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Проект фінансується Європейським Союзом

Поточна ситуація з ВЕЕО
Один з найбільш швидко зростаючих потоків відходів в Україні
Вимоги до збирання та оброблення ВЕЕО застосовується лише до
суб'єктів господарювання
Відсутня інфраструктура для збирання та не визначені зобов'язання
для домогосподарств
Незаконне збирання та оброблення ВЕЕО з метою отримання
прибутку від продажу ресурсоцінних компонентів
Відсутність комплексного законодавчого регулювання
Відсутність технічних вимог щодо екологічно безпечного оброблення
Відсутність достовірних даних щодо кількості утворених, зібраних та
оброблених ВЕЕО
Відсутність зобов'язань щодо надання звітності суб'єктами
господарювання

Мета Закону про ВЕЕО

Закон України про ВЕЕО

Директива 2012/19/EU про
відходи електричного та
електронного обладнання
(ВЕЕО)

ПОСТУПОВЕ НАБЛИЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЕЕО В УКРАЇНІ
ДО КРАЩИХ ПРАКТИК ЄС ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ НА РЕСУРСИ – ШЛЯХ ДО
БАГАТООБОРОТНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЧІТКО ВИЗНАЧЕНІ ЦІЛІ ТА ШЛЯХИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ВІДХОДАМИ
ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ ЗАВДЯКИ
ЗБІЛЬШЕННЮ РЕЦИКЛІНГУ ТА ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕВАГИ ЯК ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, ТАК І ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

Яких цілей досягне Закон?
Загальне покращення
системи збирання,
повторного використання,
рециклінгу та відновлення
ВЕЕО

Вдосконалення дозвільноліцензійної системи

Впровадження
розширеної
відповідальності
виробника

Впровадження вимог і
стандартів до збирання та
оброблення

Зменшення ризиків, які
несуть небезпечні
речовини для здоров'я
людини та довкілля

Отримання достовірних
даних завдяки
впровадженню реєстрації,
звітності та моніторингу

Підвищення ефективності
використання ресурсів

Підвищення обізнаності
громадськості

Закон впроваджує вимоги щодо

МАРКУВАННЯ

РОЗМІЩЕННЯ
НА РИНКУ ЕЕО

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА
НАДАННЯ
ЗВІТНОСТІ

МІНІМАЛЬНИХ
ПОКАЗНИКІВ ЗІ
ЗБИРАННЯ

МІНІМАЛЬНИХ
ПОКАЗНИКІВ З
РЕЦИКЛІНГУ
ТА
ВІДНОВЛЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ
ЗБИРАННЯ,
ЗБЕРІГАННЯ,
ПЕРЕВЕЗЕННЯ,
ОБРОБЛЕННЯ
ТА ВИДАЛЕННЯ
ВЕЕО

Сфера дії Закону
ВСІ ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ
(ЕЕО):

• ВЕЕО від домогосподарств
• ВЕЕО інше ніж від приватних домогосподарств
КАТЕГОРІЇ ЕЕО:

• Теплообмінне обладнання
• Екрани, монітори і обладнання з екранами, поверхня яких
перевищує 100 см2
• Лампи
• Велике обладнання (вимір по будь-якій стороні більше 50 см)
• Мале обладнання (вимір по будь-якій стороні менше 50 см)
• Мале обладнання в сфері інформаційних технологій та
телекомунікацій (вимір по будь-якій стороні не перевищує
50 см)
Невичерпний перелік ЕЕО, яке підпадає під категорії

Виключення із сфери дії Закону

Органи державної влади та
основні учасники
Верховна Рада
України
Мінприроди

Кабінет Міністрів України

Держекоінспекція України

Державна фіскальна
служба України
Підприємства зі
збирання та
перевезення

Виробники
ОКРВВ

Підприємства з
оброблення

ОІРВВ

Дистриб'ютори
(Роздрібні
продавці)

Мінрегіон
України

Споживачі

Органи місцевого
самоврядування

Як працює система управління
ВЕЕО
Комунальні
пункти збирання

Приватні пункти
збирання

Дистриб’ютори/
Торгівля

Суб'єкти
господарювання у
сфері збирання
відходів

ОКРВВ /
ОІРВВ

Суб'єкти
господарювання у
сфері оброблення
відходів

Договір про
надання
послуг

Вторинна
сировина
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Повторне
використання

Залишкові відходи

Фінансування

Споживачі

ВИРОБНИКИ
Виготовлювачі+ імпортери

Комунальні
пункти
збирання

Підвищення
обізнаності

Комунікація

ОКРВВ / ОІРВВ

Приватні
пункти
збирання
Роздрібні
мережі
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Вторинна
сировина

Суб'єкти
господарювання у
сфері збирання
відходів

Суб'єкти
господарювання
у сфері
оброблення
відходів

Залишкові
відходи

Розширена відповідальність виробників

ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОЗШИРЕНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИРОБНИКА (ОІРВВ):

ОРГАНІЗАЦІЯ
КОЛЕКТИВНОЇ
РОЗШИРЕНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИРОБНИКА (ОКРВВ):

• неприбуткова організація
• індивідуально виконує свої зобов'язання
щодо фінансування та організації збирання,
зберігання, перевезення, рециклінгу та
оброблення ВЕЕО

• неприбуткова організація
• діє за принципом спільної відповідальності
своїх членів
• виконує зобов'язання двох чи більше
виробників щодо фінансування та організації
збирання, зберігання, перевезення,
рециклінгу та оброблення ВЕЕО

Система роздільного збирання ВЕЕО від
приватних домогосподарств

РОЗДІЛЬНЕ
ЗБИРАННЯ
ВІД КІНЦЕВИХ
СПОЖИВАЧІВ:

ВИРОБНИКИ
ЕЕО:

• у місцях продажу
• суб'єктами господарювання у
сфері управління відходами
• на комунальних пунктах збирання
відходів
• обладнаними транспортними
засобами (мобільне збирання)

• укладають договори з
дистриб'юторами, суб'єктами
господарювання у сфері
управління відходами та органами
місцевого самоврядування
• надають контейнери та здійснюють
їх обслуговування
• забезпечують щонайменше одне
місце збирання на 25.000 жителів
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Зобов'язання дистриб'юторів
надавати місця для контейнерів для малих ВЕЕО
(<25 см) у торгівельних приміщеннях площею від 400 м2

забирати ВЕЕО при купівлі споживачем нового продукту

забирати безоплатно ВЕЕО при доставці нового ЕЕО
аналогічного типу або такого, що виконує ті ж самі функції
надавати інформацію для кінцевих споживачів

згадані зобов'язання поширюються й дистанційну
торгівлю

Зобов'язання кінцевих споживачів

КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
Передавати ВЕЕО суб'єктам господарювання,
що не мають належної дозвільної документації
Викидати до несортованих побутових відходів
Викидати до навколишнього природного
середовища

ВЕЕО, інше ніж ВЕЕО від
домогосподарств (професійне)
ВИРОБНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО
ВЕЕО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА:
• управління ВЕЕО від продуктів,
розміщених ними на ринку
• “історичне” ЕЕО (розміщене на ринку
до вступу цього Закону в дію) - за
принципом один до одного, якщо ЕЕО
замінюється новою моделлю або
виконує такі ж самі функції

КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ ЗА
ВЛАСНИЙ РАХУНОК
ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ
ТА ОБРОБЛЕННЯ :
• ЕЕО, яке не було замінено новою
моделлю або таким, що виконує ті ж
самі функції

Реєстр, інтегрована інформаційна
система та звітність
СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ :

• Реєстр виробників
• Реєстр ОКРВВ та ОІРВВ
• Реєстр суб'єктів господарювання у сфері управління
відходами
ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ЩОРІЧНІ ЗВІТИ ОКРВВ ТА ОІРВВ:

• кількість електричного та електронного обладнання
розміщеного на ринку
• кількість зібраних та оброблених ВЕЕО за категоріями
• виконання мінімальних цільових показників збирання,
відновлення та рециклінгу
• договори з суб'єктами господарювання у сфері
управління відходами, дистриб'юторами та органами
місцевого самоврядування

Реєстр та інформаційна система
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ
Суб'єкти
господарювання
у сфері збирання
відходів
Суб'єкти
господарювання
у сфері
оброблення
відходів

Виробники

РЕЄСТРИ

ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА

ОКРВВ

ОІРВВ
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Система контролю
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

Комунальні
пункти
збирання

Приватні
пункти
збирання

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ

Ліцензії та дозволи
Перевірки
Санкції
Моніторинг і контроль

Суб'єкти
господарювання у
сфері збирання
відходів
Суб'єкти
господарювання у
сфері оброблення
відходів
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ОКРВВ 1
ОКРВВ 2

ОКРВВ 3
ОІРВВ

Запитання?

ANY QUESTIONS?

Проект Twinning
Впровадження системи управління відходами електричного
та електронного обладнання (ВЕЕО) в Україні
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