ОРГАНІЗАЦІЯ
РОЗШИРЕНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИРОБНИКІВ ТОВАРІВ
В УПАКОВЦІ
Як створюється ОРВ і як вона працює згідно з проектом Закону України
«Про упаковку та відходи упаковки»
(доопрацьований проект реєстр. № 4028 від 04.07.2016)

РАЗОМ:
ощадливо

+

ефективно

+

швидко
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Як засновується ОРВ

Стаття
№11

і хто учасники

 До ОРВ

можуть входити
виключно
підприємства:

 що випускають
(виробляють чи імпортують)
товари в упаковці та
здійснюють перший продаж;
 що зобов’язані виконувати
норми перероблення
та утилізації відходів
упаковки;
 що відмовилися від
самостійного виконання
норм перероблення та
утилізації відходів упаковки
і вибрали участь у ОРВ...

...адже разом дешевше,
ефективніше, швидше!
 Індивідуальну форму обиратимуть
підприємства з невеликою кількістю
клієнтів, для яких повернення упаковки
від клієнтів – проста справа.
 Колективну форму, тобто ОРВ,
обирають виробники товарів масового
вжитку, особливо продуктів харчування,
коли контролювати шлях упаковки
неможливо.
 Засновники ОРВ та клієнти ОРВ, які
долучаються пізніше, мають однакові
умови роботи.
 ОРВ — неприбуткова форма співпраці
підприємств з метою виконнання норм
перероблення та утилізації відходів
упаковки.

 До ОРВ

не можуть входити
підприємства, які:

 обрали самостійний
шлях збору перероблення
ти утилізації відходів упаковки;
 не випускають
товари в упаковці;
 лише торгують, надають
послуги, чи випускають товари,
які не потребують упаковки
— електроенергія, природні
копалини, тощо;
 здійснюють збирання,
сортування, перероблення
та утилізацію відходів упаковки
(спеціалізовані організації).

 Можна бути учасником або клієнтом
лише однієї ОРВ.
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Як ОРВ працює

Стаття
№14

та взаємодіє
з місцевим
самоврядуванням

Муніципальні
пункти збирання
(контейнери)

Органи місцевого
самоврядування (ОМС):
 Укладає договір з ОРВ.
 Визначає місця збору
відходів упаковки.
 Визначає на конкурсних
засадах підприємства,
які безпосередньо збирають
відходи упаковки.
 Може співпрацювати
тільки з однією ОРВ.
 Може співпрацювати
тільки з ОРВ, а не з окремими
підприємствами-виробниками.

Приватні
пункти збирання
(заготівельні точки)

Договір про
надання послуг

Роздрібна
торгівля
та дистриб’ютори

Відходи

ОРВ
Компанії
зі збирання, заготівлі
та перевезення
відходів

Договір про
налагодження
роздільного
збирання відходів

Орган місцевого
самоврядування

Договір про надання
послуг (на умовах
тендеру)

Повторне
використання
(re-use)

Компанії
з перероблення
і утилізації
відходів

Залишкові відходи
(включаючи небезпечні
відходи)

Вторинна
сировина
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Скільки, кому і як платить ОРВ
і на що йдуть ці гроші

Розмір внесків засновників і клієнтів
ОРВ диктує ринок, а також кінцева
мета ОРВ — виконання норм
перероблення і утилізації
відходів упаковки.
Величина внеску формується під впливом
таких чинників, що визначатимуть операційні
та інвестиційні витрати ОРВ, необхідні
для запуску і роботи системи:
 Норми перероблення та утилізації, встановлені
Законом для кожного виду матеріалу упаковки.
 Обсяги і видивідходів упаковки (скло, папір, пластик…)
засновників і клієнтів ОРВ.
 Кількость підприємств, що входять в ОРВ.
 Вартість того чи іншого виду вторинної сировини на ринку.
 Вартість інформаційно-просвітницької програми
на певній адміністративнй території.
 Стан інфраструктури та вартість послуг зі збирання,
перероблення та утилізації.

Стаття
№15

Cпеціалізованим
організаціям за роздільне
збирання, сортуванння,
перевезення відходів
упаковки
За дослідження ринку
та розробку оптимальних
форм діяльності
За інформаційнороз‘яснювальну роботу
серед населення
Дохід, якщо виникає,
реінвестується
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Як контролюється ОРВ

і які санкції накладаються
на виробників у разі невиконання
ними норм перероблення та утилізації

Міністерство екології
 Контролює ОРВ.
 Веде Реєстр виробників товарів
в упаковці та ОРВ.
 Накладає штрафи на виробників
і ОРВ за невиконання норм
перероблення та утилізації відходів
упаковки, за неподання звітів,
неправдиві дані і т.д.

Організації
розширеної
відповідальності
 Ведуть облік перероблення
та утилізації.
 Звітують Міністерству екології
за визначеною формою.
 Сплачують штрафи
при порушеннях.

Статті
№12, №13, №17

Виробники
 Подають заяву
про обраний спосіб
виконання норм
перероблення
та утилізації відходів
упаковки.
 Сплачують штрафи
при порушеннях.
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Як розподіляються функції
між ОРВ і державою

Стаття №8
і перехідні
положення п. 2

та які завдання вони вирішують
Держава:
 встановлює норми
перероблення та утилізації
відходів упаковки
та контролює їх виконання;
 веде Реєст виробників
та ОРВ.

Державі не важливо
скільки платить бізнес
— важливо наскільки
виконуються норми
перероблення
та утилізації

Тип відходів/
упаковки

Папір/
картон

Скло

Пластмаси

Метали

Дерево

Норма
утилізації

65-70 %

65-70 %

35-55 %

35-50 %

50-65 %

Норма
перероблення

50-60 %

65-70 %

35-55 %

50-60 %

35-55 %

Встановлення норми
перероблення
та утилізації

Виконання норм
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Як держава запускає ОРВ

і чому спочатку – Закон, а потім – ОРВ, а не навпаки
Без Закону частина бізнесу
не буде добровільно брати
розширену відповідальність
і платити внески

Без Закону навіть відповідальний
бізнес не ризикне вкладати
інвестиції в ОРВ — в Україні високі
політичні і фіскальні ризики

Поетапна реалізація концепції РВВ на основі законопроекту № 4028
(послідовність дій щодо створення системи збирання, перероблення та утилізації відходів упаковки)
1

2

Закон
№ 4028
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Державна
статистика
введеної в обіг
упаковки
Угоди про
збирання
та утилізацію
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Звітність
підприємств
про введену
в обіг упаковку

9

Норми
утилізації
5

Реєстр

4

Створення
ОРВ
10

Запуск

3

Аналіз
результатів,
звітів, даних…

Порядок
і комплектність
звітності
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Стабільне
функціонування
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Законопроект пропонує

впровадження механізму роботи РВВ,
яка повністю відповідає досвіду країн ЄС
Схема роботи розширеної відповідальності виробника

 Експорт
Орган місцевого
самоврядування

Спеціалізовані
організації

Комерційні
відходи

Спеціалізовані
організації

Контракт
з Організацією РВВ
 Системи - тони
 Підтримка системи

• вторинна
сировина;
• матеріали для
спалювання

Сортування

Потік відходів
 Вторинні
матеріали
 Товари

Переробкатовари

Переробкаматеріали для
спалювання

Товари

Спалювання

Захоронення

 Прийом
 Товари
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Потоки звітування, фінансування
та управління системи РВВ
Законопроект № 4028

Схема роботи системи РВВ

Продукти

Споживач

Плата за кількість
поставленого на ринок

Інформація про те,
як користуватися
системою збирання

 Потік упаковки
 Потік звітування
 Потік коштів

Доповідь
про дотримання

Центральні органи
виконавчої влади

Плата за кількість
зібраного/ сортованого/
переробленого
Збирання, сортування,
переробка

Декларація кількості
на ринку

Виробники
та імпортери товарів
в упаковці

Пакувальні відходи

Організації РВВ

Декларування кількості
зібраних/ сортованих/
перероблених

Спеціалізовані
організації

Орган місцевого
самоврядування
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