Питання
і відповіді
про тверді
побутові
відходи

 Чи існує у світі єдина думка,
як правильно поводитися з твердими
побутовими відходами?
Так! Існує консенсус науковців,

політиків, економістів, бізнесу,
екологів, відповідальних громадян:
відходів треба створювати менше,
збирати їх роздільно та знову
максимально використовувати як
сировину для переробних підприємств
— щоб не виснажувати природні ресурси
планети та щоб берегти довкілля.

2

 Чому тверді
побутові відходи
треба збирати
роздільно?

Щоб не виснажувати
природні ресурси, а вико
ристовувати вторинну
сировину для виробництва
нової продукції

Щоб не змішувати
ресурсоцінні
компоненти
з біологічними
(мокрими)

Щоб якомога
менше спалювати
відходів
і не забруднювати
повітря

Щоб
не створювати
нових сміттєвих
звалищ!

Щоб змінювати поведінку
людей — спонукати мислити
екологічно, раціонально
використовувати ресурси
і товари, не забруднювати
навколишнє середовище
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 Що таке розширена
відповідальність
виробника?
Безвідповідальність

Хочеш бери
товар —
хочеш ні!
Бачать очі,
що купують!

Після того як ти
купив — ми не
відповідаємо!

Розширена відповідальність
виробника — сучасний

стандарт прозорого
та відповідального
бізнесу

Відповідальність

Відповідаємо
Відповідаємо за
за якість
термін придат
і безпеку товару ності або гаран
у користуванні
тований термін
чи при
служби
споживанні

Розширена відповідальність

Відповідаємо
за довкілля
— забираємо
на переробку
та утилізацію
товари, що
відслужили,
та відходи
упаковки

Відповідаємо за
використання
природних
ресурсів —
економіка
замкнутого
циклу
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 За які етапи життєвого циклу товару
відповідає виробник, впроваджуючи
розширену відповідальність?
Розширена відповідальність розповсюджується на один етап більше ніж проста
відповідальність. Впроваджуючи принцип РВВ – виробник відповідає за
збирання та утилізацію використаної упаковки, а також товарів, які відслужили
свій строк.
Розширена Відповідальність Виробника
Відповідальність Виробника

дизайн/
конструкція

виробництво

розподіл

використання
виробу

збирання відходів, повторне
використання, переробка,
утилізація
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 Як втілюється
розширена
відповідальність
виробника?
Виробник може брати на себе
індивідуальну відповідаль
ність. Але переважно ви
робники діють колективно
– шляхом заснування Орга
нізації розширеної відпові
дальності виробника (ОРВВ),
яка працює від імені вироб
ників товарів та створює сти
мули, в тому числі й фінансові,
для роздільного збору, сор
тування та переробки відхо
дів упаковки та інших товарів,
що потрапляють у відходи.

Муніципальні
пункти збирання
(контейнери )

Приватні
пункти збирання
(заготівельні точки)

Договір про
надання послуг

Відходи

ОРВВ або окремий
виробник

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)

Роздрібна
торгівля
та дистриб’ютори

Компанії
з переробки
і утилізації
відходів

Залишкові відходи
(включаючи
небезпечні відходи)

Вторинна
сировина
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 Чи діють Організації розширеної
відповідальності у ЄС?
2 грудня 2015 р. Євросоюз
оприлюднив План дій* з переходу
на економіку замкнутого циклу
— економіку, де утворення
відходів буде зведено до мінімуму,
а повторне використання
ресурсів, сировини і матеріалів
— до максимуму. Роздільний збір
і розширена відповідальність
виробника — основа економіки
замкнутого циклу.

країн Євросоюзу

мають Організації розширеної
відповідальності

2 країни таких організацій

поки що не мають
*Текст Плану дій: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
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 Чи крім
ЄС, ще десь
впроваджуються
системи
розширеної
відповідальності
виробника?
Так. Більше 70% систем
РВВ були запроваджені
з 2001 року*

Організацій РВВ
існує сьогодні у світі

Запровадження систем розширеної
відповідальності виробника (РВВ) у світі
350
300
250
200
150
100
50
0
1970

1980

1990

2000

2010

*Дослідження Організації Економічного
Співробітництва та Розвитку (ОЕСР)
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 Чи достатній досвід роботи РВВ у світі?
У країнах Організації економічного співпробітництва кількість побутових
відходів стабілізувалася, відновлення матеріалів з них різко зросло, захоронення
на полігонах зменшилося, спалення не зростає — усі ці позитивні тенденції йдуть
на тлі зростання ВВП у 1990-2014 рр.

 відновлення матеріалів

 ВВП  побутові відходи

 відновлення енергії

звалища

 утилізація

Кількість (кг на душу населення)

Показник 1990 року = 100

150

100

50
1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

586

593

1990

1995

634

632

604

588

2000

2005

2010

2014

Джерело: ОЕСР (2016), «Утворення та утилізація твердих відходів», Статистика навколишнього середовища ОЕСР (база даних).
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 Що підпадає
під дію РВВ
у світі?
Упаковка є важливим
об’єктом, на яку
спрямована
розширена
відповідальність
виробника.

РВВ за типами продукції,
глобальні показники

Упаковка

17%

Шини

18%
35%

18%
12%
Інше

Електроніка

Транспортні засоби /
акумулятори
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 Хто розділяє відходи при РВВ?

Громадяни вдома

Відвідувачі
у громадських
місцях

ǩǩРоздільний збір
практикують в ЄС
понад 20 років
ǩǩРоздільний збір скла,
паперу, металу і пластику
став обов`язковим для
країн-членів ЄС з 2008 року
ǩǩПриблизно 40% усіх
побутових відходів у ЄС
збирається роздільно
і переробляється,

Працівники
за місцем роботи

Спеціалізовані
компанії
досортовують
роздільно зібрані
відходи

але є країни, де цей
показник сягає 60% ‑ 80%

на звалища роздільно
зібраних відходів

ǩǩВ ЄС планується введення
норми про обов`язковий
роздільний збір побутових
біо-відходів

ǩǩВзято курс на побудову
економіки замкнутого циклу
у ЄС, де утворення відходів
буде зведено до мінімуму —
85% упаковки у 2030 році
буде перероблятися
для виготовлення
нових товарів

ǩǩ2020 року почне
діяти заборона на вивіз
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 Що сказав міністр екології Євросоюзу
про роздільний збір відходів?

Кармену Велья,
європейський
комісар з питань
навколишнього
середовища,
морських справ
і рибальства

Сьогодні члени сімей різних поколінь стають віддані
роздільному збиранню побутових відходів. Не треба
бути активістом у сфері навколишнього середовища,
щоб бути переконаним прихильником роздільного
збирання. Мене дуже надихає, коли я бачу, як дуже
часто діти і онуки присоромлюють своїх батьків,
бабусь і дідусів за те, що вони викидають сміття
в неправильний контейнер! Це найкраща ознака
того, що майбутнє роздільного збирання виглядає
як дуже обнадійливе.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/separate-waste-collection-context-circular-economy-europe_en
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 Хто буде вивозити відходи при РВВ
і скільки треба сміттєвозів?
Оскільки кількість
твердих побутових
відходів не зміниться
— кількість автомобілів
для їх вивезення теж
не зміниться! Вивозять
ті ж комунальні
підприємства, що й
зараз, або компанії, які
організовують роздільне
збирання.

1000 кг
нерозділених
відходів

1000 кг
роздільно зібраних
відходів
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Україна має достатній потенціал інфра
структури для переробки вторинної сиро
вини! П
 ереробка є прибутковим бізне
сом! Досвід РВВ у інших країнах показує,
що РВВ допомагає створити багатомі
льярдний бізнес з переробки та утилізації
і що з
 абезпечує робочі місця, і зменшує ви
користання природних ресурсів.

 Чи вистачить
потужностей
для переробки
роздільно
зібраних відходів?

Кількість підприємств з переробки вторинної сировини в Україні
та їхня завантаженість, тис. тон

Вторинні
полімери

 — виробнича потужність

ПЕТ

39

19
260

130

Метал

16
77

50

 — завантаженість

 — імпорт

Папір

Скло

15

15

≈50 000

1 100

30*

* Вторсировина з чорного металу та алюмінію, відібраного з твердих побутових відходів

600
340

800
350
20
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 Як РВВ вплине
на тарифи
для населення?

Система РВВ допоможе перекласти частину
фінансового тягаря утилізації відходів
з муніципалітетів і громадян на виробників,
а також скоротити державні витрати
на управління відходами

30-40%
— відходи
упаковки

Тариф
сьогодні

Тариф
з РВВ

Решта відходів:
харчові, тощо
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 Чому
не можна
вводити
податок
на упаковку?

 Податок — це не ринково – адже тільки ринок,
а не держава має визначати ціну, яку платитиме
бізнес за поводження з відходами
 Податок – це підвищення споживчих цін, адже
вся масова продукція випускається в упаковці
 Податок – це несправедливо по відношенню
до виробників товарів в упаковці, адже це
виглядає як покарання за пакування
 Податок – не стимулює розвиток
відповідальності у бізнесу, адже бізнесу
пропонують усунутися від проблеми відходів
 Податок – ґрунт для корупції, адже податком
керуватимуть чиновники
 Податок – це утруднення адміністрування
і часті конфлікти, адже обсяг податку
визначатимуть чиновники
 Податок – суперечить принципам
євроінтеграції, адже в ЄС податок з виробників
упаковки не застосовують – там працює
система РВВ.
16

