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• Управління промисловими відходами
• Стратегія екологічної політики до 2030 року
• Національний план управління відходами до 2030 року
• Закон України “Про відходи” (№ 187/98-ВР від 05/03/1998 з поправками)
• Закон «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції» (№ 1393-XIV від 14/01/2000 з 
поправками)

• Кодекс України про адміністративні правопорушення
• Кримінальний кодекс України
• Податковий кодекс України
• Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів (постанова КМУ № 2034 

від 01/11/1999 з поправками)
• Державні санітарні правила і норми 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги до поводження з 

промисловими відходами та визначення їхнього класу небезпеки»
• законопроєкт «Про управління відходами» (№2207-1-д)

Законодавство стосовно хімічних речовин та управління 
промисловими відходами
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• «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади
для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах 
захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам
та розвитку інфраструктурних проектів» (4634)

• «Регіональний демонстраційний проект для координованого 
управління утилізацією ОРР (озоноруйнуючих речовин) і СОЗ
(стійких органічних забруднювачів) у Вірменії, Білорусі, Казахстані та 
Україні» (4158)

• «Екологічно обгрунтоване управління та остаточне видалення
поліхлордифенілів (ПХД)» (4605)

• «Європейський Союз для навколишнього середовища у країнах
Східного Партнерства (EU4Environment)».

Проєкти по напрямку управління відходами
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• Управлінням хімічними речовинами
• «Про охорону навколишнього середовища»
• «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення»
• «Про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування

хімічної зброї, а також їх знищення»
• «Про пестициди та аграрні хімікати»
• «Про обіг наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в 

Україні»
• «Про відходи»
• «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
• «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Законодавство стосовно хімічних речовин та управління 
промисловими відходами
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• проєкт Закону України «Про хімічну безпеку»

• проєкт Закону України «Про приєднання до Мінаматської
конвенції про ртуть»

Нормативно-правові акти стосовно управління хімічними
речовинами та хімічними відходам
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Застаріла та недостатньо 
ефективна нормативна база

Відсутній єдиний нормативний акт, 
що регулює виробництво хімічних 
речовин та їх обіг 

Неурегульоване питання розподілу 
відповідальності між органами 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування

Існуюча ситуація стосовно СОЗ і ртуті
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СОЗ в Україні

7

Заборонені та непридатні 
для використання 

пестициди

Поліхлоровані дифеніли Гексабромциклододекан, 
коротколанцюгові

хлоровані парафіни, 
перфтороктанова

сульфонова кислота та 
інші промислові СОЗ



• 23 травня 2001 року від імені України була підписана Стокгольмська  
конвенція  про  стійкі  органічні  забруднювачі.

• У 2007 році Законом  України «Про ратифікацію Стокгольмської 
конвенції про стійкі органічні забруднювачі» Конвенцію було 
ратифіковано і вона стала частиною законодавства України.

• 25 липня 2012 року Кабінет Міністрів України затвердив 
Національний план імплементації Стокгольмської конвенції із 
переліком заходів до 2028 року

• Україна практично не використовує можливості ратифікованої 
Стокгольмської конвенції - доступ до значних фінансових ресурсів для 
вирішення проблеми СОЗ в країні

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі
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Мінаматська конвенція про ртуть. Основні джерела викидів ртуті
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вибухи ртутних
електричних

вентилів в 
електромережах

теплові
електростанції, що

працюють на 
вугіллі

виробництво міді і 
цинку

виробництво 
цементу

втрати у ртутних
насосах, манометрах, 

термометрах, 
барометрах, 
електричних

вимикачах, реле 

розкладання 
ртутьвмісних

пігментів 

спалювання 
твердих побутових 

відходів

відпрацьовані 
ртутно-цинкові 

гальванічні 
елементи 

відпрацьовані 
люмінесцентні 

лампи 



• систематизація виробничих процесів, пов’язаних з ртуттю

• систематизація кустарного та дрібномасштабного видобутку 
золота

• контроль та скорочення викидів ртуті

• скорочення вивільнення ртуті, її зберігання

• розробка стратегій по виявленню та оцінці ділянок, 
забруднених ртуттю або сполуками ртуті

• забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, 
спрямованих на реалізацію положень Конвенції

Положення Мінаматської конвенції про ртуть
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Стійкі органічні забруднювачі
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СОЗ Використання Галузь промисловості

Тетра-, пента-, 

декабромдифеніловий 

эфір

Добавка-антипірен. Стримують 

або пригнічують горіння в 

органічних матеріалах.

Автомобілебудування, текстильна промисловість, добавки при виготовленні пластикових 

корпусів, поліуретанової піни для теплоізоляційних матеріалів у будівництві.

Мають різноманітне застосування, включаючи пластмаси / полімери / композити, текстиль, 

клеї, герметики, покриття та фарби

Гексабромциклододекан Добавка-антипірен. 

Сповільнює займання та 

поширення полум’я.

Виробництво вогнестійкого екструдованого і розширеного пінополістиролу у 

теплоізоляційних матеріалах, а також текстильна промисловість (заднє покриття оббивки та 

іншого інтер’єрного текстилю, у автомобілебудуванні) та електричне/електронне 

обладнання.

Коротколанцюгові 

хлоровані парафіни

Пластифікатори і антипірени в 

фарбах, клеях і герметиках, 

розчинах для жирування 

шкіри, пластмасах, гумі, 

текстилі і полімерних 

матеріалах

• Металообробробка (мастильно-охолоджуючі рідини)

• Вторинні пластифікатори у гнучкому полівінілхлориді, крім іграшок та дитячих виробів

• Добавки у виробництві трансмісійних ременів, гумових конвеєрних стрічок

• Шкіряна промисловість, особливо суміші для жирування шкіри

• Мастильні добавки, зокрема для двигунів автомобілів, електрогенераторів та 

вітроенергетичних установок, а також для буріння при розвідці нафти і газу та переробці 

нафти для отримання дизельного масла 

• Флуоресцентні лампи зовнішнього декоративного освітлення

• Гідроізоляційні та вогнезахисні фарби

• Клеї



Стійкі органічні забруднювачі
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СОЗ Використання Галузь промисловості

Пентахлорфенол, його 

солі та ефіри

Біоцид, інсектицид, фунгіцид, 

дезинфікуючий засіб і антисептик для 

деревини.

Опори і траверси опор (поперечні балки) ліній електропередач.

Перфтороктанова

сульфонова кислота, її 

солі, перфтороктановий

сульфонілфторид

Використання допускається лише для 
сільськогосподарських потреб у 
приманках для комах з 
Сульфлурамідом як активним 
інгредієнтом для боротьби з 
мурахами-листорізами.

Використовуються при виробництві протипожежної піни, килимів, шкіряного 

одягу, текстилю, оббивної тканини, лакофарбових матеріалів, очищувальних 

рідин для застосування в промисловості і домашніх умовах, пестицидів та інших 

інсектицидів, виробництві напівпровідників, гідравлічних рідин і гальванічних 

покриттів . Також використовується як змочувальний агент при нанесенні 

покриттів на метал.

Перфтороктанова

кислота (PFOA), її солі

Ці сполуки широко використовуються у виробництві фтороеластомерів та 

фторполімерів, для виробництва антипригарного кухонного посуду, харчового 

обладнання; використовуються як поверхнево-активні речовини та засоби для 

обробки поверхонь у текстильній, паперовій промисловості та фарбах, 

протипожежних пінах. 

PFOA виявлено у промислових відходах, килимостійких килимах, рідинах для 

чищення килимів, домашньому пилі, мішках для попкорну в мікрохвильовій печі, 

воді, продуктах харчування та тефлоні.



Продукція / процеси, де використовується ртуть
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Продукція, що містить ртуть / Процеси з використанням ртуті Строк поетапного виведення з 

використання

Косметика (із вмістом ртуті вище 1 мг/кг), у тому числі мило та креми для 

освітлення шкіри

2020

Пестициди, біоциди та локальні антисептики 2020

Хлорно-лужне виробництво 2025

Виробництво ацетальдегіду, у якому ртуть або сполуки ртуті 

використовуються в якості каталізатора 

2018

Виробництво мономеру вінілхлориду Вжиття заходів для обмеження 

застосування ртуті й сполук ртутіВиробництво метилату або етилату натрію або калію

Виробництво поліуретану із застосуванням каталізаторів, що містять ртуть



Критерії вибору пілотного проєкту – Загальні критерії
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1. Досягнення глобальних екологічних вигод відповідно до цілей проектів

2. Пілотні проекти базуються на існуючій базі (наприклад, існуюча та діюча компанія, 
існуюча інфраструктура). Існуючою база є основою для розрахунку співфінансування 
ГЕФ

3. Пілотним проєктам необхідне додаткове фінансування для досягнення прямих 
вимірюваних глобальних екологічних вигод

4. Економічна ефективність (співвідношення коштів ГЕФ до глобальних екологічних вигод)

5. Залучення приватного сектора та співфінансування

6. Можливість досягнення сталих довготривалих результатів проєкту

7. Інноваційний потенціал та можливість реплікації 

8. Дотримання національних пріоритетів (включаючи оновленого плану впровадження 
положень Стокгольмської конвенції)



 Скорочення обсягів, утилізація / знищення, поступове вилучення з обігу, 
уникнення хімікатів та їх відходів у навколишньому середовищі та 
процесах, матеріалах та продуктах
 Вилучені або утилізовані тверді та рідкі стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) 
 Зменшення кількості ртуті 

 Зниження, уникнення викидів СОЗ у повітря від точкових та неточкових 
джерел
 Кількість впроваджених технологій / практик контролю викидів

 Кількість прямих бенефіціарів, розподілених за статтю як додаткова 
вигода від інвестицій ГЕФ

 Зниження викидів парникових газів
 Уникнуті викиди СО2 (прямі і непрямі)
 Енергозбереження

Глобальні екологічні вигоди
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Критерії вибору пілотного проєкту – Технічні критерії
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1. Щорічне виробництво та порівняння з національним виробництвом (показники 
виробництва щонайменше за три роки)

2. Кількість використовуваних / виготовлених СОЗ або матеріалів, що містять СОЗ у 
компанії

3. Оцінка доцільності при впровадженні екологічно безпечних альтернатив
• технічна доцільність: Технічна оцінка та вибір альтернатив зеленої хімії для 

досягнення зменшення використання СОЗ (додаткові аспекти проекту, які повинені 
бути виконані у компанії для впровадження альтернативи)

• екологічна доцільність: Оцінка екологічних переваг та потенційних недоліків 
впровадження Альтернатив зеленої хімії

• економічна доцільність: Оцінка додаткових витрат на зменшення СОЗ або 
потенційних економічних вигод.

4. Масштабування та реплікація

5. Можливість забезпечити співфінансування для доповнення внеску ЮНІДО



• ГЕФ діє […] з метою надання нового та додаткового грантового співфінансування для 
покриття узгоджених додаткових витрат на заходи для досягнення узгоджених глобальних 
екологічних вигод

• фінансування, яке є додатковим до фінансування проектів ГЕФ та яке підтримує реалізацію 
проекту або програми, що фінансується ГЕФ, та досягнення його цілей

• співфінансування сприяє підвищенню ефективності, впливу та стійкості, зокрема шляхом 
надання можливості ГЕФ досягти більш тривалих та масштабних глобальних екологічних 
вигод, а також шляхом зміцнення партнерських відносин

Співфінансування
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• співфінансування може мати різні джерела та типи

• політика співфінансування не передбачає 
мінімальних порогових значень та / або конкретних 
видів чи джерел співфінансування для окремих 
проектів чи країн у цілому, ця політика визначає 
амбіції ГЕФ досягти коефіцієнта співфінансування на 
рівні принаймні 7: 1

Можливі варіанти співфінансування
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Джерела

Агенції ГЕФ

агенції-донори

уряди

приватний сектор

Організації 
громадянського 

суспільства

бенефіціари

інше

Типи

грант

позика

власний капітал 

гарантія

в натуральній 
формі 

інше



1. Виробничі процеси, де використовуються або можуть 
використовуватися речовини-стійкі органічні забруднювачі (СОЗ). 
Реальний стан на українських підприємствах.

2. Можливість заміни СОЗ – потенційні технічні та економічні 
труднощі.

3. Напрямки інвестицій: що потребуватиме додаткових 
капіталовкладень у випадку прийняття рішень про заміну СОЗ на 
більш екологічно безпечні альтернативи.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

Url: www.recpc.org E-mail: info@recpc.org

+380 (44) 227-83-78 

Олександр Хохотва

Експерт з хімічного 
менеджменту

095-797-04-83
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