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Розділ ІІІ. 

СУБ'ЄКТИ У СФЕРІ 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ЇХ ПРАВА 

ТА ОБОВ'ЯЗКИ 



Ст. 13. 
Суб'єкти у 

сфері
поводження
з відходами

Суб'єктами у   сфері   
поводження  з  відходами  є  
громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, а 

також підприємства, 
установи  та  організації  усіх  
форм  власності,  діяльність 

яких пов'язана із 
поводженням з відходами.



Ст. 14. Права громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства у сфері поводження з відходами

Ст. 15. Обов'язки громадян України, іноземців

та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Ст. 16. Права підприємств, установ

та організацій у сфері поводження з відходами

Ст. 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності

у сфері поводження з відходами



Розділ VІІІ. ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ 



Ст. 42. Правопорушення

у сфері поводження з відходами

Особи, винні в  порушенні законодавства про відходи,  несуть

дисциплінарну,   адміністративну,    цивільну чи кримінальну

відповідальність за: 

а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що

призвело або може призвести до  забруднення навколишнього

природного  середовища,  прямого  чи опосередкованого шкідливого впливу

на здоров'я людини та економічних збитків; 

б)  самовільне розміщення чи видалення відходів;

в)   порушення порядку  ввезення в  Україну,  вивезення і транзиту  

через  її територію відходів як  вторинної сировини;



Ст. 42. Правопорушення

у сфері поводження з відходами

г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний

контроль та нагляд за операціями поводження з  відходами та за місцями їх

видалення; 

д) приховування,  перекручення або відмову від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань

стосовно безпеки утворення відходів та  поводження з ними, в тому числі про 

їх аварійні скиди та відповідні наслідки;
Пункт  "е" та пункт "є" частини першої статті 42 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) 
від 09.04.2014 } 

ж) порушення правил ведення первинного обліку та  здійснення контролю за 
операціями поводження з відходами; 



Ст. 42. Правопорушення

у сфері поводження з відходами

з) порушення строків подання і  порядку   звітності щодо

утворення, використання, знешкодження та видалення відходів; 

и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час  їх збирання,   
перевезення,   зберігання,   оброблення,   утилізації, знешкодження, 
видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних,    
санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної
шкоди;

і)  здійснення операцій у  сфері поводження з відходами без відповідного
дозволу на  проведення таких  операцій, а також за порушення
встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої
декларації;
{  Пункт "і" частини першої статті 42 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 



Ст. 42. Правопорушення

у сфері поводження з відходами

ї) порушення встановлених правил  і  режиму  експлуатації

установок і виробництв з  оброблення та  утилізації відходів,  а також
полігонів для  зберігання чи захоронення промислових, побутових та   
інших відходів (сміттєзвалищ,    шламосховищ, золовідвалів тощо); 

{Пункт "й" частини першої статті 42 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019}

к)  недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на  
територію  України;  

л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів; 

м)   порушення   вимог   безпечного  перевезення  небезпечних відходів; 

н)   порушення   встановлених  квот  на  ввезення  в  Україну відходів як 
вторинної сировини та строків їх перевезення. 



Кодекс України

про адміністративні

правопорушення

(введено в дію Постановою Верховної Ради

Української РСР № 8073-10 від 07.12.84)

Із змінами та доповненнями



Стаття 52. Псування і забруднення
сільськогосподарських та інших

земель

Псування сільськогосподарських та інших 
земель, забруднення їх хімічними і 
радіоактивними речовинами, нафтою та 
нафтопродуктами, неочищеними стічними 
водами, виробничими та іншими відходами, а 
так само невжиття заходів по боротьбі з 
бур'янами -

тягнуть за собою накладення штрафу на 
громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
на посадових осіб, громадян - суб'єктів 
підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.



Стаття 82. Порушення вимог
щодо поводження з відходами під

час їх збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, 

утилізації, знешкодження, 
видалення або захоронення

Порушення вимог щодо поводження з 
відходами під час їх збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізації, знешкодження, видалення або 
захоронення -

тягне за собою накладення штрафу на 
громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб, громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності - від 
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.



Стаття 82(1). Порушення правил ведення
первинного обліку та здійснення контролю за 

операціями поводження з відходами або
неподання чи подання звітності щодо

утворення, використання, знешкодження та 
видалення відходів

Порушення правил ведення первинного 
обліку та здійснення контролю за операціями 
поводження з відходами або неподання чи 
подання звітності щодо утворення, 
використання, знешкодження та видалення 
відходів з порушенням встановлених строків, 
а так само порядку подання такої звітності -

тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.



Стаття 82(2). Виробництво продукції з відходів
чи з їх використанням без відповідної
нормативно-технічної та технологічної

документації

Виробництво продукції (крім дослідних 
зразків) з відходів чи з їх використанням без 
відповідної нормативно-технічної та 
технологічної документації, погодженої в 
установленому порядку, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від трьох до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

! {Пункт "й" частини першої статті 42 ЗУ «Про відходи» виключено

на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019}



Стаття 82(3). Приховування, перекручення
або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами
посадових осіб і зверненнями громадян та їх
об'єднань щодо безпеки утворення відходів

та поводження з ними

Приховування, перекручення або 
відмова від надання повної та достовірної 
інформації за запитами посадових осіб і 
зверненнями громадян та їх об'єднань щодо 
безпеки утворення відходів та поводження з 
ними, в тому числі про їх аварійні скиди та 
відповідні наслідки, -

тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.



Стаття 82(4). Змішування чи захоронення
відходів, для утилізації яких в Україні існує

відповідна технологія, без спеціального
дозволу

Змішування чи захоронення відходів, 
для утилізації яких в Україні існує відповідна 
технологія, без спеціального дозволу 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
обласних, Київської, Севастопольської 
міських державних адміністрацій, органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
з питань охорони навколишнього природного 
середовища -

тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Стаття 82(5). Порушення правил 

передачі відходів

Передача відходів з порушенням 
установлених правил на зберігання, оброблення 
або видалення підприємствам чи організаціям, 
що не мають відповідного дозволу на проведення 
цих операцій, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від двох до 
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.



Стаття 82(6). Порушення встановлених
правил і режиму експлуатації установок і 

виробництв з оброблення та утилізації
відходів

Порушення встановлених правил і 
режиму експлуатації установок і виробництв 
з оброблення та утилізації відходів, а також 
полігонів для зберігання чи захоронення 
промислових, побутових та інших відходів 
(сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів
тощо) -

тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.



Стаття 82(7). Порушення вимог законодавства

у сфері хімічних джерел струму

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації 
хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів 
накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та 
передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 
трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Ненадання в установленому порядку інформації або 
надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання 
та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів 
накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та 
передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 
п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.



Стаття 82(7). Порушення вимог
законодавства у сфері хімічних

джерел струму

Непередача в установленому порядку 
відпрацьованих небезпечних хімічних джерел 
струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію 
підприємствам, що здійснюють діяльність із 
заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних 
джерел струму, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Стаття 82(8). Захоронення

неперероблених (необроблених) 

побутових відходів

Захоронення неперероблених

(необроблених) побутових відходів -

тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від двадцяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб, громадян -

суб'єктів підприємницької діяльності - від 

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.



Стаття 82(8). Захоронення

неперероблених (необроблених) 

побутових відходів

Повторне протягом року вчинення 

порушення, передбаченого частиною першою 

цієї статті, за яке особу вже було піддано 

адміністративному стягненню, 

- тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від вісімдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб, громадян -

суб'єктів підприємницької діяльності - від ста 

до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.



Стаття 188(5). Невиконання законних
розпоряджень чи приписів посадових

осіб органів, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони

навколишнього природного 
середовища, використання природних

ресурсів, радіаційної безпеки або
охорону природних ресурсів

Невиконання законних розпоряджень чи 
приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, 
які здійснюють державний контроль у галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання 
природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону 
природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації 
або надання неправдивої інформації, вчинення інших 
перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до 
сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян



Податковий кодекс України

(Із змінами, внесеними згідно із Законами України)

№ 2755-VI від 2 грудня 2010 року

Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в 

розмірі 17 грн., 
крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині 

кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких 
сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 

соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового 
кодексу України для відповідного року                     

(п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України)



Кримінальний кодекс України

№ 2341-III від 05.04.2001

Із змінами та доповненнями



Стаття 239. Забруднення
або псування земель

1. Забруднення або псування земель 
речовинами,  відходами  чи іншими  
матеріалами,  шкідливими  для  життя,  
здоров'я  людей або довкілля, 
внаслідок порушення спеціальних 
правил, якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров'я людей 
чи довкілля, -

караються штрафом від однієї до 
чотирьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 



Стаття 239. Забруднення або

псування земель

2. Ті  самі діяння,  що спричинили загибель 

людей,  їх масове захворювання або інші тяжкі 

наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох  

до  п'яти  років або  позбавленням  волі  на той 

самий строк,  з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на  

строк  до трьох років або без такого.



Державна екологічна академія

післядипломної освіти та управління
Запрошує на курси підвищення кваліфікації:

- «Професійна підготовка щодо поводження з небезпечними відходами»
(цільова аудиторія - суб’єкти господарської діяльності);

- «Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами
виробництва та споживання»

(цільова аудиторія – державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування..).

Мета курсів - підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні 
пріоритетних екологічних завдань у сфері поводження з відходами.

http://dea.edu.ua



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


