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СЕМІНАР 
 

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

Дата: 6 листопада 2013 року, середа 
 
Час:    14:30 - 18:00 
  
Місце проведення:   м. Київ, просп. Броварський, 15.  

     Міжнародний Виставковий Центр,  
павільйон 3, конференцзал №14 

 
Організатори семінару:  Міністерство регіонального розвитку, будівництва  

та житлово-комунального господарства України 
 

Міністерство екології та природних ресурсів України 
 
EPTISA. Проект Європейського Союзу 
«Додаткова підтримка Міністерства екології та  
природних ресурсів України у впровадженні  
Секторальної бюджетної підтримки»    
 
Державна Установа «Інститут економіки  
природокористування та сталого розвитку  
Національної академії наук України» 

 
 

Наприкінці листопада 2013 року під час проведення саміту Східного партнерства у 
Вільнюсі планується підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  З моменту 
підписання Угоди перед Україною постають завдання з виконання в доволі жорсткі строки 
зафіксованих у ній вимог. У сфері поводження з відходами це стосується імплементації трьох 
директив: Директиви 2008/98/ЄС про відходи, Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів 
і Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості. 

 
Реалізація визначених у цих директивах вимог має наблизити Україну до європейських 

норм та стандартів у сфері поводження з відходами.  У той же час постає розуміння того,  що 
імплементація стане для нашої держави значним фінансовим навантаженням, оскільки втілення 
окремих вимог потребуватиме кардинальних змін не тільки на законодавчому рівні, але й в усій 
системі управління. 
 

Мета семінару –  розглянути зміст тих вимог, що повинні бути запроваджені у зв’язку з 
адаптацією законодавства України у сфері поводження з відходами до законодавства ЄС, 
обговорити проблемні питання імплементації Директив та виконання їх вимог на державному 
та місцевому рівнях. 

 

http://www.menr.gov.ua/
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Семінаром передбачено три основні тематичні напрями: 

 

· Нові вимоги, що повинні бути впроваджені в Україні відповідно до імплементації 
директив ЄС у сфері поводження з відходами (Директиви 2008/98/ЄС, 1999/31/ЄС, 
2006/21/ЄС), та необхідні для цього зміни на законодавчому рівні; 

· Європейський досвід із впровадження вимог передбачених директивами; 
· Вітчизняні ініціативи у сфері поводження з відходами та подальші напрями співпраці 

між органами влади, підприємцями та громадськими організаціями. 
 
Також наприкінці семінару буде проведено обговорення з питань:  
- впровадження нового класифікатору відходів гармонізованого з європейським List of 

waste; 
- формування плати за розміщення відходів на полігоні; 
- встановлення нових вимог до полігонів відходів; 
- гармонізації термінологічного апарату. 
 
За результатами роботи семінару буде розроблено Резолюцію, яка буде узгоджена з 

учасниками семінару та розіслана до державних органів влади. 
 

Учасники:     представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-
дослідних інститутів, суб’єкти господарювання, що працюють у сфері поводження з відходами, 
представники громадських організацій, ЗМІ, а також експертів ЄС з питань адаптації 
європейського законодавства. 
 

Умови участі: 
Для участі у семінарі необхідно до 30 жовтня 2013 р. надсилати на електронну адресу 
waste.t.p@gmail.com заповнену заявку (бланк додається). 
 

Участь у семінарі є безкоштовною. 
 
Учасникам семінару будуть презентовані: 
- довідкові матеріали: «Ключові вимоги директив ЄС у сфері поводження з відходами; 
- СD-диск “Законодавство по побутовим відходам”; 
- практичний посібник “Розділяй та володарюй - принципи побутових відходів”; 
- дитяча книжка «Чепурик - захисник довкілля (для дітей та їх батьків)»; 
- проект Резолюції семінару. 
 

Учасники самостійно покривають витрати пов'язані з відрядженням до місця проведення 
семінару. 
 

Для контактів: 
Тетяна Омельяненко (044) 486 05 61, (066) 483 13 89, (097) 512 71 73 
Юлія Маковецька (099) 297 93 63 
e-mail: waste.t.p@gmail.com 
 
 
З повагою,  
Оргкомітет Семінару  
 

 

Семінар здійснюється в рамках проекту Європейського Союзу «Додаткова 
підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні 

Секторальної бюджетної підтримки» 
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