
До уваги суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами 

1. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», який 

набрав чинності з 26.04.2014, внесено зміни до Закону України «Про 

відходи» – скасовано ліміти на утворення та розміщення відходів та дозвіл на 

розміщення відходів. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти 

господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані мати 

дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім 

суб’єктів, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для 

яких показник загального утворення відходів (далі – Пзув) не перевищує 1000 

умовних одиниць. 

Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, 

діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув 

від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи. 

2. На виконання вимог ст.26 Закону України «Про відходи» та згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2034 «Про 

затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації 

відходів», з метою вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних 

шляхів поводження з відходами суб’єктам господарювання необхідно 

провести інвентаризацію та паспортизацію відходів. 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про відходи» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.08.98 №1360 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» 

необхідно розробити реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів або внести відповідні уточнення за фактичними 

показниками. Згідно з ст. 28 Закону України «Про відходи», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1216 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів» та Інструкції про зміст і 

складання паспортів місць видалення відходів, затвердженої наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України від 14.01.99 №12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 03.02.99 за №60/3353, у разі якщо відходи зберігаються понад 2 роки 

необхідно розробити паспорт місць видалення відходів. Зазначені документи 

суб’єкти господарювання подають на затвердження до Департаменту екології 

та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. 

 
 


