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Пластикова проблема в цифрах

80-85 % морського сміття на 
пляжах Європи - пластик

50 % морського сміття в ЄС 
складається з предметів 
одноразового використання

27 % - це риболовне знаряддя, 
яке містить пластик

Фільтри тютюнових виробів, що 
містять пластик - 2 за 
розповсюдженістю предмет в 
смітті на пляжах ЄС

Пластик завдає шкоди світовій 
морській екосистемі на 13 млрд 
Євро в рік

630 млн Євро в рік - оціночні 
втрати, спричинені пластиком 
європейському туризму та 
прибережним спільнотам

300 млн Євро в рік - оціночний 
вплив пластику на рибне 
господарство в Європі

Джерело даних та графіки: сайт Єврокомісії

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Політика ЄС щодо пластиків

2 грудня 2015 28 травня 2018

3 липня 2021 

Публікація 
Стратегії ЄС 

щодо Пластику 
в Циркулярній 

Економіці 

Директива про 
одноразові 
пластики 
набирає 
чинності 

2 липня 2019 

Єврокомісія 
виносить 

пропозиції щодо 
Директиви про 

одноразові 
пластики 

16 січня 2018

Єврокомісія 
приймає 

перший план дій 
для циркулярної 

економіки 

31 травня 2021

Єврокомісія затверджує 
керівні настанови для 

втілення Директиви ПОВ 
та імплементаційне 

рішення щодо звітування 
про риболовне знаряддя

Заборона розповсюджувати 
деякі види пластикової 

продукції та 
вимоги до маркування 

вступають в силу 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0051.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0051.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0051.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en


Директива ПОВ

❖ Повна назва - Директива (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 
року про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля

➢ Мета - запобігання та зменшення впливу певної пластикової продукції на довкілля, зокрема 
водне середовище, та на здоров’я людей, а також сприяння переходу до циркулярної 
економіки

● Сфера застосування: 

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Пластикова 
продукція 

одноразового 
використання з 

Додатка до 
Директиви 

Продукція з 
оксорозкладного 

пластику

Риболовне 
знаряддя, що 

містить пластик
 Всього 7 

частин 
(A - G).

Завдання: 
1. Зниження споживання
2. Заборона розповсюдження
3. Вимоги до дизайну 

продукції
4. Вимоги до маркування
5. Системи РВВ
6. Роздільне збирання для 

рециклінгу
7. Підвищення обізнаності

https://zerowaste.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/20210728_dyrektyva-pov_tablyczya-vidpovidnosti.pdf
https://zerowaste.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/20210728_dyrektyva-pov_tablyczya-vidpovidnosti.pdf
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Зниження споживання

➢ Зниження споживання пластикової продукції із Частини А Додатка до Директиви

★ цільові показники зменшення споживання ПОВ, встановлені на національному рівні

★ наявність багаторазових альтернатив ПОВ у місці продажу кінцевому споживачу

★ економічні інструменти, які запобігають безкоштовному розповсюдженню ПОВ

★ угоди між уповноваженими державними органами та виробниками / дистриб'юторами

★ ринкові обмеження

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Стакани для 
напоїв, включаючи 

їх кришки

Контейнери для харчових
продуктів, тобто ємності, такі

як коробки, з кришкою або без
неї, використовувані для

зберігання харчових продуктів, які: ...

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Заборона розповсюдження

➢ Заборона розміщення на ринку продукції з оксорозкладного пластику та пластикової 
продукції із Частини B Додатка до Директиви

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Харчові контейнери з
пінополістиролу, тобто

ємності, такі як коробки, з
кришкою або без неї,
використовувані для
зберігання продуктів

харчування, що:...

Бавовняні ватні 
палички*

Столові прибори 
(виделки, ножі, 

ложки, палички)

Тарілки

Соломинки*

Мішалки для напоїв

Палички, що 
підтримують 

повітряні кульки

Харчові контейнери зі
пінополістиролу

Контейнери для 
напоїв з 

пінополістиролу

EPS

EPS

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Вимоги до дизайну продукції

➢ Дозвіл розміщувати на ринку ПОВ, яка відповідає:

★ гармонізованим стандартам для того, щоб кришки або ковпачки залишалися 
прикріпленими під час використання ПОВ (Частина С Додатка)

★ вимогам щодо вмісту рецикльованого пластику у нових пляшках для напоїв (Частина F) 

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Контейнери для напоїв об’ємом до 3 літрів, тобто пляшки з напоями, включаючи їх 
ковпачки та кришки, а також композитне паковання для напоїв, включаючи 
ковпачки та кришки*

Контейнери для напоїв об’ємом до 3 
літрів, тобто пляшки з напоями, 
включаючи їх ковпачки та кришки*PET

 ≥ 25% 
з 2025 

 ≥ 30% 
з 2030 *виключення: 

- скляні або металеві пляшки для 
напоїв, які мають ковпачки та 
кришки з пластику;

- пляшки для напоїв, призначені та 
використовувані для харчових 
продуктів спеціального медичного 
призначення, що у рідкій формі

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Вимоги до маркування

➢ Кожна ПОВ з Частини D повинна мати помітне, чітко розбірливе та незмивне маркування на 
пакованні або на самій продукції для інформування про:

★ належні способи управління відходами від такої продукції або методи видалення 
відходів, яких слід уникати для таких відходів відповідно до ієрархії у сфері відходів

★ наявність у продукції пластику та негативний вплив засмічення або інших неналежних 
способів видалення відходів такої продукції на довкілля

17 грудня 2020 року Єврокомісія прийняла Імплементаційний Регламент (EU) 2020/2151 про 
встановлення правил для маркування ПОВ з Частини D Додатка Директиви ПОВ

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Гігієнічні рушники (прокладки), 
тампони та аплікатори для тампонів* Вологі серветки*

Тютюнові вироби із 
фільтрами та 
фільтри для 

тютюнових виробів*
Стакани для напоїв

*не вимагається маркування на пакованні з площею поверхні менше 10 см2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R2151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R2151
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Розширена відповідальність виробника 

➢ Для всієї ПОВ з Частини E та риболовного знаряддя, що містить пластик, запроваджуються 
системи розширеної відповідальності виробника:

      

 

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Розділ І Частини E Розділ ІІ Частини E Розділ ІІІ Частини E

Риболовне знаряддя

харчові контейнери

виготовлені з гнучкого 
матеріалу пакети та 
обгортки, що містять 

харчові продукти, 
призначені для 

негайного вживання
контейнери для 
напоїв V до 3 л + 

ковпачки та кришки
стакани для напоїв, 
включаючи кришки

легкі пластикові 
пакети

вологі серветки

повітряні кульки

тютюнові вироби з 
фільтрами та фільтри, що 

продаються для 
використання у поєднанні 
із тютюновими виробами   

виробники/дистриб'ютори зобов’язані покривати 
витрати на: 

➢ підвищення обізнаності
➢ збирання + інфраструктуру + функціонування 

інфраструктури + перевезення + оброблення (Р1 
та Р3)

➢ прибирання засміченості, що виникає з такої 
ПОВ + транспортування + оброблення (Р1 - Р3)

➢ витрати на збір даних та звітування

Витрати можуть включати 
створення спеціальної 
інфраструктури для збирання 
відходів цієї продукції. 
Наприклад, урни у “гарячих 
точках” засміченості в місцях 
загального користування 

+витрати на роздільне 
збирання відходів РЗ, які 
були доставлені на портові 
приймальні споруди або ін. 
еквіваленти системи 
збирання + перевезення + 
оброблення 

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Роздільне збирання для рециклінгу

➢ ПОВ з Частини F Додатка до Директиви:

★ до 2025 року - 77 % від ваги ПОВ, що розміщується на ринку у відповідному році 

★ до 2029 року - 90 % від ваги ПОВ, що розміщується на ринку у відповідному році

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

Контейнери для напоїв об’ємом до 3 літрів, тобто пляшки з напоями, включаючи 
їх ковпачки та кришки, крім: 

- скляних або металевих пляшок для напоїв, які мають ковпачки та кришки 
з пластику

- пляшок для напоїв, призначених та використовуваних для харчових 
продуктів спеціального медичного призначення, що у рідкій формі

Рекомендовано: 
- системи заставного повернення (фондомати)
- цільові показники роздільного збирання для відповідних систем РВВ

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Підвищення обізнаності  

➢ Для інформування з метою зниження споживання та стимулювання відповідальної 
поведінки споживачів ПОВ з Частини G та риболовного знаряддя, що містить пластик

★ наявність альтернатив, що повторно використовуються, систем повторного 
використання та найкращих практик управління відходами такої ПОВ та риболовного 
знаряддя, що містить пластик

★ вплив засміченості та іншого неналежного видалення відходів такої продукції на 
довкілля, зокрема на морське середовище

★ вплив неналежних способів видалення відходів ПОВ на каналізаційну мережу

Джерело графіки: сайт Єврокомісії

РЗ, що містить пластик

харчові контейнери

виготовлені з гнучкого 
матеріалу пакети та 
обгортки, що містять 

харчові продукти, 
призначені для 

негайного вживання

контейнери для 
напоїв V до 3 л + 

ковпачки та кришки

стакани для напоїв, 
включаючи кришки

легкі пластикові пакети вологі серветки

повітряні кульки

тютюнові вироби з фільтрами та 
фільтри, що продаються для 
використання у поєднанні із 

тютюновими виробами   

гігієнічні рушники 
(прокладки), тампони та 
аплікатори для тампонів

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en#ecl-inpage-843


Директива ПОВ - Дати виконання

31 грудня 2024

3 липня 20243 липня 2021 1 січня 2025

Ковпачки та 
кришки 

закріплені на 
контейнерах та 

пляшках для 
напоїв 

V до 3 літрів 

5 січня 2023

Роздільне 
збирання 90 % 

пляшок V до 3 л

1 січня 2026 

Значне у порівнянні із 
2022 роком скорочення 

споживання 
одноразових стаканів, 
включаючи їх кришки, 

та одноразових 
харчових контейнерів

Заборона 
розповсюджувати деякі 

види пластикової 
продукції та 

вимоги до маркування 
вступають в силу 

Додаткові умови для 
систем РВВ, 

встановленних 
до 4 липня 2018 року, та 

тютюнових виробів з 
фільтрами та фільтрів 

для тютюнових виробів

Системи 
розширеної 

відповідальності 
виробника

PET-пляшки V до 3 л для 
напоїв містять 

щонайменше 25 % 
рецикльованого пластику

Роздільне збирання 77 % 
пляшок V до 3 л

1 січня 2029 

1 січня 2030 

Пляшки V до 3 л 
для напоїв містять 
щонайменше 30 % 
рецикльованого 

пластику

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en


Що в Україні?   

Джерело: Культурометр

На пляжі в Одесі створили 
сміттєзвалище

https://culturemeter.od.ua/na-odesskom-pljazhe-ustroili-musorn-119537/


Що в Україні?   

Джерело: сайт ВРУ

Поступове обмеження використання 
окремих виробів з пластику у харчовій 
промисловості

Розроблення законопроекту щодо 
обмеження використання окремих виробів 
з пластику у харчовій промисловості 

Строк виконання - 2022 р.

Виконавці - Міндовкілля та Мінекономіки

Індикатор виконання - Кабінетові Міністрів 
України подано законопроект

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2021-%D1%80#Text


Дорожня карта від Zero Waste Alliance Ukraine   

Джерело: Сайт ZWA 

https://zerowaste.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/dyrektyva-pov_dorozhnya-karta.pdf


Розкажи про ПОВ друзям! :)


