
Забруднювач платить
Запропонований порядок поводження з відходами електричного 
та електронного обладнання, батареями та акумуляторами

В рамках виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію 
з ЄС, до Верховної Ради  України було внесено законопроекти №2350 
та №2352, які мають на меті створення системи для роздільного 
збирання відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО),  
а також відпрацьованих батарей та акумуляторів.

Запропонована система має уможливити повторне використання 
матеріалів та зменшити шкоду для довкілля та здоров’я людей.  
В разі прийняття, зміни мають запрацювати з 2021 року.

 — Створення Реєстру виробників продукції, на які поширюються 
системи розширеної відповідальності виробника, та Реєстру 
організацій колективної та індивідуальної розширеної 
відповідальності виробника;

 — Створення організацій розширеної відповідальності виробника, 
які будуть виконувати обов’язки своїх учасників (виробників) щодо 
поводження з відходами, отримуючи від них необхідну інформацію 
та фінансування;

 — Запровадження можливості споживачів під час купівлі нового 
електричного та електронного обладнання здати розповсюджувачу 
аналогічний прилад, а у випадку здачі батарей та акумуляторів – 
незалежно від придбання нових приладів;

 — Встановлення для виробників цільових показників вилучення ВЕЕО, 
батарей та акумуляторів;

 — Запровадження спеціального маркування для електричного та 
електронного обладнання, батарей та акумуляторів.

На що спрямовані законопроекти?

Які зміни передбачені законопроектами?



Імпортери та виробники будуть зобов’язані зокрема:

 — зареєструватися у Реєстрі виробників продукції, на які поширюються системи 
розширеної відповідальності виробника;

 — забезпечити збирання ВЕЕО, відпрацьованих батарей та акумуляторів; 

 — забезпечити досягнення цільових показників збирання відходів, підготовки до 
повторного використання, переробки тощо;

 — надавати споживачам інформацію та проводити кампанії, спрямовані на 
стимулювання роздільного збирання відходів;

 — створити або вступити в організацію розширеної відповідальності виробника 
(поки що невідомо, чи це право чи обов’язок).

Розповсюджувачі

Продавці будуть зобов’язані приймати від кінцевих споживачів ВЕЕО, батареї та 
акумулятори.

Споживачі

Кінцеві споживачі отримають більше прав, в першу чергу, на отримання інформації. 
На споживачів також покладено обов’язок щодо роздільного видалення відповідних 
відходів. 

Кого стосуватимуться запропоновані зміни? 
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