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Із 1 січня 2018 року в Україні запрацювали зміни до Закону 
«Про відходи”, які передбачають сортування сміття та за-
борону на поховання неперероблених побутових відходів. 
Згідно зі змінами, великогабаритні, ремонтні та небезпечні 
відходи у складі побутових належить збирати окремо від 
інших видів, а небезпечні відходи повинні відділяти на 
етапі збирання чи сортування. Далі їх потрібно передава-
ти спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензії на 
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечни-
ми відходами. Термічна обробка (спалювання) побутових 
відходів дозволена лише на спеціально призначених для 
цього підприємствах чи об’єктах.  
Сортувати відходи повинні самі мешканці, біля будинків по-
винна бути організована інфраструктура – майданчики із 
окремими контейнерами для різних видів відходів. Саме 
виконавці послуги, а не ОСББ, зобов’язані встановлювати 
контейнери для роздільного збору відходів.

Як сортувати відходи?

Окремо необхідно сортувати пластик, картон, метал, скло, 
органічні та мішані відходи. Важливо зазначити, що у нас до 
складу побутових входять і небезпечні відходи: ртутні тер-
мометри, протерміновані медикаменти, тара з-під лаків, 
фарб, розчинників. Тому органи місцевого самоврядування 
мають організувати ще й пункти роздільного збору відходів. 
Ці пункти можуть бути й мобільними – машини, які збира-
ють відходи і періодично їздять від будинку до будинку. 

Які штрафи передбачено 
за невиконання закону? 

Для громадян штраф передбачено на рівні від 340 
до 850 грн., для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

Мінімізуйте використання 
поліетиленових мішечків. 

Використовуйте багаторазову торбинку!

Мінімізуйте використання одноразового 
пластикового посуду. Використовуйте 

багаторазове горнятко для напоїв! 

Пластикові пляшки займають багато місця. 
Зминайте їх перед викиданням!

Пляшки та пластиковий посуд із залишками їжі 
неможливо переробити. 

Мийте їх перед викиданням!


