зберігання 

до місць чи об'єктів оброблення, 

утилізації чи видалення; 

транскордонне перевезення 

відходів - транспортування 

відходів з території, або через 

територію України, на територію 

або через територію іншої 

держави; 

утилізація відходів - 

використання відходів як 

вторинних матеріальних чи 

енергетичних ресурсів; 

видалення відходів - 

здійснення операцій з відходами, 

що не призводять до їх утилізації; 

знешкодження відходів - 



203 

територію України, на 

територію або через 

територію іншої держави; 

утилізація відходів - 

використання відходів як 

вторинних матеріальних чи 

енергетичних ресурсів; 

видалення відходів - 

здійснення операцій з 

відходами, що не призводять 

до їх утилізації; 

знешкодження відходів - 

зменшення чи усунення 

небезпечності відходів 

шляхом механічного, фізико-

хімічного чи біологічного 

оброблення; 

захоронення відходів - 

остаточне розміщення 

відходів при їх видаленні у 

спеціально відведених місцях 

чи на об'єктах таким чином, 

щоб довгостроковий 

шкідливий вплив відходів на 

навколишнє природне 

середовище та здоров'я 

людини не перевищував 

установлених нормативів; 

об'єкти поводження з 

відходами - місця чи об'єкти, 

що використовуються для 

збирання, зберігання, 

сортування, оброблення, 

перероблення, утилізації, 

видалення, знешкодження та 

захоронення відходів; 

відведені місця чи 

об'єкти - місця чи об'єкти 

(місця розміщення відходів, 

сховища, полігони, 

комплекси, споруди, ділянки 

надр тощо), на використання 

яких отримано дозвіл на 

здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами; 

Державний класифікатор 

відходів - систематизований 

перелік кодів та назв 

зменшення чи усунення 

небезпечності відходів шляхом 

механічного, фізико-хімічного чи 

біологічного оброблення; 

захоронення відходів - 

остаточне розміщення відходів 

при їх видаленні у спеціально 

відведених місцях чи на об'єктах 

таким чином, щоб довгостроковий 

шкідливий вплив відходів на 

навколишнє природне середовище 

та здоров'я людини не 

перевищував установлених 

нормативів; 

об'єкти поводження з 

відходами - місця чи об'єкти, що 

використовуються для збирання, 

зберігання, сортування, 

оброблення, перероблення, 

утилізації, видалення, 

знешкодження та захоронення 

відходів; 

відведені місця чи об'єкти - 

місця чи об'єкти (місця 

розміщення відходів, сховища, 

полігони, комплекси, споруди, 

ділянки надр тощо), на 

використання яких отримано 

дозвіл на здійснення операцій у 

сфері поводження з відходами; 

Державний класифікатор 

відходів - систематизований 

перелік кодів та назв відходів, 

призначений для використання в 

державній статистиці з метою 

надання різнобічної та 

обгрунтованої інформації про 

утворення, накопичення, 

оброблення (перероблення), 

знешкодження та видалення 

відходів; 

операції поводження з 

відходами - збирання, 

перевезення, зберігання, 

сортування, оброблення 

(перероблення), утилізація, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів; 

розміщення відходів - 
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відходів, призначений для 

використання в державній 

статистиці з метою надання 

різнобічної та обгрунтованої 

інформації про утворення, 

накопичення, оброблення 

(перероблення), 

знешкодження та видалення 

відходів; 

операції поводження з 

відходами - збирання, 

перевезення, зберігання, 

сортування, оброблення 

(перероблення), утилізація, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів; 

розміщення відходів - 

зберігання та захоронення 

відходів у спеціально 

відведених для цього місцях 

чи об'єктах; 

відходи як вторинна 

сировина - відходи, для 

утилізації та переробки яких 

в Україні існують відповідні 

технології та виробничо-

технологічні і/або економічні 

передумови; 

збирання і заготівля 

відходів як вторинної 

сировини - діяльність, 

пов'язана із збиранням, 

купівлею, прийманням, 

зберіганням, обробленням 

(переробленням), 

перевезенням, реалізацією і 

постачанням таких відходів 

переробним підприємствам 

на утилізацію, а також 

надання послуг у цій сфері; 

власник відходів - 

фізична або юридична особа, 

яка відповідно до закону 

володіє, користується і 

розпоряджається відходами; 

побутові відходи - 

відходи, що утворюються в 

процесі життя і діяльності 

людини в житлових та 

зберігання та захоронення відходів 

у спеціально відведених для цього 

місцях чи об'єктах; 

відходи як вторинна сировина 

- відходи, для утилізації та 

переробки яких в Україні існують 

відповідні технології та 

виробничо-технологічні і/або 

економічні передумови; 

збирання і заготівля відходів 

як вторинної сировини - 

діяльність, пов'язана із збиранням, 

купівлею, прийманням, 

зберіганням, обробленням 

(переробленням), перевезенням, 

реалізацією і постачанням таких 

відходів переробним 

підприємствам на утилізацію, а 

також надання послуг у цій сфері; 

власник відходів - фізична або 

юридична особа, яка відповідно до 

закону володіє, користується і 

розпоряджається відходами; 

побутові відходи - відходи, 

що утворюються в процесі життя і 

діяльності людини в житлових та 

нежитлових будинках (тверді, 

великогабаритні, ремонтні, рідкі, 

крім відходів, пов'язаних з 

виробничою діяльністю 

підприємств) і не 

використовуються за місцем їх 

накопичення; 

тверді відходи - залишки 

речовин, матеріалів, предметів, 

виробів, товарів, продукції, що не 

можуть у подальшому 

використовуватися за 

призначенням; 

рідкі відходи - побутові 

відходи, що утворюються у 

будинку за відсутності 

централізованого водопостачання 

та каналізації і зберігаються у 

вигрібних ямах; 

послуги з вивезення 

побутових відходів - збирання, 

зберігання та перевезення 
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нежитлових будинках 

(тверді, великогабаритні, 

ремонтні, рідкі, крім відходів, 

пов'язаних з виробничою 

діяльністю підприємств) і не 

використовуються за місцем 

їх накопичення; 

тверді відходи - залишки 

речовин, матеріалів, 

предметів, виробів, товарів, 

продукції, що не можуть у 

подальшому 

використовуватися за 

призначенням; 

рідкі відходи - побутові 

відходи, що утворюються у 

будинку за відсутності 

централізованого 

водопостачання та каналізації 

і зберігаються у вигрібних 

ямах; 

послуги з вивезення 

побутових відходів - 

збирання, зберігання та 

перевезення побутових 

відходів, що здійснюються у 

населеному пункті згідно з 

правилами благоустрою, 

затвердженими органом 

місцевого самоврядування; 

послуги з перероблення 

(оброблення) побутових 

відходів - здійснення будь-

яких технологічних операцій, 

пов'язаних із зміною 

фізичних, хімічних чи 

біологічних властивостей 

побутових відходів, з метою 

підготовки їх до екологічно 

безпечного зберігання, 

перевезення, утилізації чи 

видалення; 

послуги із захоронення 

побутових відходів - послуги 

з остаточного розміщення 

побутових відходів після їх 

перероблення (оброблення) у 

спеціально відведених місцях 

чи на об'єктах таким чином, 

щоб довгостроковий 

побутових відходів, що 

здійснюються у населеному пункті 

згідно з правилами благоустрою, 

затвердженими органом місцевого 

самоврядування; 

послуги з перероблення 

(оброблення) побутових відходів - 

здійснення будь-яких 

технологічних операцій, 

пов'язаних із зміною фізичних, 

хімічних чи біологічних 

властивостей побутових відходів, 

з метою підготовки їх до 

екологічно безпечного зберігання, 

перевезення, утилізації чи 

видалення; 

послуги із захоронення 

побутових відходів - послуги з 

остаточного розміщення 

побутових відходів після їх 

перероблення (оброблення) у 

спеціально відведених місцях чи 

на об'єктах таким чином, щоб 

довгостроковий шкідливий вплив 

відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров'я людини не 

перевищував установлених 

нормативів; 

сортування відходів - 

механічний розподіл відходів за їх 

фізико-хімічними властивостями, 

технічними складовими, 

енергетичною цінністю, 

товарними показниками тощо з 

метою підготовки відходів до їх 

утилізації чи видалення; 

джерело утворення побутових 

відходів - об'єкт, на якому 

утворюються побутові відходи 

(житловий будинок, підприємство, 

установа, організація, земельна 

ділянка); 

декларація про відходи - 

документ, який згідно з цим 

Законом подають суб’єкти 

господарської діяльності у сфері 

поводження з відходами, 

діяльність яких призводить 

виключно до утворення відходів, 

для яких показник загального 
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шкідливий вплив відходів на 

навколишнє природне 

середовище та здоров'я 

людини не перевищував 

установлених нормативів; 

сортування відходів - 

механічний розподіл відходів 

за їх фізико-хімічними 

властивостями, технічними 

складовими, енергетичною 

цінністю, товарними 

показниками тощо з метою 

підготовки відходів до їх 

утилізації чи видалення; 

джерело утворення 

побутових відходів - об'єкт, 

на якому утворюються 

побутові відходи (житловий 

будинок, підприємство, 

установа, організація, 

земельна ділянка); 

декларація про відходи - 

документ, який згідно з цим 

Законом подають суб’єкти 

господарської діяльності у 

сфері поводження з 

відходами, діяльність яких 

призводить виключно до 

утворення відходів, для яких 

показник загального 

утворення відходів в межах 

від 50 до 1000; 

показник загального 

утворення відходів (далі - 

Пзув) - критерій обсягу 

утворення відходів, що 

розраховується за формулою 

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 

+ 50 х М3 + 1 х М4, де М1, 

М2, М3, М4 - маса в тоннах 

відходів 1, 2, 3 та 4 класів 

небезпеки відповідно, 

утворених за попередній рік; 

послуги з поводження з 

побутовими відходами - 

послуги з вивезення, 

перероблення та захоронення 

побутових відходів, що 

надаються в населеному 

пункті згідно з правилами 

утворення відходів в межах від 50 

до 1000; 

показник загального 

утворення відходів (далі - Пзув) - 

критерій обсягу утворення 

відходів, що розраховується за 

формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 

х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, 

М2, М3, М4 - маса в тоннах 

відходів 1, 2, 3 та 4 класів 

небезпеки відповідно, утворених 

за попередній рік; 

послуги з поводження з 

побутовими відходами - послуги з 

вивезення, перероблення та 

захоронення побутових відходів, 

що надаються в населеному пункті 

згідно з правилами благоустрою 

території населеного пункту, 

розробленими з урахуванням 

схеми санітарного очищення 

населеного пункту та 

затвердженими органом місцевого 

самоврядування; 

дилер – підприємство, діяльність 

якого пов’язана із скуповуванням 

та подальшим продажом відходів, 

включаючи дилерів, які фізично не 

володіють відходами; 

брокер – підприємство, що має 

ліцензію (дозвіл) на ліквідації або 

утилізацію відходів від імені 

інших осіб, включаючи брокерів, 

які фізично не володіють 

відходами; 

утримувач відходів – 

підприємство, діяльність якого 

пов’язується із зберіганням 

відходів та запобіганню 

поширення шкідливого впливу на 

навколишнє природне 

середовище; 

техногенні відходи – 

матеріали та речовини, що 

виникли внаслідок їх 

господарської діяльності, 

використання яких за їх первісним 

цільовим призначенням є 

неможливим. 
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благоустрою території 

населеного пункту, 

розробленими з урахуванням 

схеми санітарного очищення 

населеного пункту та 

затвердженими органом 

місцевого самоврядування. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради 

Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122) 

Норма відсутня Доповнити 

спеціальною статтею за 

невжиття заходів із 

забезпечення 

повторного 

використання 

техногенних відходів 

«Стаття 82-9. Невжиття 

заходів із забезпечення 

повторного 

використання 

техногенних відходів 

Невжиття заходів із 

забезпечення 

повторного 

використання 

техногенних відходів 

(відходів будівельної 

промисловості, відходів 

гірничодобувної 

промисловості тощо) 

їх виробником - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

шістсот до вісімсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

 

Стаття 82-9. Невжиття заходів із 

забезпечення повторного 

використання техногенних 

відходів 

Невжиття заходів із забезпечення 

повторного використання 

техногенних відходів (відходів 

будівельної промисловості, 

відходів гірничодобувної 

промисловості тощо) їх 

виробником - 

тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від 

шістсот до вісімсот 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 

 

Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» 

ч.2 ст. 13 До 

розпорядників інформації, 

зобов'язаних оприлюднювати 

та надавати за запитами 

інформацію, визначену в цій 

статті, у порядку, 

передбаченому цим Законом, 

прирівнюються суб'єкти 

господарювання, які 

Доповнити частину 

другу статті 13 Закону 

України «Про доступ 

до публічної 

інформації» таким 

положенням: 

4) інформацією про 

стан накопичення 

техногенних відходів, 

про їх використання, 

ч.2 ст. 13 До розпорядників 

інформації, зобов'язаних 

оприлюднювати та надавати за 

запитами інформацію, визначену в 

цій статті, у порядку, 

передбаченому цим Законом, 

прирівнюються суб'єкти 

господарювання, які володіють: 

1) інформацією про стан 
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володіють: 

1) інформацією про стан 

довкілля; 

2) інформацією про 

якість харчових продуктів і 

предметів побуту; 

3) інформацією про 

аварії, катастрофи, 

небезпечні природні явища та 

інші надзвичайні події, що 

сталися або можуть статися і 

загрожують здоров'ю та 

безпеці громадян; 

4) іншою інформацією, 

що становить суспільний 

інтерес (суспільно 

необхідною інформацією). 

 

утилізацію тощо; 

5) іншою інформацією, 

що становить 

суспільний інтерес 

(суспільно необхідною 

інформацією). 

довкілля; 

2) інформацією про якість 

харчових продуктів і предметів 

побуту; 

3) інформацією про аварії, 

катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, 

що сталися або можуть статися і 

загрожують здоров'ю та безпеці 

громадян; 

4) інформацією про стан 

накопичення техногенних відходів, 

про їх використання, утилізацію 

тощо; 

5) іншою інформацією, що 

становить суспільний інтерес 

(суспільно необхідною 

інформацією). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 «Про затвердження 

Положення про Міністерство розвитку громад та територій України» (Офіційний вісник 

України. 2014. № 51. Ст. 1345). 

3. Основними 

завданнями Мінрегіону є: 

1) забезпечення 

формування та реалізація 

державної регіональної 

політики, державної політики 

у сфері розвитку місцевого 

самоврядування, 

територіальної організації 

влади та адміністративно-

територіального устрою, 

державної житлової політики 

і політики у сфері 

благоустрою населених 

пунктів, державної політики 

у сфері житлово-

комунального господарства, 

державної політики у сфері 

поводження з побутовими 

відходами, державної 

політики у сфері будівництва, 

містобудування, 

просторового планування 

територій та архітектури, 

державної політики у сфері 

технічного регулювання у 

будівництві, зокрема щодо: 

Підпункт перший 

пункту третього 

доповнити положенням 

такого змісту: 

«поводження з 

техногенними 

відходами, 

забезпечення 

розроблення та 

виконання державних 

програм у сфері 

поводження з 

техногенними 

відходами, планів та 

заходів у сфері 

поводження з 

техногенними 

відходами, а також 

ведення Державного 

реєстру техногенних 

відходів» 

3. Основними завданнями 

Мінрегіону є: 

1) забезпечення формування 

та реалізація державної 

регіональної політики, державної 

політики у сфері розвитку 

місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального 

устрою, державної житлової 

політики і політики у сфері 

благоустрою населених пунктів, 

державної політики у сфері 

житлово-комунального 

господарства, державної політики 

у сфері поводження з побутовими 

відходами, державної політики у 

сфері будівництва, 

містобудування, просторового 

планування територій та 

архітектури, державної політики у 

сфері технічного регулювання у 

будівництві, зокрема щодо: 

стимулювання участі регіонів 

у програмах та проектах розвитку 

міжрегіонального і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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стимулювання участі 

регіонів у програмах та 

проектах розвитку 

міжрегіонального і 

транскордонного 

співробітництва; 

формування оптимальної 

системи інституційного 

забезпечення регіонального 

розвитку; 

формування спроможних 

територіальних громад; 

сприяння створенню 

виконавцями комунальних 

послуг та управителями 

систем управління якістю 

відповідних послуг на базі 

національних або 

міжнародних стандартів; 

здійснення моніторингу 

стану розрахунків за 

житлово-комунальні послуги; 

благоустрою населених 

пунктів; 

формування єдиної 

технічної, соціально-

економічної політики у сфері 

питної води, питного 

водопостачання та 

водовідведення; 

погодження схем 

теплопостачання населених 

пунктів з кількістю жителів 

більш як 20 тис. осіб та 

регіональних програм 

модернізації систем 

теплопостачання; 

поводження з 

побутовими відходами, 

забезпечення розроблення та 

виконання державних 

програм у сфері поводження 

з побутовими відходами, 

планів та заходів у сфері 

поводження з побутовими 

відходами; 

координації діяльності 

транскордонного співробітництва; 

формування оптимальної 

системи інституційного 

забезпечення регіонального 

розвитку; 

формування спроможних 

територіальних громад; 

сприяння створенню 

виконавцями комунальних послуг 

та управителями систем 

управління якістю відповідних 

послуг на базі національних або 

міжнародних стандартів; 

здійснення моніторингу стану 

розрахунків за житлово-

комунальні послуги; 

благоустрою населених 

пунктів; 

формування єдиної технічної, 

соціально-економічної політики у 

сфері питної води, питного 

водопостачання та 

водовідведення; 

погодження схем 

теплопостачання населених 

пунктів з кількістю жителів більш 

як 20 тис. осіб та регіональних 

програм модернізації систем 

теплопостачання; 

поводження з побутовими 

відходами, забезпечення 

розроблення та виконання 

державних програм у сфері 

поводження з побутовими 

відходами, планів та заходів у 

сфері поводження з побутовими 

відходами; 

поводження з техногенними 

відходами, забезпечення 

розроблення та виконання 

державних програм у сфері 

поводження з техногенними 

відходами, планів та заходів у 

сфері поводження з техногенними 

відходами, а також ведення 

Державного реєстру техногенних 

відходів; 
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місцевих органів виконавчої 

влади у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

здійснення нормування у 

будівництві з метою 

формування безпечного 

середовища для життя і 

здоров’я людини; 

здійснення нормування 

промисловості будівельних 

матеріалів; 

визначення порядку 

розроблення схем 

планування окремих частин 

території України; 

проведення 

містобудівного моніторингу; 

визначення критеріїв, 

яким повинні відповідати 

експертні організації, що 

здійснюють експертизу 

проектів будівництває. 

 

координації діяльності 

місцевих органів виконавчої влади 

у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

здійснення нормування у 

будівництві з метою формування 

безпечного середовища для життя 

і здоров’я людини; 

здійснення нормування 

промисловості будівельних 

матеріалів; 

визначення порядку 

розроблення схем планування 

окремих частин території України; 

проведення містобудівного 

моніторингу; 

визначення критеріїв, яким 

повинні відповідати експертні 

організації, що здійснюють 

експертизу проектів будівництва; 
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Пояснювальна записка щодо прийняття проєкту 

Закону України Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів України щодо забезпечення адміністративного режиму 

техногенних відходів» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо 

забезпечення адміністративного режиму техногенних відходів» 

Згідно із положеннями Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року» від 21 квітня 2011 року одним із вагомих чинників 

подолання кризового становища в економіці України є належне забезпечення 

у сфері використання відходів промисловості (техногенних відходів).  

Техногенні відходи мають стати прибутковою частиною державною 

бюджету, є основою для вирішення енергетичних проблем країни, сприяють 

здешевленню реалізації містобудівельної діяльності, відтак доходи із речей, 

що визначаються як «непотріб», набувають властивостей корисних речей. 

Попри існуючі можливості перетворення промислових техногенних відходів 

на вторинні енергетичні ресурси Україна не впроваджує інноваційні 

технології із їх переробки. З великих обсягів світового видобутку мінеральної 

сировини, яку обчислюють десятками мільярдів тон, безпосередньо у 

виробництві використовується лише 5–10 %. Залишки видобутої сировини 

стають відходами гірничодобувних та гірничопереробних виробництв. Ці 

відходи містять некондиційні корисні копалини, розкривні та уміщуючі 

породи, відходи гірничозбагачувальних та металургійних комплексів, які 

складають більшу частину (70–80 %) всієї маси твердих, рідких та 

газопилових відходів усіх основних виробництв. Регіони Кривбасу (міста 

Кривий Ріг, Камінське, Дніпро, Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя та ін.) за 125 

років експлуатації родовищ залізних руд стали зоною екологічної 

катастрофи, де різке зростання обсягів відходів, що містять мікрочастинки і 
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токсичні речовини, становить суттєву загрозу для ресурсів атмосфери, 

гідросфери й літосфери та свідчить про обмеженість їх природного 

самовідновлення. А між іншим, це 15 % території України, що належать до 

категорії «надзвичайно забруднені регіони з підвищеним ризиком для 

здоров’я людей і районів екологічної катастрофи». 70 % територій цього 

регіону втратили свій природний ландшафт, перетворилися на природно-

техногенні та здебільшого техногенні. Безумовною причиною цього, серед 

іншого, є й низька ефективність здійснення державної та регіональної 

політики із переробки техногенних відходів. 

При цьому вирішення питання забезпечення ефективності 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами 

дозволить розв’язати стратегічно важливі задачі із вирішення екологічних та 

економіко-енергетичних проблем, що є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку українського суспільства. Серед наукових розробок, що складають 

теоретико-методологічну базу наукових розвідок із питань поводження із 

відходами слід виділити праці таких вітчизняних учених-представників 

науки екологічного права, як В. І. Андрейцев, А. Г. Бобкова, А. П. Гетьман, 

В. А. Зуєв, Р. С. Кірін, Н. Р. Кобецька, В. В. Костицький, П. М. Рабінович, Ю. 

С. Шемшученко та ін. Попри наявну кількість науково-теоретичних та 

практичних досліджень з питань забезпечення вимог безпеки поводження з 

відходами, поза увагою вчених залишаються питання адміністративно-

правового регулювання поводження у сфері використання техногенних 

відходів, що вимагають пошуку напрямів забезпечення ефективності 

здійснення адміністративних процедур у досліджуваній сфері, оптимізації 

системи здійснення функцій публічного управління тощо. Результати 

наукових розробок, здійснених В. Б. Авер’яновим, В.М. Бевзенком, Ю.П. 

Битяком, М.Ю. Віхляєвим, І. П. Голоснічeнком, Л.П. Коваленко, Н.В. 

Коваленко, І.Б. Коліушком, Т. О. Коломоєць, В.К. Колпаковим, А.Т. 

Комзюком, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінним, Ю.О. Легезою, Р.С. Мельником, 

В. П. Тимощуком та іншими вченими досліджено ряд проблемних аспектів 
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діяльності суб’єктів публічної адміністрації у різних сферах діяльності 

суспільства, однак питання адміністративно-правового режиму поводження 

із техногенними родовищами окремо майже не вивчалися. Вказані обставини 

й зумовили необхідність розробку цього проєкту законодавчого акта. 

2. Цілі і завдання змін до нормативно-правових актів 

Завданням проекту є оптимізація адміністративно-правового режиму 

техногенних відходів в Україні.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення змін до нормативно-

правових актів 

 

З метою удосконалення системи державного обліку, реєстрації, 

контролю та нагляду за використанням техногенних відходів в України, 

оптимізації діяльності органів державної влади, спрямованої на розвиток 

мінерально-сировинної бази доцільним є розширення повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації у досліджуваній сфері, зокрема, шляхом 

запровадження завдання обов’язкової паспортизації техногенних відходів в 

Україні, виконання якого покласти на Міністерство розвитку регіонів та 

територій України.  

З метою удосконалення механізмів захисту соціально-економічних 

прав особи внести зміни : 

Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) до Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-

ВР (Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36-37. Ст.242): 

- статтю 1 доповнити положеннями про визначення статусу 

дилера, брокера та утримувача відходів, а також визначення категорії 

«техногенні відходи»: 

дилер – підприємство, діяльність якого пов’язана із скуповуванням та 

подальшим продажом відходів, включаючи дилерів, які фізично не володіють 

відходами; 
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брокер – підприємство, що має ліцензію (дозвіл) на ліквідації або 

утилізацію відходів від імені інших осіб, включаючи брокерів, які фізично не 

володіють відходами; 

утримувач відходів – підприємство, діяльність якого пов’язується із 

зберіганням відходів та запобіганню поширення шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище; 

техногенні відходи – матеріали та речовини, що виникли внаслідок їх 

господарської діяльності, використання яких за їх первісним цільовим 

призначенням є неможливим; 

2) до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 

314): 

- Доповнити частину другу статті 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» таким положенням: 

4) інформацією про стан накопичення техногенних відходів, про їх 

використання, утилізацію тощо; 

5) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією); 

3) до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122): 

- Доповнити спеціальною статтею за невжиття заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів: 

«Стаття 82-9. Невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів 

Невжиття заходів із забезпечення повторного використання 

техногенних відходів (відходів будівельної промисловості, відходів 

гірничодобувної промисловості тощо) їх виробником - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістсот до 

вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 
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4) до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 

197 «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та 

територій України» (Офіційний вісник України. 2014. № 51. Ст. 1345): 

- підпункт перший пункту третього доповнити положенням такого 

змісту: 

«поводження з техногенними відходами, забезпечення розроблення та 

виконання державних програм у сфері поводження з техногенними 

відходами, планів та заходів у сфері поводження з техногенними відходами, 

а також ведення Державного реєстру техногенних відходів» 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Вимагається внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Законів України «Про відходи», «Про доступ до публічної 

інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 

197 «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та 

територій України».  

Реалізація положень поданого законопроекту внесення змін до інших 

законів не потребує. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та 

прибуткову частини державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та 

інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття 

Формулювання норм законопроекту відповідає належному рівню 

законодавчої техніки, дозволяють на рівні закону визначити систему 

публічного управління у сфері використання техногенних відходів; 

реалізація цих норм сприятиме оптимізації вирішення еколого-енергетичних 

проблем України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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Додаток В 

Акти впровадження 
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