
 



 
 



 
 



РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 157 с., 16 табл., 6 рис., 7 дод., 58 джерел 

 

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВИКИДИ, 

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВІДХОДИ, РЕЄСТР, 

ПРОТОКОЛ, ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА 

БАЗА УКРАЇНИ 

 

Об’єктом дослідження є приведення у відповідність законодавчу та 

нормативно-правову бази України вимогам Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів. 

Метою роботи є проведення досліджень законодавчої та нормативно-

правової бази України природоохоронного напряму для визначення розділів 

та статей документів, до яких необхідно внести зміни у відповідності до 

Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. Першочергово, 

необхідно розробити та затвердити Постанову Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку ведення реєстрів викидів та перенесення 

забруднювачів в Україні». 

Актуальність роботи полягає в необхідності приведення законодавчої та 

нормативно-правової бази України у відповідність вимогам реалізації 

міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів, 

який ратифікований Законом України № 980-VIII від 03.02.2016 р.  

Методи дослідження – статистичний аналіз, оброблення та аналіз 

отриманих результатів. 

Упровадження результатів науково-дослідної роботи допоможуть 

державі виконати вимоги Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів та впровадити свій національний реєстр викидів та 

перенесення забруднювачів в Україні. 

 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

ЄС – Європейський союз. 

Є-РВПЗ – Європейський регістр викидів та перенесення забруднювачів. 

Міндовкілля – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України.  

НДР – науково-дослідна робота. 

НПС – навколишнє природне середовище. 

Протокол – Протокол про реєстри викидів та перенесення 

забруднювачів. 

Реєстр – форма систематизації, обліку, список, перелік, опис, система. 

РВПЗ – реєстр викидів і перенесення забруднювачів. 

UA-РВПЗ – реєстр викидів і перенесення забруднювачів в Україні. 
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ВСТУП 

 

Для України, яка оголосила стратегічний курс на вступ до 

Європейського Союзу (ЄС), активна участь у глобальному русі світової 

спільноти є одним із вирішальних чинників інтеграційного процесу. Досвід 

передових країн свідчить, що прогресивний соціально-економічний розвиток 

суспільства неможливий без ефективного управління природоохоронною 

діяльністю. Тому на сьогодні актуальною задачею є адаптація української 

системи регулювання стану довкілля до норм ЄС щодо охорони атмосферного 

повітря, якості питної води, стічних та поверхневих вод, контролю 

виробництва, торгівлі та використання хімікатів для захисту довкілля та 

здоров’я людей від екологічних ризиків [1]. 

Визначивши курс на євроінтеграцію, Україна взяла на себе зобов’язання 

поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС в різних галузях 

співробітництва. Пріоритетним напрямом української зовнішньої політики є 

досягнення відповідності правової системи України до вимог, що висуваються 

ЄС. Невід'ємною частиною вказаної програми є перелік актів законодавства 

України та ЄС у пріоритетних сферах адаптації, у тому числі й охорони 

навколишнього природного середовища [2].  

Збереження навколишнього середовища є світовою тенденцією. 

Охорона навколишнього середовища для європейської спільноти є однією з 

найбільш актуальних проблем у сфері економічного і політичного життя, а 

відтак і у сфері правового регулювання. Європейські еколого-правові норми 

мають на меті збереження, охорону, відновлення природних об’єктів, 

сприяння підвищенню якості життя та безпеки населення Європейського 

Союзу [3]. 

Робота відповідає основним пріоритетам Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України (Міндовкілля): «Реалізація заходів з 

впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів 
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для створення та забезпечення функціонування Єдиної уніфікованої 

електронної системи інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у 

сфері охорони довкілля (національного Реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів)» [4]. 

Робота виконується згідно плану науково-дослідних робіт УКРНДІЕП 

на 2020 рік за темою «Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-

правової бази України вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів». 

Актуальність роботи полягає в необхідності приведення законодавчої та 

нормативно-правової бази України у відповідність вимог реалізації 

міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів 

[5]. Тому призначення цієї роботи є проведення досліджень законодавчої та 

нормативно-правової бази України природоохоронного напряму для 

визначення розділів та статей документів, до яких необхідно внести зміни 

відповідно до Протоколу. Однак, перш за все, необхідно розробити та 

затвердити Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку ведення реєстрів викидів та перенесення забруднювачів в Україні». 

Конституційним правом громадян України є отримання повної, 

достовірної та своєчасної інформації про стан навколишнього природного 

середовища (НПС), ступеня його забруднення, вжиті заходи з його охорони і 

оздоровлення. Одним з інструментів забезпечення захисту права на 

сприятливе навколишнє середовище в міжнародній практиці є Реєстри викидів 

і перенесення забруднювачів. 

У 2003 році Україна спільно з 35 державами підписала Протокол про 

регістри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). Станом 

на 2014 рік Протокол підписали 38 країн, ратифікували 33 країни та 

Європейський Союз. 

Відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [6] та Розпорядження 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03106.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03106.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU98073.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU98073.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU98073.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150213.html
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Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 213-р «Про затвердження 

плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році» [7] Міністерство 

екології та природних ресурсів розробило проект Закону України «Про 

ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів». 

У зв’язку з ратифікацією Протоколу Законом України № 980-VIII від 

03.02.2016 р. [8] необхідно провести цілий ряд заходів щодо реалізації реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) в Україні (UA-РВПЗ), одними з 

основних серед яких є розроблення структури UA-РВПЗ, внесення  змін до 

законодавчих актів та статистичної звітності підприємств України з 

урахуванням принципів та вимог Протоколу. 

При впроваджені Протоколу в Україні необхідно дотримуватись вимог 

щодо надання звітності для РВПЗ, які були викладені в Доповіді про розвиток 

Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів на сьомій нараді 

(Женева, 1 і 2 квітня 2019 року) Сторін Протоколу про регістри викидів і 

перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 

що стосуються довкілля [57]. 

Основна мета UA-РВПЗ – забезпечення доступу громадськості України 

до інформації про викиди і перенесення забруднювачів і відходів, зниження і 

запобігання деградації НПС від забруднення. 

UA-РВПЗ повинно представляти собою національну базу екологічних 

даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин і (або) 

забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу, воду, землі або 

транспортуються з території підприємств для обробки та утилізації. 

Створення бази даних UA-РВПЗ стимулює запобігання забруднення 

НПС, оскільки результати реєстру допомагають точно визначити 

підприємства як кандидатів на впровадження технологій більш чистого 

виробництва, що стане ефективним капіталовкладенням для підприємств.  

Інформуванням щодо викидів і перенесення забруднювачів в Україні за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150213.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150213.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150213.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH02600I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH02600I.html
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допомогою баз даних UA-РВПЗ повинні бути охоплені всі зацікавлені 

сторони: населення, неурядовий сектор, державні органи і промисловість 

України. Користувачі повинні мати різни рівні доступу до баз даних UA-

РВПЗ, які визначаються мірою необхідності використання для прийняття 

управлінських рішень, тому має бути проведена структуризація переліку 

користувачів. Даний підхід дозволить досягти відчутних результатів щодо 

забезпечення своєчасного реагування на зміни у якості НПС різних рівнів 

влади. Інформування громадськості щодо забруднювачів, що занесені до UA-

РВПЗ, може здійснюватися через соціальні мережі Інтернет (наприклад, 

«Facebook», «Telegram») та телебачення. 

UA-РВПЗ повинен створювати важливий механізм для підвищення 

корпоративної підзвітності, зменшення забруднення. сприяння сталому 

розвитку в регіонах та в Україні в цілому та  доступу громадськості до стану 

довкілля. 

Метою науково-дослідної роботи (НДР) є проведення досліджень 

законодавчої та нормативно-правової бази України природоохоронного 

напряму для визначення розділів та статей документів, до яких необхідно 

внести зміни відповідно до Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів. Визначення пропозицій щодо внесення змін до законодавчих 

та нормативно-правових актів України, які мають забезпечувати вимоги з 

реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. 

Призначенням НДР є надання пропозицій щодо внесення змін до 

законодавчих та нормативно-правових документів, що мають забезпечувати 

реалізацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. 
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1 ВИКОРИСТАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО 

РЕЄСТРИ ВИКИДІВ І ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

 

1.1 Використання реєстру викидів та перенесення забруднювачів в 

країнах ЄС 

 

Вперше ідея створення РВПЗ виникла в Сполучених Штатах після двох 

аварій на хімічних виробництвах: трагічної аварії в Бхопалі (Індія) в 1984 р і 

інциденту в американському Інституті в Західній Вірджинії (США) в 1985 р.  

Аварія в індійському місті Бхопал сталася на хімічному заводі Union 

Carbide 3 грудня 1984 року і спричинила смерть 18 тисяч осіб, з них 3 тисячі 

людей загинули безпосередньо в день трагедії, і 15 тисяч – в наступні роки. За 

різними даними, загальна кількість постраждалих оцінюється в 150-600 тисяч 

чоловік. Ці цифри дають підставу вважати бхопальску трагедію найбільшою в 

світі техногенною катастрофою за кількістю жертв. Друга аварія сталася 11 

серпня 1985 р США (Institute plant in the Kanawha Valley of West Virginia), коли 

500 галонів високотоксичних речовин потрапила в навколишнє середовище з 

заводу інституту. Ця аварія обійшлася без жертв, але 134 людини потрапили 

до лікарні. 

Незабаром після цього Конгрес США схвалив Закон про планування дій 

в надзвичайних ситуаціях і право населення на інформацію (Emergency 

Planning and Community Right-to-Know Act of 1986), який передбачає 

створення реєстру, названого Кадастром токсичних викидів [9], що дозволяє 

відстежувати викиди в усі природні середовища (атмосферу, воду і землю) і 

перенесення за межі ділянок понад 600 видів хімічних речовин. Інші країни, 

наприклад Австралія [10] і Канада [11], наслідували цей приклад і розробили 

національні системи РВПЗ. 

Перелік основних країн світу, які розробили та впровадили національні 

РВПЗ, наведені в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Країни світу, що розробили та впровадили національні 

РВПЗ 

№ 

п/п 
Країна Характеристика РВПЗ 

1. США Створено Реєстр викидів токсичних речовин (TRI). Є необхідною 

звітність TRI з боку всіх підприємств виробничого сектору, що 

мають штат з 10 і більш співробітників і виробляють більш 25 

тисяч фунтів внесених у списки хімічних речовин. На цей час 

вимоги звітності поширені на федеральні виробничі об'єкти, і, 

починаючи з 1998 року, ще 7 промислових груп повинні надавати 

дані в TRI. Більш 600 токсичних речовин ураховуються TRI. 

Першорядне завдання американської системи TRI полягає у 

підтримці принципу «суспільство має право знати», тому 

інформація, яка представляється виробничими об'єктами, 

абсолютно доступна й активно поширюється в суспільстві. EPA 

публікує річні звіти TRI, які можна одержати безкоштовно. Ці 

дані також широко доступні через систему суспільних бібліотек 

США, інтерактивно через Мережу «Right-to-Know Net», на 

компакт-дисках (CD-ROM) і в системі Internet. 

2. Канада  Створено Канадський Національний РВПЗ (Canadian National 

Pollutant Release Inventory, NPRI). Цей реєстр, подібний за 

структурою з TRI у США. Він повинен служити інструментом 

для виявлення потенційних проблем, пов'язаних зі станом 

навколишнього середовища, і для підтримки добровільних дій, 

спрямованих на зниження викидів токсичних речовин. На 

додаток до цього, NPRI був розроблений для гармонізації вимог 

звітності на всіх урядових рівнях і для всіх природних 

середовищ. Список NPRI включає 178 хімічних речовин. Дані 

збираються обласними органами управління. Вимоги NPRI не 

прив’язані до якихось конкретних сфер промисловості, однак 

деякі галузі, такі як гірська промисловість, роздрібна торгівля, а 

також сільське господарство звільнені від необхідності 

виконувати ці вимоги. Дані, що збираються NPRI, поширюються 

у вигляді річного звіту. Цей звіт і неопрацьовані дані також 

доступні в електронному варіанті, зокрема, через Internet. 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

3. Австралія В грудні 1992 року в Австралії було ухвалене рішення про 

створення Національного реєстру забруднювачів (NPI) для 

забезпечення щорічної звітності по речовинах, що викидаються в 

навколишнє середовище. Запропонований NPI повинен містити 

інформацію з антропогенних викидів речовин у навколишнє 

середовище. Створено список речовин, що підлягають звітності,  

у населення країни є право пропонувати які-небудь речовини для 

внесення в цей список або викреслювання з нього. База даних 

Національного реєстру забруднювачів включає географічне 

представлення даних, для того щоб уможливити перегляд 

інформації з назви місця, речовини, компанії, виду діяльності або 

по будь-якій комбінації цих параметрів; база даних доступна, 

зокрема, через Internet і на компакт-дисках (CD-ROM). 

4. Нідерланди  У Нідерландах з 1974 року функціонує й підтримується реєстр 

викидів, що містить всебічну інформацію, що періодично 

поповнюється. Він поєднує дані по емісіях, що представляються 

промисловими об'єктами, а також автотранспортними, 

залізничними підприємствами, аеропортами, сферами 

побутового господарства й землекористування. Промислові 

викиди визначаються шляхом безпосередньої перевірки 

підприємств, у той час як інші форми викидів оцінюються за 

допомогою застосування факторів емісії до статистичних даних. 

Цілями даного реєстру викидів у більш широких рамках 

виконання завдань національної й місцевої політики є: складання 

таблиць викидів найбільших компаній у повітря й воду в 

національному масштабі; порівнювання викидів різних категорій 

джерел; прив'язування інформації з викидів з різних джерел до 

географічних даних для перевірки вірогідності й моделювання 

розсіювання. Реєстрація конкретних викидів проведена в 1990 р. 

і охоплює діяльність приблизно 700 компаній і 900 розглянутих 

речовин. Дані надаються обстежуваними компаніями 

добровільно. Дані, специфічні для різних виробничих об'єктів.  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

 Нідерланди 

(закінчення) 

Дані стають доступними для громадськості, хоча частина 

інформації, яка була зібрана до 1990 року, доступна тільки в 

загальній формі.  

5. Об'єднане 

Королівство 

Великобританії 

та Північної 

Ірландії 

Створено Реєстр хімічних викидів Об'єднаного Королівства 

Великобританії й Північної Ірландії (United Kingdom Chemical 

Release Inventory, CRI). У Великобританії в 1991 році, в рамках 

виконання Акту про захист навколишнього середовища, 

прийнятого в 1990 році, Об'єднане Королівство ввело новий 

режим регулювання, що привело до розробки Реєстру хімічних 

викидів (CRI). Через 7 окремих регіональних регістрів CRI 

збирає дані по хімічних викидах по 361 хімічній речовині й 125 

ізотопам, зібраних приблизно з 5000 виробничих об'єктів. CRI є 

частиною системи суспільної реєстрації Інспекторату по 

забрудненню навколишнього середовища Її Величності, який 

підтримує участь громадськості в процесі обстеження 

виробничих об'єктів. Дана система містить усі пункти процедури 

видачі дозволу (санкції): заява, безпосередньо санкція, 

спостереження за дотриманням зобов'язань, подробиці будь-яких 

примусових дій, початих проти даного виробничого об'єкта і т.д.  

Як частина системи суспільної реєстрації CRI забезпечує 

населенню доступ до інформації із припустимих меж викидів і 

реальним викидам, як санкціонованим, так і несанкціонованим. 

Агентство з охорони навколишнього середовища Великобританії 

пішло далі вимог, що є в Київському Протоколі, і вимагає також 

представляти дані про товарну продукцію й споживання енергії, 

води й сировинних матеріалів з метою розробки інструмента, 

який допоможе компаніям підвищити їхню ефективність. 

6. Швейцарія РВПЗ впроваджено з 2009 року. Інформація про викиди 

конкретних забруднювачів, що здійснюють викиди в атмосферу, 

воду й ґрунт, а також про перенесення відходів і забруднювачів 

у стічних водах надається громадськості через засоби соціальної 

мережі Інтернет та засоби масової інформації. 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

7. Іспанія Система РВПЗ розроблена в якості інтегрованого онлайнового 

інструменту, призначеного для збору, керування та поширення 

інформації. Система РВПЗ забезпечує доступ для громадськості 

до кадастрів підприємств, загальної інформації про регістр РВПЗ 

і іншим важливим документам і посиланням. В Іспанії дані РВПЗ 

визнано особливо важливими для визначення пріоритетів і 

основних цілей декількох природоохоронних стратегій і, 

зокрема, використовуються для оцінки потреб у процесі 

виконання законодавства про відповідальність за збиток 

навколишньому середовищу. 

8. Хорватія  РВПЗ є частиною веб-сайту Агентства з охорони навколишнього 

середовища Хорватії. Дані з цього РВПЗ доступні для 

громадськості. Разом з тим, планується створити окремий веб-

сайт РВПЗ, на якому для громадськості буде розміщено ще 

більше інформації і який дозволить Хорватії готувати відповідні 

доповіді щодо оглядів результативності екологічної діяльності 

для Європейської комісії, коли вона приєднається до ЄС. 

9. Польща  Проведено підготовчу роботу для приєднання до Протоколу. 

Були розроблені правила РВПЗ. В якості відповідального органу 

призначені регіональні інспекторати. Розроблені веб-портал і 

електронні системи для обробки й надання даних, а також 

підготовлені методологічні рекомендації для різних галузей 

промисловості. Польський РВПЗ суттєво підвищив ефективність 

вже діючої національної системи екологічних зборів і штрафів за 

рахунок зіставлення й підтвердження вірогідності відповідних 

даних. 

10. Німеччина  З червня 2009 року, інформація з РВПЗ доступна для 

громадськості, це дає промисловим підприємствам можливість 

інформувати про їх зусилля й досягненнях в області збереження 

навколишнього природного середовища. РВПЗ підвищують 

ступінь відкритості й розширюють доступ до екологічної 

інформації, тим самим сприяючи діалогу між громадськістю, 

політиками й промисловістю.  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

 Німеччина 

(закінчення) 

Електронний РВПЗ повністю побудований на основі 

програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, не 

вимагає виплати яких-небудь ліцензійних платежів, всім 

учасникам пропонується використовувати його й надавати 

допомогу в його розвитку й обміні результатами. 

11. Казахстан З 2013 року на базі РГП «Інформаційно-аналітичний центр 

охорони навколишнього середовища» (Орхуський центр) у 

пілотному порядку Казахстан проводить роботу зі збору й 

публікації на інтернет-ресурсі інформації із РВПЗ від великих 

природокористувачів. Протокол включений у Перспективний 

план укладання міжнародних договорів Республіки Казахстан на 

2018 – 2020 рр. У зв'язку із чим, Міністерством енергетики 

Республіки Казахстан проводяться внутрішньодержавні 

процедури узгодження Протоколу. Отримані позитивні висновки 

всіх зацікавлених державних органів, висновки науково-правової 

експертизи, науково-лінгвістичної експертизи, юридичної 

експертизи, висновки суб'єктів приватного підприємництва. 

12. Росія  Росія не підписала Протокол по РВПЗ, робота із РВПЗ ведеться 

на регіональному рівні за підтримки з боку міжнародних 

організацій. Дев'ять пілотних регіонів вже визначили своє 

бажання розробити регіональні РВПЗ. Ці роботи почалися в 

Астраханській, Волгоградській, Архангельській області, в            

м. Пермі та м. Санкт-Петербурзі. Свою зацікавленість висловили 

також Самарська, Іркутська, Челябінська та Свердловська 

області. Цю діяльність координує Центр міжнародних проектів і 

Підпрограма ЮНЕП по хімічних речовинах (UNEP Chemicals) 

при участі представників природоохоронних міністерств і 

відомств, установ органів охорони здоров'я й регіональних 

адміністрацій. 

 

На першій нараді сторін Протоколу (20 – 22 квітня 2010 р., Женева), ряд 

країн поділилися своїм досвідом щодо створення та впровадження РВПЗ. 
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Вони відзначили основні проблеми й потреби в області розробки РВПЗ, а саме: 

створення спеціального законодавства й інституціональної бази, яка необхідна 

для інтеграції збору даних і налагодження потоку інформації. Зокрема, було 

відзначено, що в цей час діє Європейський регістр викидів і переносу 

забруднювачів, який був створений відповідно до Регламенту (ЄС) 166/2006 

від 18 січня 2006 р. 

Європейський РВПЗ (Є-РВПЗ) – це загальноєвропейський реєстр, який 

забезпечує легко доступні ключові екологічні дані з промислових об'єктів в 

країнах-членах Європейського Союзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, 

Норвегії, Сербії та Швейцарії [12]. Є-РВПЗ забезпечує можливість участі 

громадян в обговоренні питань і розробці політики в області навколишнього 

середовища. Крім того, мультимедійний комплексний підхід, що 

використовується в ньому дає можливість виявляти основні фактори впливу 

промисловості на навколишнє середовище. Для візуалізації зібраних даних 

використовуються географічні інформаційні системи (ГІС). У листопаді 2009 

р. був створений веб-засіб Є-РВПЗ для збору екологічної інформації про 

викиди більш ніж з 30 000 промислових об'єктів, що охоплюють 65 видів 

економічної діяльності по всій Європі (рис. 1.1 та рис. 1.2).  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Європейський РВПЗ 
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Рисунок 1.2 – Європейський РВПЗ 

 

Є-РВПЗ, який вже має значне досягнення для промисловості, буде й 

надалі удосконалюватися шляхом інтеграції даних про викиди з різних 

джерел, таких як транспорт, судноплавство, авіаперевезення та спалювання в 

побутовому секторі. 

На шостій нараді (Женева, 9 листопада 2018 року) Робоча група Сторін 

Протоколу розглянула підсумки огляду прогресу в здійсненні Стратегічного 

плану на 2015-2020 роки та пропозиції Президії щодо майбутнього розвитку 

Протоколу та пов'язаних з цим дій на основі досвіду виконання Протоколу, які 

були викладені в наступних документах: 

прогрес у здійсненні стратегічного плану на 2015-2020 роки [47];  

розвиток Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів 

[48];  

результати проведеного в 2018 році опитування національних 

координаторів про прогрес, досягнутий у здійсненні стратегічного плану на 

2015-2020 роки  [49];  
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системні питання, що стосуються здійснення Протоколу про регістри 

викидів і перенесення забруднювачів, і рекомендації щодо їх вирішення  [50];  

зведена доповідь про стан справ в області здійснення Протоколу про 

регістри викидів і перенесення забруднювачів [51] (в додатку I до цього 

документу міститься аналіз ходу реалізації стратегічного плану на 2015-2020 

роки); 

зведена доповідь про стан справ із здійсненням Протоколу про регістри 

викидів і перенесення забруднювачів [52]; 

Маастрихтська декларація: Прозорість як рушійна сила екологічної 

демократії [53]; 

Будванська декларація «Екологічна демократія в інтересах нашого 

сталого майбутнього» [54]; 

посилання в існуючих офіційних документах, що стосуються здійснення 

стратегічного плану на 2015-2020 роки [55]; 

перелік можливих конкретних дій, які могли б сприяти здійсненню 

Протоколу і стратегічного плану по його лінії на 2015-2020 роки [56];  

підсумки трьох Глобальних круглих столів по РВПЗ. 

Комітет з питань дотримання і розвитку Протоколу, на сьомій нараді 

(Женева, 1 і 2 квітня 2019 року), розглянув підсумки обговорень в Президії і 

відповіді, отримані в ході консультацій, і запропонував ряд змін в тексті разом 

з зауваженнями по документу «Ключові питання, висвітлені Комітетом з 

питань дотримання вимог стосовно розробки Протоколу про РВПЗ» [57]. 

Комітет також погодився з тим, що ініційована Робочою групою Сторін робота 

з розвитку Протоколу є необхідним і своєчасним підходом до здійснення 

пункту 2 статті 6 Протоколу. Президія погодилася з тим, що стосовно будь-

яких заходів, які будуть запропоновані в майбутньому, необхідно ретельно 

аналізувати питання про баланс між потенційними вигодами від збору та 

подання додаткової інформації про викиди забруднювачів і пов'язаним з цим 

адміністративним тягарем. Підготовка доповіді здійснювалася Президією в 

ході її п'ятнадцятої наради (Женева, 22 і 23 травня 2019 року), а, крім того, при 
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його підготовці використовувалися електронні засоби. 

У таблиці А.1 додатку А представлені вимоги щодо представлення 

звітності для РВПЗ; визначені можливі пробіли та приклади неточних 

формульовок положень, що мають відношення до питань, відмінним від вимог 

до звітності; представлені можливі ключові області для розвитку; заключні 

зауваження та можливі напрямки наступних дій для зв’язку з розвитком 

Протоколу. 

У таблиці А.2 додатку А наведено огляд пропонованих ключових 

областей для розвитку Протоколу на основі використання РВПЗ з відповідним 

їм різними статтями Протоколу. У цій таблиці також вказані необхідні дії і 

можливі позитивні ефекти. Для здійснення кожного з дій в кінцевому підсумку 

буде потрібно докласти певних зусиль. З огляду на те, що рівні розвитку РВПЗ 

в різних країнах істотно різняться, конкретні дії будуть залежати від умов 

кожної окремої країни (наприклад, від економічних умов, технічного 

потенціалу, діючих федеральних/національних рамок, наявних знань і 

досвіду). 

Також варто відзначити, що на сьогоднішній день в ЕС також 

використовується набір екологічних показників для оцінки якості НПС. На 

рисунку 1.3, в табличному вигляді представлений переглянутий набір 

показників, який наводиться в документі довідки «Переглянуте керівництво 

по застосуванню екологічних показників» для 17-й сесії Спільної цільової 

групи з екологічної статистики і показників. Індикатори, для яких доступні для 

завантаження чернетки таблиць метаданих, представлені на рисунку 1.3 – 1.4 

[58]. 
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Рисунок 1.3 – Індикатори, для яких доступні для завантаження чернетки 

таблиць метаданих 

 

Використовуючи фільтр, щоб знайти певний індикатор або групи 

індикаторів потрібно прокрутити список вниз (рис. 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Приклад пошуку індикатора 
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Застосування індикаторів і надалі вдосконалюється і наповнюється 

всіма необхідними даними для зручності їх застосування. 

З вище розглянутого можна зробити висновок, що основною проблемою 

для багатьох країн в застосуванні РВПЗ є створення та корегування 

законодавства й нормативно-правової бази, яка необхідна для інтеграції збору 

даних і налагодження потоку інформації для ведення РВПЗ. 
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1.2 Впровадження Протоколу в Україні станом на 2020 рік та визначення 

проблем, що виникли 

 

3 лютого 2016 року було прийнято Закон України «Про ратифікацію 

Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» [8].  

Метою законопроекту є ратифікація Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів (далі – Протокол) для створення єдиної 

уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля 

органів влади та громадськості з метою надання доступу кожному 

громадянину до такої інформації та підвищення ефективності електронного 

врядування у сфері охорони довкілля. 

Основною метою Протоколу є розширення доступу громадськості до 

інформації шляхом створення послідовних, інтегрованих, 

загальнонаціональних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) 

згідно з положеннями цього Протоколу, які могли б сприяти участі 

громадськості у процесі ухвалення рішень з питань, що стосуються 

навколишнього середовища, а також сприяти запобіганню забрудненню 

навколишнього середовища та його скороченню. 

UA-РВПЗ повинен представляти собою національну базу екологічних 

даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин і (або) 

забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу, воду, землі або 

транспортуються з території підприємств для обробки та утилізації. 

Створення бази даних UA-РВПЗ стимулює запобігання забруднення 

НПС, оскільки результати реєстру допомагають точно визначити 

підприємства як кандидатів на впровадження технологій більш чистого 

виробництва, що стане ефективним капіталовкладенням для підприємств та 

інформування громадськості щодо забруднювачів, що занесені до                UA-

РВПЗ. Інформування громадськості може здійснюватися через соціальні 

мережі Інтернет.  

За наявності системи реєстрів викидів та перенесення забруднювачів 

місцеві або регіональні органи управління можуть оцінити стан місцевого 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19/paran2#n2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH02600I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03106.html
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навколишнього середовища і використовувати РВПЗ як одне з джерел даних 

для оцінки ризиків, які існують для здоров'я населення і довкілля, скорочення 

забруднення. РВПЗ дозволить заручитися широкою громадською підтримкою 

у реалізації державної екологічної політики. 

Реалізація Протоколу в Україні повинна враховувати вимоги таких 

законодавчих актів:  

– Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-

2020» від 12.01.2015 р. № 5/2015 [6];  

– Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. 

№ 1906-IV [13];  

– Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля» від 06.07.1999 р. № 832-XIV [14]; 

– Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. 

№ 2939-IV [15]; 

– Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI [16]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. № 771 «Про 

затвердження порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо 

прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» [17];  

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 213-р 

«Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році» 

[18]. 

Прийняття законопроекту «Про ратифікацію Протоколу про реєстри 

викидів і перенесення забруднювачів» [8] було першим етапом для 

підвищення ефективності електронного урядування у природоохоронній сфері 

та спрощення доступу до інформації екологічного спрямування. На другому 

етапі впровадження Протоколу необхідно  розробити відповідні підзаконні 

нормативно-правові акти і безпосередньо створити єдину уніфіковану 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041906.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041906.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990832.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990832.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990832.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T112939.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T112939.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110771.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110771.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110771.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH02600I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH02600I.html
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електронну систему доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали 

перевірок у сфері довкілля. Ратифікація Протоколу сприятиме підвищенню 

міжнародного авторитету України, залученню України до виконання 

міжнародних природоохоронних проектів і подальшому розвитку 

взаєморозуміння та добросусідських відносин між Україною та державами – 

членами Європейського Союзу. 

Створення і впровадження РВПЗ, адаптованого до національних потреб, 

допоможе державі відслідковувати утворення, викиди і частку викидів 

небезпечних речовин і забруднювачів у часі і просторі; аналізувати зменшення 

викидів і встановлювати пріоритети у зменшенні та ліквідації потенційно 

найбільш шкідливих викидів та транспортування. 

РВПЗ дасть змогу попередити забруднення і знизити навантаження з 

проведення моніторингу та контрольно-наглядових заходів. Його дані 

використовуватимуть в оцінці ризиків для здоров'я людини і навколишнього 

середовища як вихідні дані для дисперсійних моделей у моделюванні викидів 

і наступного забруднення. 

Наявність РВПЗ сприятиме скороченню викидів у багатьох секторах 

економіки. Розповсюдження відповідної інформації дозволить промисловим 

підприємствам порівнювати свою природоохоронну діяльність з іншими та 

скорочувати викиди, таким чином заощаджувати фінансові ресурси.  

Згідно з Протоколом, звітуванню підлягають певні виробництва, за 

певними показниками забруднення при перевищенні граничних показників. 

Перелік видів діяльності за якими пропонується здійснювати контроль викидів 

і перенесення забруднювачів згідно Протоколу [5] наведено в таблиці Б.1 

(Додаток Б).  

До РВПЗ можна вносити дані по викидах, таких як розливи і викиди, що 

викликані аварією на промисловому об'єкті. Крім того, його дані можуть бути 

використані для планування землекористування та прийняття рішень за 

результатами екологічних оцінок нових установок та об'єктів. 

Впровадження РВПЗ дозволить стимулювати промисловість, сектор 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03106.html
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виробництва товарів та послуг і спільноту до скорочення викидів й 

транспортування відходів та впровадження методів більш чистого 

виробництва. Перелік забруднювачів, по яким підприємства повинні надавати 

звітність в UA-РВПЗ,  наведено в таблиці Б.2 (Додаток Б). 

Структура UA-РВПЗ розроблена та запропонована УКРНДІЕП у звіті 

про НДР на тему «Розроблення структури реєстру стаціонарних джерел 

викидів» в 2018 році [19]. 

UA-РВПЗ створено відповідно до вимог Протоколу і враховує вимоги 

українського законодавства та статистичні дані щодо викидів забруднюючих 

речовин.  

Вигоди ведення РВПЗ для держави: 

– створення та впровадження РВПЗ, адаптованого до національних 

потреб, допомагає державі відстежувати викиди і долю викидів небезпечних 

хімічних речовин та забруднюючих речовин у часі, вивчати прогрес у 

скороченні викидів і встановлювати пріоритети скорочення і навіть ліквідації 

потенційно найбільш шкідливих викидів і транспортування; 

– РВПЗ допомагає запобігати забрудненню і знижує навантаження, 

створюване нормативними актами про контроль, якими потрібно здійснення 

моніторингу і прийняття контрольно-наглядових заходів; 

– дані та інформація РВПЗ використовуються в оцінці ризиків для 

здоров'я людини і НПС в якості вихідних даних дисперсійних моделей для 

моделювання викидів і подальшого забруднення. 

Вигоди РВПЗ для промисловості: 

– наявність РВПЗ служить серйозною рушійною силою скорочення 

викидів в багатьох секторах економіки; 

– поширення даних РВПЗ дозволяє аналогічним промисловим 

підприємствам зіставляти свою природоохоронну діяльність з діяльністю 

інших підприємств сектора і скорочувати викиди і, таким чином, економити 

грошові кошти; 

– в РВПЗ можна вносити дані по аварійним викидам, таким як розливи і 

http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/zvit.24.2018.pdf
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викиди, спричинені аварією на промисловому об'єкті; 

– дані РВПЗ використовуються в плануванні землекористування та 

прийнятті рішень за результатами екологічних оцінок нових установок і 

об'єктів; 

– РВПЗ служать джерелом інформації про викиди небезпечних речовин, 

яка стимулює промисловість, сектор виробництва товарів і послуг та 

громадськість до скорочення викидів і транспортування відходів і 

впровадженню методів більш чистого виробництва. 

Вигоди для інших сторін при існуванні РВПЗ: 

– РВПЗ спонукає зацікавлені сторони задавати питання про здоров'я 

людини і екологічне благополуччя і прагнути до їх покращання; 

– неурядові організації можуть як використовувати, так і поширювати 

дані РВПЗ відповідно до своїх цілей  і завдань; 

– дослідники і вчені можуть використовувати дані РВПЗ в моделюванні 

та інших дослідженнях, а фінансовий сектор – для оцінки інвестиційних 

пропозицій і розгляду питань страхування і стійкості; 

– громадськість може використовувати дані РВПЗ для ознайомлення з 

екологічною ситуацією в конкретних населених пунктах і для оцінювання тих 

чи інших об'єктів господарської діяльності, секторів економіки, або державних 

органів. 

Основними недоліками, які необхідно усунути при впровадженні 

протоколу РВПЗ в Україні, є: 

– неузгодженість в нормативно-правовому полі з нормуванням якості 

НПС; 

– нерозуміння підприємств у зв'язку з введенням додаткової звітності; 

– витрати на додаткову кадрову підготовку персоналу; 

– пошук фінансових ресурсів держави та підприємств для додаткового 

програмного забезпечення і устаткування; 

– низька інформованість територіальних органів влади про систему 

РВПЗ. 



 29 

Станом на 2020 рік державний РВПЗ в Україні ще не використовується, 

так як не розроблена законодавча база і підприємства досі не зобов’язані на 

законодавчому рівні надавати дані до UA-РВПЗ.  

Однак є спроби створення Громадського українського РВПЗ [20]. 

Громадський український РВПЗ розроблено Міжнародною благодійною 

організацією «Екологія – Право – Людина» (рис. 1.5, рис. 1.6). На основі 

одержаних від урядових структур даних створюється інтегрована онлайн-

система природоохоронної інформації «Громадський український РВПЗ». 

Система розроблялася завдяки частковій підтримці Фонду демократії ООН в 

рамках проекту «Зміцнення демократії участі для ефективної охорони 

довкілля в Україні». 

Розроблений громадський український РВПЗ має ряд істотних недоліків, 

що не дозволить використовувати його на державному рівні. 

В 2018 році науково-дослідна установа «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» згідно вимог Протоколу розробила 

структуру реєстру стаціонарних джерел викидів [19]. 
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Рисунок 1.5 – Громадський український РВПЗ 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Громадський український РВПЗ (на прикладі ТЕЦ № 5 

Київенерго) 



 31 

Для реалізації Протоколу в Україні необхідні наступні заходи: 

– провести аналіз законодавчої та нормативно-правової бази України, 

що має забезпечувати виконання Протоколу, та привести її у відповідність до 

вимог Протоколу;  

– провести аналіз технічних регламентів та стандартів України, що 

мають забезпечувати виконання Протоколу, та привести їх у відповідність до 

вимог Протоколу; 

– визначити державний компетентний орган з ведення UA-РВПЗ, 

розробити Положення про цей орган з визначенням організаційної та кадрової 

структури та «Інформаційно-аналітичний центру охорони навколишнього 

середовища»; 

– вирішити питання про затвердження структури UA-РВПЗ; 

– внести «Звіт про викиди і перенесення забруднювачів за 20 ….  рік» до 

«Загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень». 

– розробити програмний продукт щодо ведення UA-РВПЗ з метою 

цифровізації процесу надання статистичної звітності для цілей UA-РВПЗ, 

підготовки звітності в автоматизованому режимі для її надання до ЄС-РВПЗ з 

урахуванням досвіду країн ЄС; 

– визначити об’єкти (підприємства), які повинні надавати інформацію до 

UA-РВПЗ виходячи з Положення Протоколу РВПЗ із залученням 

департаментів екології та охорони НПС ОДА; 

– оснастити об’єкти (підприємства), які повинні надавати інформацію до 

UA-РВПЗ, відповідним однотипним програмним продуктом з формування 

«Звіту про викиди і перенесення забруднювачів за 20 ….  рік»; 

– визначити рівні доступу різних абонентів (Мінекоенерго, ДЕІ, ЦОВВ 

та органи місцевого самоврядування) до інформації UA-РВПЗ, забезпечити 

можливість   доступу   громадськості   та   засобів   масової  інформації  до UA-

РВПЗ, зокрема через соціальні мережі Інтернет; 

– провести дослідну реалізацію UA-РВПЗ в одному (декількох) з 

регіонів  України; 
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– розробити нормативно-правовий акт про ведення UA-РВПЗ; 

– розробити інструкцію оператору об’єкту (підприємства) щодо 

заповнення «Звіту про викиди і перенесення забруднювачів за 20 ….  рік» для 

UA-РВПЗ; 

– проводити інформаційну кампанію через засоби масової інформації 

щодо створення та функціонування UA-РВПЗ, в першу чергу, для бізнес-

спільноти, підприємств, громадськості, що дасть змогу врахувати пропозиції 

зацікавлених осіб; 

– забезпечити участь громадськості в процесі прийняття рішень шляхом: 

а) інформувати про підготовку проектів нормативних актів, програм та 

планів засобами масової інформації;  

б) розміщати проекти нормативних актів, програм та планів для 

обговорення на сайті Мінекоенерго; 

в) регулярно розсилати представникам бізнесу, громадських організацій, 

державних органів інформація про семінари, конференції, підготовку 

нормативних актів, програм та планів в галузі охорони НПС. 

В першу чергу необхідно привести законодавчу та нормативно-правову 

базу України природоохоронного напряму у відповідність до вимог 

Протоколу. 
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2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ ПРО РЕЄСТРИ ВИКИДІВ І 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

 

Ратифікація Україною Протоколу передбачає корегування 

законодавства й нормативно-правової бази, яка дозволить впровадити РВПЗ у 

звітність об’єктів (підприємств) та держави. 

Відповідно до об’єктів довкілля, за якими надається звітність в РВПЗ,  

аналіз законодавчої та нормативно-правової бази України буде проведено за 

напрямками: 

загальні природоохоронні документи; 

документи з охорони атмосферного повітря; 

документи з охорони водного середовища; 

документи з охорони ґрунтів; 

документи щодо поводження з відходами. 

На основі результатів аналізу у таблицях 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 визначені 

законодавчі та нормативно-правові акти України  щодо охорони довкілля та їх 

статті, у які необхідно внести зміни для впровадження РВПЗ в Україні, а також 

визначені пропозиції, які необхідно внести в ці законодавчі та нормативно-

правові акти [21]. 

 

2.1 Загальні природоохоронні документи 

 

Чинна Конституція України, прийнята в 1996 році [22], заклала 

принципи діяльності держави для стимулювання ефективного 

природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки. Кожному 

громадянину України гарантується право на безпечне для життя і здоров'я 

довкілля (екологічну безпеку) та відшкодування збитків, завданих 

порушенням цього права (ч. 1, ст. 50). Крім того, Конституція України 
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передбачає право громадян на вільний доступ до екологічної інформації, в 

тому числі про якість харчових продуктів і предметів ужитку, та можливість її 

подальшого поширення (ч. 2, ст. 50). 

Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки, і роль 

цього чинника зростатиме. Конституція України (ст. 16) проголошує, що 

обов'язком держави є забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського народу. 

Засобом досягнення цієї мети є створення державної системи реалізації 

природоохоронних функцій суспільства, яка гарантуватиме право громадян на 

екологічну безпеку та здорове довкілля. 

Для оцінки відповідності загальних природоохоронних документів 

України вимогам реалізації Протоколу було проведено аналіз ряду 

законодавчо-нормативних документів України [23].  

Враховуючи вимоги Протоколу та результати проведеного аналізу 

законодавчо-нормативних документів України [23] в таблиці 2.1 представлені 

пропозиції щодо внесення змін до загальних природоохоронних документів 

України. 
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Таблиця 2.1 – Пропозиції щодо внесення змін  до законодавчих  та нормативно-правових актів України, які 

утворюють нормативну базу щодо охорони довкілля 

№ 

п/п 
Назва документу Розділ, стаття Пропозиції 

1 2 3 4 

1. Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII [24] 

Розділ II 

Екологічні права та обов'язки громадян 

Ст. 9. Екологічні права громадян України 

 

Додати пункт: 

ї) доступ до Реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів. 

Ст. 10. Гарантії екологічних прав громадян Додати пункт: 

ж) розширенням доступу до інформації з 

Реєстру викидів і перенесення  

забруднювачів. 

Розділ ІV 

Ст. 19. Компетенція виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад у галузі 

охорони навколишнього природного 

середовища 

Додати пункт: 

ї) Забезпечують контроль за додержанням 

вимог збору даних і зберігання звітної 

документації та контролю вимог до  

звітності від власника чи оператора  

кожного окремого об'єкта в межах їх 

юрисдикції, який підпадає під вимоги 

Протоколу про реєстр викидів  

та перенесення забруднювачів 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(продовження) 

Розділ ІV 

Ст. 20. Компетенція центрального  

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища,  

в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та використання 

природних ресурсів 

 

Додати пункт: 

с) здійснення контролю за веденням Реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів.  

 

Ст. 20-1. Компетенція центрального  

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, в 

галузі охорони навколишнього природного 

середовища та використання природних 

ресурсів 

 

Додати пункт: 

д) реалізація положень Протоколу  

про реєстр викидів і перенесення 

забруднювачів; 

е) контроль за веденням Реєстру  

викидів і перенесення  

забруднювачів. 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(продовження) 

Ст. 21. Повноваження громадських 

організацій у галузі охорони 

навколишнього природного середовища 

Додати пункт: 

ї) брати участь у проведенні  

контролю щодо подання звітності і 

зберігання звітної документації  

від власників або операторів об'єктів, які 

підпадають під вимоги  

Протоколу про реєстр  

викидів і перенесення  

забруднювачів. 

Розділ V 

Ст. 22. Моніторинг навколишнього 

природного середовища 

Додати до 2 абзацу: 

Зазначені підприємства, установи 

 та організації зобов'язані  

безоплатно передавати відповідним 

державним органам аналітичні  

матеріали своїх спостережень та щорічні  

дані щодо викидів та перенесення 

забруднювачів до компетентного  

органу для формування  

Реєстру викидів та перенесення 

забруднювачів. 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(закінчення) 

Ст. 24. Державний облік  

об'єктів, що шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного 

середовища 

Додати останній абзац: 

Реєстр викидів і перенесення забруднювачів. 

 

Ст. 25. Інформація про стан 

навколишнього природного середовища 

(екологічна інформація). 

Основними джерелами такої інформації є 

дані моніторингу довкілля, кадастрів 

природних ресурсів, реєстри, 

автоматизовані бази даних, архіви, а також 

довідки, що видаються уповноваженими 

на те органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, окремими посадовими 

особами. 

Основними джерелами такої інформації є 

дані моніторингу довкілля, кадастрів 

природних ресурсів, реєстри, автоматизовані 

бази даних, реєстри викидів та перенесення 

забруднювачів, архіви, а також довідки, що 

видаються уповноваженими на те органами 

державної влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими 

організаціями, окремими посадовими 

особами. 

Ст. 25-1. Екологічне інформаційне 

забезпечення 

Додати пункт: 

е) забезпечення вільного доступу до Реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів.  
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

2. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» [25] 

Організація і функціонування 

системи моніторингу 

п. 16 

Додати останній абзац: 

надання даних до Реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів.  

 

6. Система моніторингу спрямована на: … Додати останній абзац: 

розширення доступу громадськості до 

інформації про викиди та перенесення 

забруднювачів. 

 

7. Основні завдання суб'єктів системи 

моніторингу є: … 

Додати останній абзац: 

контроль за наданням щорічної звітності 

компетентному органу від власника чи 

оператора кожного окремого об'єкта в межах 

їх юрисдикції, який підпадає під вимоги 

Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» 

(продовження) 

10. Підприємства, установи і організації 

незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, діяльність яких призводить чи 

може призвести до погіршення стану 

довкілля, зобов'язані здійснювати 

екологічний контроль за виробничими 

процесами та станом промислових зон, 

збирати, зберігати та безоплатно надавати 

дані і/або узагальнену інформацію для її 

комплексного оброблення. 

Додати останній абзац: 

власники чи оператори кожного окремого 

об'єкта в межах їх юрисдикції, які підпадають 

під вимоги Протоколу про реєстр викидів та 

перенесення забруднювачів повинні 

своєчасно надавати звіт до реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів. 

16. Суб'єкти системи моніторингу, місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи і 

організації незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності повинні 

здійснювати: … 

Додати останній абзац: 

забезпечити контроль за механізмом надання 

звітності та якості звітної інформації 

стосовно власника чи оператора кожного 

окремого об'єкта, який підпадає під вимоги 

Протоколу про реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів. 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» 

(закінчення) 

Розділ:  

Взаємовідносини суб'єктів системи 

моніторингу 

Додати пункт 30: 

Реєстр викидів та перенесення  

забруднювачів  має інформацію про викиди 

забруднювачів (також із дифузних джерел)  

та перенесення їх за межі ділянки,  

яка може використовуватися  усіма 

заінтересованим суб'єктам системи 

моніторингу. 

Реєстр викидів та перенесення  

забруднювачів  охоплює різні компоненти 

навколишнього середовища, розрізняючи 

викиди у повітря, землю та воду та ведеться 

окремо для конкретних забруднювачів або 

відходів. 

3.  Закон України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 

року» від 28.02.2019 року № №2697-

VIII [26] 

 

III. Стратегічні цілі та завдання 

 

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку 

природно-ресурсного потенціалу України 

 

Завданнями є: 

Додати останній абзац: 

створення та упровадження доступних для 

громадськості послідовних, інтегрованих, 

загальнонаціональних реєстрів викидів і 

перенесення забруднювачів 
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

№ 1264-XII від 25.06.1991 р. [24] встановлює фундаментальні правила та 

основні принципи охорони навколишнього середовища. Визначає правові, 

економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього 

природного середовища в Україні. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 р. 

«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» 

[25] визначені основні принципи функціонування Державної системи 

моніторингу довкілля. 

 

2.2 Документи за напрямком охорони атмосферного повітря 

 

Атмосферне повітря – необхідна фізична і біологічна умова існування 

людини та джерело життя на Землі, яке у природному стані складається з 

суміші газів: це переважно азот (понад 33 %), кисень (близько 20%), а також 

аргон, вуглекислий газ, водень, гелій, неон, озон, пил, водяна пара та деякі інші 

речовини [27]. Науково-технічний прогрес розширив масштаби використання 

ресурсів та властивостей атмосферного повітря. Але водночас значно зростає 

і негативний антропогенний вплив на атмосферне повітря. Масштаби його 

забруднення відходами виробництва набули загрозливого характеру для 

здоров’я людини, озонового шару, погоди та клімату нашої планети. 

Право на збереження та відновлення природного стану атмосферного 

повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення 

екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря 

на здоров’я людей та НПС сформульовано та закріплено в основному законі. 

Стаття 16 Конституції України встановлює, що забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського 

народу є обов’язком держави [22]. 

Для оцінки відповідності законодавчої та нормативно-правової бази 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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України за напрямком охорони атмосферного повітря вимогам реалізації 

Протоколу [5] було проведено аналіз ряду законодавчо-нормативних 

документів України [23].  

Враховуючи вимоги Протоколу [5] та результати проведеного аналізу 

законодавчо-нормативних документів України [23] в таблиці 2.2 представлені 

пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази 

України за напрямком охорони атмосферного повітря. 

. 
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Таблиця 2.2 – Пропозиції щодо внесення змін  до законодавчих  та нормативно-правових актів України, які 

утворюють нормативну базу щодо охорони атмосферного повітря 

№ 

п/п 
Назва документу Розділ, стаття Пропозиції 

1 2 3 4 

1. Закон України «Про охорону 

атмосферного повітря» 

№ 2708-XII  від 16.10.1992 р. 

[28] 

Розділ III 

Заходи щодо охорони атмосферного  

повітря 

Ст. 10. Обов’язки підприємств, установ,  

організацій та громадян - суб’єктів  

підприємницької діяльності щодо охорони 

атмосферного повітря 

Підприємства, установи, організації та  

громадяни - суб’єкти підприємницької  

діяльності, що здійснюють викиди  

забруднюючих речовин в атмосферне  

повітря та діяльність яких пов’язана  

з впливом фізичних та біологічних  

факторів на його стан, зобов’язані: 

 

 

Додати абзац: 

безоплатно передавати аналітичні  

матеріали своїх спостережень та щорічні  

дані щодо викидів та перенесення 

забруднювачів до компетентного  

органу для формування  

Реєстру викидів та перенесення 

забруднювачів. 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

2. Постанова Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання здійснення 

державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного 

повітря»  

від 14 серпня 2019 р. № 827 

[29] 

8. Підприємства, установи, організації, діяльність 

яких призводить або може призвести до погіршення 

стану атмосферного повітря, що ведуть 

спостереження за рівнями забруднювальних 

речовин з виконанням вимог цього Порядку, 

безоплатно забезпечують доступ до первинної 

інформації (даних спостережень) органам 

управління якістю атмосферного повітря 

відповідних зон та агломерацій, а також 

Мінекоенерго у порядку, визначеному у пункті 13 

цього Порядку. Для цілей здійснення моніторингу 

атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря на території України 

встановлюються зони та агломерації, перелік яких 

визначений у додатку 1. 

Додати другий абзац: 

Підприємства, установи, організації, 

діяльність яких призводить або може 

призвести до погіршення стану атмосферного 

повітря, що ведуть спостереження за рівнями 

забруднювальних речовин зобов'язані 

безоплатно передавати відповідним 

державним органам аналітичні матеріали 

своїх спостережень для Реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів. 

 

  

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
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2.3 Документи за напрямком охорони водного середовища 

 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного 

світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами. 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне 

середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних 

потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил 

користування водними ресурсами, раціонального їх використання та 

екологічно спрямованого захисту. 

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з 

метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального 

використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення 

водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, 

запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану 

водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і 

громадян на водокористування. 

Водні відносини в Україні регулюються Водним Кодексом України [29], 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» [23] 

та іншими законодавчими актами. 

Для оцінки відповідності законодавчої та нормативно-правової бази 

України за напрямком охорони водного середовища вимогам реалізації 

Протоколу було проведено аналіз ряду законодавчо-нормативних документів 

України [23].  

Враховуючи вимоги Протоколу та результати проведеного аналізу 

законодавчо-нормативних документів України [23] в таблиці 2.3 представлені 

пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази 

України за напрямком охорони водного середовища. 
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Таблиця 2.3 – Пропозиції щодо внесення змін  до законодавчих  та нормативно-правових актів України, які 

утворюють нормативну базу щодо охорони водного середовища 

№ 

п/п 
Назва документу Розділ, стаття Пропозиції 

1 2 3 4 

1. Водний кодекс України  

від 6 червня 1995 р. №213/95-ВР 

[30] 

Ст. 10. Компетенція сільських, селищних, 

міських та районних у містах рад у галузі 

регулювання водних відносин 

Додати пункт: 

4) забезпечують контроль за додержанням 

вимог збору даних і зберігання звітної 

документації та контролю вимог до звітності 

від власника чи оператора кожного окремого 

об'єкта в межах їх юрисдикції, які 

підпадають під вимоги реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших 

громадських формувань у здійсненні заходів 

щодо використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів 

Додати пункт: 

6) здійснювати контроль щодо подання 

звітності і зберігання звітної документації від 

власників або операторів об'єктів, які 

підпадають під вимоги реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

 Водний кодекс України від 6 

червня 1995 р. №213/95-ВР 

(закінчення) 

Ст.13. Органи, що здійснюють державне 

управління в галузі використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів 

Додати останній абзац: 

Доступними для громадськості системами 

екологічної інформації є реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів, як економічний 

ефективний інструмент для сприяння 

поліпшенню екологічних показників. 

Ст. 44. Обов'язки водокористувачів Додати пункт: 

4) дотримуватись вимог до звітності та 

періодичності звітності власникам чи 

операторам кожного окремого об'єкта, які 

підпадають під вимоги Протоколу; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо 

запобігання їй та усунення її наслідків 

Шкідливою дією вод є: 

Додати пункт: 

7) перенесення за межі ділянки будь-якого 

забруднювача чи небезпечних відходів 

Ст. 110. Відповідальність за порушення водного 

законодавства 

Відповідальність за порушення водного 

законодавства несуть особи, винні у: 

Додати пункт: 

14) відмові від надання (приховуванні) 

звітності до реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

2. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 1999 р. 

№465 «Про затвердження 

Правил охорони поверхневих вод 

від забруднення зворотними 

водами» [31] 

 

1. Ці Правила спрямовані на попередження та 

усунення забруднення поверхневих водних 

об'єктів (далі - водні об'єкти), відтворення 

водних ресурсів і забезпечення безпечних умов 

водокористування. Правила обов'язкові для 

виконання всіма підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами - суб'єктами 

підприємницької діяльності, діяльність яких 

щодо скидання зворотних вод у водні об'єкти 

впливає або може вплинути на стан поверхневих 

вод (далі - водокористувачі). 

Додати до першого абзацу: 

Ці Правила спрямовані на попередження та 

усунення забруднення поверхневих водних 

об'єктів (далі - водні об'єкти), фіксування 

наявності викидів та перенесення 

забруднювачів до водних об’єктів, 

відтворення водних ресурсів і забезпечення 

безпечних умов водокористування.  

4. Планування заходів з охорони поверхневих 

вод здійснюється виходячи з першочергового 

задоволення питних і господарсько-побутових 

потреб в рамках міжнародних, державних та 

регіональних програм використання, охорони та 

відтворення водних ресурсів. 

Під час розроблення цих заходів визначаються: 

… 

Додати пункт: 

джерела забруднення водних об'єктів (обсяги 

водокористування, скидання зворотних вод, 

а також викиди та перенесення  

забруднюючих речовин) 
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2.4 Документи за напрямком охорони ґрунтів 

 

Правове регулювання моніторингу ґрунтів здійснюється відповідно до 

Земельного кодексу України [32], Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [24], Законів України «Про охорону 

земель» [33] і «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» [34], з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 

березня 1998 року № 391 [25], «Про затвердження Положення про моніторинг 

земель» від 20 серпня 1993 року № 661 [35], а також Положення про 

моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, 

затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 лютого 2004 року 

№51 [36]. 

Об'єктами моніторингу ґрунтів є землі сільськогосподарського 

призначення (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги, 

землі тимчасової консервації). 

Залежно від територіального поширення та завдань здійснюються 

національний, регіональний і локальний моніторинг ґрунтів:  

національний – охоплює землі сільськогосподарського призначення в 

Україні; 

регіональний – охоплює землі сільськогосподарського призначення в 

межах фізико-географічних і адміністративних одиниць, великих масивів 

зрошення та осушення;  

локальний – проводиться на території окремих землеволодінь та 

землекористувань. 

Система моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення базується на використанні існуючих організаційних структур 

суб'єктів системи моніторингу і функціонує на основі єдиного 

організаційного, нормативного, науково-методичного, метрологічного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення. 
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До складу відомств, що здійснюють моніторинг ґрунтів у тому числі на 

землях сільськогосподарського призначення відповідно до визначених 

завдань належать: Міндовкілля, Міністерство аграрної політики України, 

Держгеокадастр України, Держводагентство України та УААН. 

Для оцінки відповідності законодавчої та нормативно-правової бази 

України вимогам реалізації Протоколу було проведено аналіз ряду 

законодавчо-нормативних документів України [23].  

Враховуючи вимоги Протоколу та результати аналізу законодавчо-

нормативних документів України [23] в таблиці 2.4 представлені пропозиції 

щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази України за 

напрямком охорони ґрунтів. 
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Таблиця 2.4 – Пропозиції щодо внесення змін  до законодавчих  та нормативно-правових актів України, які 

утворюють нормативну базу щодо охорони ґрунтів 

№ 

п/п 
Назва документу Розділ, стаття Пропозиції 

1 2 3 4 

1 Земельний кодекс України [32] 

 

Ст. 17. Повноваження місцевих державних 

адміністрацій у галузі земельних відносин 

Додати пункт:  

є) здійснення контролю щодо подання звітності і 

зберігання звітної документації від власників або 

операторів об'єктів, які підпадають під вимоги 

реєстру викидів і перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 91. Обов'язки власників земельних 

ділянок 

Додати пункт:  

е) власники чи оператори  кожного окремого 

об'єкта в межах їх юрисдикції, який підпадає під 

вимоги Протоколу,  

повинні своєчасно надавати компетентним 

органам дані про викиди забруднювачів та 

перенесення їх за межі ділянки; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

2. Закон України «Про державний 

контроль за використанням та 

охороною земель» від 

19.06.2003 № 963-IV [33] 

Ст. 7. Повноваження центрального  

органу виконавчої влади, який  

забезпечує реалізацію державної  

політики із здійснення державного  

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання,  

відтворення і охорони  

природних ресурсів. 

До повноважень центрального  

органу виконавчої влади, який  

забезпечує реалізацію державної  

політики із здійснення державного 

 нагляду (контролю) у сфері  

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального  

використання, відтворення і  

охорони природних ресурсів,  

належать: 

… 

Додати пункт:  

г) надання доступу громадськості до 

загальнонаціональних реєстрів викидів і 

перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 



 54 

Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

 

Закон України «Про державний 

контроль за використанням та 

охороною земель» від 

19.06.2003 № 963-IV 

(закінчення) 

Ст. 9. Організація і здійснення 

 державного контролю за використанням  

та охороною земель, дотриманням 

 вимог законодавства України  

про охорону земель та проведення 

моніторингу ґрунтів. 

Державний контроль за використанням 

 та охороною земель, дотриманням  

вимог законодавства України  

про охорону земель і моніторинг  

ґрунтів здійснюються  

шляхом: 

Додати останнім пунктом: 

проведення контролю періодичності та вимог 

звітності відповідно до зобов'язань, який 

підпадає під вимоги Протоколу про реєстри 

викидів та перенесення забруднювачів. 

3. Закон України «Про охорону 

земель» від 19.06.2013 р.  

№ 962-IV [34] 

Ст. 10. Повноваження районних рад у галузі 

охорони земель 

До повноважень районних рад  

у галузі охорони земель на території  

району належать: 

Додати пункт: 

3) здійснення контролю щодо подання  

звітності і зберігання звітної  

документації від власників або  

операторів об'єктів, які підпадають під в 

имоги реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів;  

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

земель» від 19.06.2013 р.  

№ 962-IV 

(закінчення) 

Ст. 16. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, у 

галузі охорони земель  

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, у 

галузі охорони земель, належать: 

Додати пункт: 

4) забезпечення здійснення періодичності 

звітності та дотримання вимог до звітності для 

видів діяльності на земельних ділянках, які 

підпадають під вимоги надання звітності згідно 

вимог Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів; … 

Розділ VI. Охорона земель при здійсненні 

господарської діяльності 
 

Ст. 35. Вимоги до власників і 

землекористувачів, у тому числі  

орендарів, земельних ділянок  

при здійсненні господарської  

діяльності 

Власники і землекористувачі, в тому  

числі орендарі, земельних ділянок при 

здійсненні господарської діяльності 

зобов'язані: 

Додати пункт: 

8) щорічно надавати  

компетентним органам звітність до реєстру 

викидів та перенесення забруднювачів. 

Інформація, яку необхідно вносити до її 

реєстру, повинна бути доступною для 

громадськості; 

… 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

4. Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

порядку інформаційної взаємодії 

між кадастрами та 

інформаційними системами» від 

17.03.2017 р. № 483-2013-п [35] 

Додаток до Порядку. 

Перелік відомостей, обмін  

якими здійснюється в процесі 

інформаційної взаємодії між  

кадастрами та інформаційними  

системами 

 

Додати пункт: 

18) Дані реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів. 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
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2.5 Документи за напрямком поводження з відходами 

 

Поводження з відходами в Україні регулюється, насамперед, базовими 

законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. № 1264-XII [24] та «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР 

[36].  

До інших правових актів, що в певній частині стосуються поводження з 

відходами, також належать:  

Закон України «Про хімічні джерела струму» [37];  

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» [38];  

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» [39];  

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» [40]. 

На підзаконному рівні поводження з відходами регулюється за 

допомогою наступних організаційно-адміністративних заходів:  

-запровадження порядку обліку та паспортизації відходів;  

-ведення реєстрів об’єктів їх утворення, оброблення, утилізації та 

видалення;  

-встановлення вимог щодо транскордонного перевезення відходів;  

-запровадження дозвільного порядку поводження з небезпечними 

відходами, організації збирання й видалення побутових та інших подібних їм 

відходів;  

-розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;  

-забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 

та ін.  

Дослідження діючого законодавства за напрямком поводження з 

відходами та пропозиції щодо його корегування розглянуті згідно вимог 

Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів [5]. 

У статті 2 Протоколу [5] наведені терміни. З метою застосування 
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Протоколу [5] у сфері відходів важливими є наступні визначення: 

об'єкт означає одну чи більше установок на одній ділянці або на 

прилеглих ділянках, які є власністю чи експлуатуються однією і тією самою 

фізичною або юридичною особою; 

забруднювач означає речовину чи групу речовин, які можуть бути 

шкідливими для навколишнього середовища або для здоров'я людини через 

свої властивості та в результаті їх потрапляння у навколишнє середовище; 

перенесення за межі ділянки означає переміщення за межі об'єкта 

забруднювачів або відходів, призначених для видалення чи утилізації, та 

забруднювачів, які містяться у стічних водах, призначених для очистки; 

дифузні джерела означають багато менших або розсіяних джерел, з яких 

забруднювачі можуть викидатись у землю, повітря або воду, сукупний вплив 

яких на ці середовища може бути суттєвим і для яких практично недоцільно 

проводити звітність для кожного окремого джерела; 

відходи означають речовини або предмети, які: 

(a) видаляють чи утилізують; 

(b) призначені для видалення або утилізації; чи 

(c) підлягають видаленню або утилізації згідно з положеннями 

національного законодавства; 

небезпечні відходи означають відходи, які визначаються як небезпечні 

положеннями національного законодавства; 

інші відходи означають відходи, які не належать до небезпечних. 

Українське законодавство у сфері відходів має певні розбіжності з 

законодавством Європейського Союзу. 

У статті 1 Закону України «Про відходи» (надалі – Закон) наведено 

визначення відходів [36]: 

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у 

процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю 

або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого 

використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник 
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позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення. 

Таким чином, національне законодавство має більш розширене 

тлумачення поняття «відходи», а саме до відходів відносять товари 

(продукція), що втратили свої споживчі властивості.  

Що стосується небезпечних відходів, то у різних нормативно-правових 

документах термін національного законодавства «небезпечні відходи» має 

різні визначення.  

У таблиці 2.5 подані визначення цього терміну у деяких нормативно-

правових актах. 

 

Таблиця 2.5 – Визначення терміну «небезпечні відходи» в українському 

законодавстві 

Закон України 

 «Про відходи» 

Постанова від 13.07.00 № 1120 

«Про затвердження Положення 

про контроль за 

транскордонними 

перевезеннями небезпечних 

відходів та їх 

утилізацією/видаленням і 

Жовтого та Зеленого переліків 

відходів» 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 

липня 2016 р. № 446 «Про 

затвердження Ліцензійних 

умов провадження 

господарської діяльності з 

поводження з 

небезпечними відходами» 

1 2 3 

небезпечні відходи – 

відходи, що мають такі 

фізичні, хімічні, 

біологічні чи інші 

небезпечні властивості, 

які створюють або 

можуть створити 

значну небезпеку для  

небезпечні відходи  – відходи,  

включені  до  розділу  А 

Жовтого  переліку відходів, що   

затверджується Кабінетом 

Міністрів України, і мають 

одну чи більше небезпечних 

властивостей, наведених у  

переліку  небезпечних   

небезпечні відходи – 

відходи, що мають такі 

фізичні, хімічні, біологічні 

чи інші небезпечні 

властивості, які створюють 

або можуть створити 

значну небезпеку для 

навколишнього природного 

Продовження табл. 2.5 
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1 2 3 

навколишнього 

природного середовища 

і здоров'я людини та які 

потребують 

спеціальних методів і 

засобів поводження з 

ними 

властивостей, що 

затверджується Мінекоресурсів, 

та до Зеленого переліку, що   

затверджується Кабінетом  

Міністрів України,  у разі,  коли 

вони містять матеріали, 

наведені у додатку 2 до цього 

Положення,  в таких кількостях,  

що можуть  виявляти 

небезпечні   властивості, 

наведені   у   зазначеному   

вище   переліку  небезпечних 

властивостей 

середовища і здоров’я 

людини та які потребують 

спеціальних методів і 

засобів поводження з ними. 

Небезпечні відходи 

визначені розділом А 

Жовтого переліку відходів, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2000 р. № 

1120 «Про затвердження 

Положення про контроль за 

транскордонними 

перевезеннями 

небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і 

Жовтого та Зеленого 

переліків відходів» [41] 

Висновки 

Дуже розпливчасте 

визначення, немає 

чітких критеріїв. 

Відсутні кількісні показники 

віднесення відходів до 

небезпечних. 

Критерієм віднесення 

відходів до небезпечних є 

їх належність до розділу А 

Жовтого переліку відходів 

 

Нижче наведено Категорії відходів, що підлягають регулюванню 

(додаток 2 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

переліків відходів):  

Групи відходів: 

Y1 Медичні відходи, отримані  в  результаті  лікувального догляду за 

пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках 

Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
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Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати 

Y4 Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів і 

фітофармацевтичних препаратів 

Y5 Відходи  виробництва, одержання і застосування хімічних речовин 

для просочування деревини 

Y6 Відходи виробництва, одержання і застосування органічних 

розчинників 

Y7 Відходи  термічної  обробки  та карбідизації,  які містять ціаніди 

Y8 Непотрібні мінеральні масла, що не придатні для використання за 

призначенням 

Y9 Відходи у вигляді сумішей та емульсій  масла/вода, вуглеводні/вода 

Y10 Відходи,  речовини та вироби, що  містять  полі хлоровані біфеніли 

(ПХБ) та/або поліхлоровані терфеніли (ПХТ) та/або полібромовані біфеніли 

(ПББ) або забруднені ними 

Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки,  дистиляції або 

будь-якої піролітичної обробки 

Y12 Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи 

Y13 Відходи  виробництва,  одержання  і  застосування   смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів 

Y14 Непотрібні  хімічні речовини,  отримані  в  ході науково-дослідних 

робіт чи учбового процесу,  природа яких  ще  не виявлена,  та/або  які  є  

новими,  і  чий  вплив на людину та/або навколишнє середовище невідомий 

Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру,  що  не  підпадають під 

інше законодавство 

Y16 Відходи  виробництва,  одержання   і  застосування фотохімікатів 

чи матеріалів для обробки фотоматеріалів 

Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас 

Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів 

Відходи, що містять: 
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Y19 Карбоніли металів 

Y20 Берилій; сполуки берилію 

Y21 Сполуки шестивалентного хрому 

Y22 Сполуки міді 

Y23 Сполуки цинку 

Y24 Миш'як; сполуки миш'яку 

Y25 Селен; сполуки селену 

Y26 Кадмій; сполуки кадмію 

Y27 Сурма; сполуки сурми 

Y28 Телур; сполуки телуру 

Y29 Ртуть; сполуки ртуті 

Y30 Талій; сполуки талію 

Y31 Свинець; сполуки свинцю 

Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію 

Y33 Неорганічні ціаніди 

Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані 

Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані 

Y36 Азбест (пил та волокна) 

Y37 Органічні сполуки фосфору 

Y38 Органічні ціаніди 

Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли 

Y40 Ефіри 

Y41 Галогеновані органічні розчинники 

Y42 Органічні розчинники, за  винятком галогенованих розчинників 

Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану 

Y44 Будь-які  матеріали   типу  полі хлорованого дибензо-п-діоксину 

Y45 Галогенорганічні  сполуки,  крім  речовин,  зазначених  у цьому 

додатку. 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 

16.10.2000 р. № 165 [42] затверджено перелік небезпечних властивостей 
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небезпечних відходів (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6 – Перелік небезпечних властивостей небезпечних відходів  

 

Клас ООН 

 

 

Кодовий номер 

 

Властивість 

1 2 3 

1 H1 Вибухові речовини  

Вибухові речовини  чи  

відходи  –  це  тверді або 

речовини чи відходи (або 

суміш  речовин  чи 

відходів),  які  самі  по собі 

здатні до хімічної  реакції з 

виділенням газів  такої 

температури  і тиску  і  з  

такою  швидкістю, що 

призводить до 

пошкодження оточуючих  

предметів. 

 

3 H3 Вогненебезпечні рідини  

Термін «вогненебезпечні»  

рівнозначний   терміну   

«легкозаймисті»  

Вогненебезпечними є   

рідини,  суміші  рідин 

або  рідини,  що містять 

тверді речовини в 

розчині  чи суспензії 

(наприклад: фарби, 

політури, лаки тощо, крім 

речовин чи відходів, 

 

Продовження табл. 2.6 
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1 2 3 

  класифікованих інакше, 

згідно  з  їх небезпечними 

властивостями),  які 

виділяють вогненебезпечні 

пари при температурі не 

вище  60,5  град.C  при  

випробуванні в замкнутій 

посудині або не вище 65,6 

град.C при  випробуванні  у 

відкритій посудині. 

 (Результати,  одержані при 

випробуваннях у закритій 

чи  відкритій  посудині, 

не можуть бути точно 

співставлені і навіть 

окремі результати,  

отримані одним  і  тим  же 

методом, часто 

відрізняються один від 

одного, отже норми,  у яких 

цифри не  збігаються  з 

наведеними  вище, 

залишаються в контексті 

даного визначення). 

4.1       H4.1   Вогненебезпечні тверді 

речовини  

Тверді речовини   або  

тверді   відходи, окрім  

класифікованих  як  

вибухові,  які  в умовах,  що  

виникають  при  

транспортуванні, здатні   

легко  займатися  або  
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

  можуть  при терті  

викликати  чи посилювати 

пожежу. 

4.2 H4.2 Речовини або відходи, 

здатні самозайматися 

Речовини або  відходи,   які   

здатні спонтанно  

розігріватися  за  

нормальних умов 

перевезення чи  нагріватися 

при  контакті  з повітрям,  а  

потім  займатися. 

4.3 H4.3 Речовини або відходи, що 

виділяють вогненебезпечні 

гази при взаємодії з водою 

Речовини або відходи,  які 

при взаємодії з водою  

здатні  самозайматися  чи  

виділяти легкозаймисті гази 

в небезпечних кількостях. 

5.1 H5.1 Окислювальні речовини 

Речовини чи  відходи,  які  

самі   по   собі не 

обов'язково горючі,  але які 

за рахунок виділення  

кисню   можуть  

спричинити загоряння  

інших матеріалів. 

5.2 H5.2 Органічні пероксиди 

Органічні речовини   чи   

відходи,   що містять  

бівалентну групу  -О-О-,  є  
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термічно нестійкими   

Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

  речовинами,   які   схильні   

до екзотермічного 

самоприскорювального 

розкладу. 

6.1 H6.1 Отруйні (сильнодіючі) 

речовини  

Речовини чи відходи,  які, 

потрапляючи в 

середину  організму  через  

органи  дихання, 

травлення або  через шкіру,  

здатні викликати смерть  

людини  чи  справляти на 

неї сильний негативний 

вплив. 

6.2 H6.2 Речовини, що інфікують 

Речовини чи   відходи,   що  

містять життєздатні 

мікроорганізми  чи   їх   

токсини,які   можуть  

викликати захворювання у 

тварин чи людей. 

8 H8 Корозійні речовини 

Речовини чи відходи,  які 

шляхом хімічного впливу 

можуть при 

безпосередньому  контакті 

спричинити  серйозні  

пошкодження  живої 

тканини,  чи у разі  

витікання можуть 
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викликати 

пошкодження  і  навіть  

Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

  руйнування інших 

вантажів чи   транспортних 

засобів;  вони також можуть 

спричинити інші  види  

небезпеки. 

9 H10 Виділення токсичних  

газів при контакті з 

повітрям  чи водою 

Речовини чи відходи, які 

при взаємодії з повітрям  чи   

водою   можуть   виділяти 

токсичні  гази  в 

небезпечних об'ємах. 

9 H11 Токсичні речовини (що  

викликають затяжні чи 

хронічні захворювання) 

Речовини чи   відходи,   які  

при  проникненні в  

середину організму через   

органи дихання, травлення   

або   через  шкіру  можуть 

викликати затяжні  чи  

хронічні захворювання,   

включаючи  ракові 

захворювання. 

9 H12 Екотоксичні речовини 

Речовини чи  відходи,  які  в  

разі  попадання в 

навколишнє  середовище  

справляють  (одразу 
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чи згодом)  шкідливий 

вплив на навколишнє 

Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

  середовище  в результаті 

біоакумулювання 

і/або    мають  токсичний  

вплив на біотичні системи. 

9 H13 Речовини, здатні якимось 

чином  після видалення  

утворювати інші  матеріали, 

наприклад   шляхом  

вилуговування, причому ці   

матеріали   мають будь-які 

із зазначених вище 

властивостей. 

 

 

Згідно статті 34 Закону України «Про відходи» [36] всі небезпечні 

відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини поділяються на чотири класи: 

І клас – відходи надзвичайно небезпечні; 

ІІ клас – відходи високо небезпечні; 

ІІІ клас – відходи помірно небезпечні; 

ІV клас – відходи мало небезпечні.  

До 16 вересня 2014 року клас небезпеки відходів визначався згідно 

Державних санітарних правил і норм (ДсанПіН). 

2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 

відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення». Але з 

цього часу ДСанПіН 2.2.7.029-99 втратив чинність. Державною службою 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято 

рішення від 15.07.2014 р № 33. Цим рішенням запропоновано Міністерству 
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охорони здоров’я України визнати такою, що втратила чинність, постанову 

Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 29 

ДСанПіН 2.2.7.029-99, оскільки її норми не відповідають вимогам діючого 

законодавства та принципам державної регуляторної політики. 

На відміну українського законодавства в європейському законодавстві 

щодо відходів такого поділу небезпечних відходів не існує.  

На вимогу статті 34 Закону поводження з небезпечними відходами 

підлягає ліцензуванню. Регулювання у цій сфері здійснюється згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами» [43]. 

Таким чином, з метою більш коректного визначення поняття 

«небезпечні відходи» вважаємо за доцільне статтю 1 «Визначення основних 

термінів» доповнити наступним чином. 

 

Таблиця 2.7 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

небезпечні відходи – відходи, що 

мають такі фізичні, хімічні, біологічні 

чи інші небезпечні властивості, які 

створюють або можуть створити 

значну небезпеку для навколишнього 

природного середовища і здоров'я 

людини та які потребують спеціальних 

методів і засобів поводження з ними 

небезпечні відходи – відходи, що мають такі 

фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні 

властивості, які створюють або можуть 

створити значну небезпеку для навколишнього 

природного середовища і здоров’я людини та 

які потребують спеціальних методів і засобів 

поводження з ними. 

Небезпечні відходи визначені розділом А 

Жовтого переліку відходів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 

липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження 

Положення про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
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переліків відходів» 

Статтю 1 Закону України «Про відходи» необхідно доповнити 

термінами та визначеннями, які стосуються національного реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

Визначення відсутнє національний реєстр викидів і перенесення 

забруднювачів у сфері відходів є 

структурованою, комп'ютеризованою базою 

даних об’єктів утворення, утилізації та видалення 

відходів, придатною для зручного користування 

та доступною для громадськості, у тому числі в 

електронній формі, який веде компетентний 

орган. 

Національний реєстр викидів і перенесення 

забруднювачів для звітності щодо відходів у 

сфері відходів ґрунтується на обов'язковій 

звітності суб’єктів господарювання – виробників 

відходів, яка подається на періодичній основі; 

Визначення відсутнє об'єкт утворення відходів означає одну чи більше 

установок на одній ділянці або на прилеглих 

ділянках, які є власністю чи експлуатуються 

однією і тією самою фізичною або юридичною 

особою; 

Визначення відсутнє перенесення за межі ділянки означає 

переміщення за межі об'єкта відходів, 

призначених для видалення чи утилізації; 

 

Згідно статті 5 Протоколу (Побудова та структура) дані, які містяться у 

реєстрі повинні як в узагальненій, так і у деталізованій формі визначати, у т.ч.: 

місце призначення перенесення та, у відповідних випадках, видалення 
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або утилізації відходів. 

За вимогами статті 7 Протоколу (Вимоги до звітності) власники та 

оператори об’єктів повинні готувати та подавати до компетентного органу 

інформацію про конкретні об’єкти щодо відходів: 

(ii) кількість відходів, щодо яких необхідно подавати звітність згідно з 

пунктом 2, перенесена за межі ділянки за звітний рік, з розмежуванням між 

небезпечними та іншими відходами, для будь-яких операцій утилізації або 

видалення з відповідними позначками «R» або «D», якщо відходи призначені 

для утилізації чи видалення згідно з Додатком III, та, у випадку 

транскордонного переміщення небезпечних відходів, назву та адресу 

підприємства, яке утилізує або видаляє відходи, та об'єкта фактичної 

утилізації або видалення, на який відбулося перенесення. 

Таким чином, кожний суб’єкт господарювання, який утворює відходи, 

повинен укладати угоди з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють 

операції з утилізації або видалення відходів, та подавати до реєстру 

інформацію про кількість відходів та небезпечних відходів, переданих цим 

суб’єктам. 

Зараз в Україні існує інша практика. Статтею 8 Закону встановлено, що 

відходи є об’єктом права власності. Право власності на відходи може 

переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому законом.  

Суб’єкти господарювання – утворювачі відходів укладають угоди з 

суб’єктами господарювання, які здійснюють перевезення відходів, у т.ч. 

небезпечних, до місць утилізації або видалення. Передача відходів 

здійснюється за транспортними документами та згідно актів приймання-

передачі відходів. Таким чином, право власності на відходи переходить до 

таких суб’єктів господарювання – перевізників відходів. Суб’єкт 

господарювання – утворювач відходів, передавши право власності на свої 

відходи іншому суб’єкту, вже не переймається про подальшу долю цих, у т.ч. 

небезпечних, відходів.  

Відповідальність виробника за управління відходами визначена у статті 
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15 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 

2008 року про відходи та скасування деяких Директив [44]. Згідно пункту 2 

статті 15 при переході від первісного виробника або власника відходів до 

іншого суб’єкта господарювання відповідальність за проведення повної 

утилізації або ліквідації з первісного утворювача відходів не знімається. 

Тому вважаємо за доцільне доповнити Закон України «Про відходи» 

статтею, в якій визначає відповідальність виробника за управління відходами 

(табл. 2.9).  

 

Таблиця 2.9 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

Норма відсутня Стаття 33-1. Відповідальність за управління 

відходами 

Суб’єкт господарювання – виробник відходів несе 

відповідальність за проведення повної утилізації 

або видалення відходів, що утворилися при 

здійсненні його господарської діяльності. 

Передача відходів іншим суб’єктам 

господарювання для здійснення операцій 

поводження з відходами, не знімає відповідальності 

з суб’єкта господарювання – утворювача відходів. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції 

поводження з відходами, несуть відповідальність за 

дотримання вимог екологічної безпеки в процесі 

здійснення господарської діяльності поводження з 

відходами.  

 

Вимогами статті 7 Протоколу вимагається від власника або оператора 

об’єкта подавати інформацію про обсяги перенесення відходів та обсяги 

перевищення граничних показників, встановлених щодо відходів. 

Враховуючи вище викладене вважаємо за доцільне статтю 17 «Обов'язки 
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суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами» Закону 

України «Про відходи» доповнити наступним чином. 

 

Таблиця 2.10 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

т) виконувати інші обов'язки, передбачені 

законодавством, щодо запобігання 

забрудненню навколишнього природного 

середовища відходами. 

 

т) складати та подавати до Національного 

реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів інформацію щодо обсягів 

утворення утилізації або видалення 

(ліквідації) відходів на власних 

потужностях або переданих іншим 

суб’єктам господарювання для утилізації 

або видалення. Інформація подається на 

паперових носіях та в електронній формі; 

у) виконувати інші обов'язки, передбачені 

законодавством, щодо запобігання 

забрудненню навколишнього природного 

середовища відходами. 

 

Стаття 4 «Основні елементи системи реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів» Протоколу зобов’язує державу створювати та зберігати 

доступний для громадськості національний реєстр викидів і перенесення 

забруднювачів. Статтею передбачається ведення національних реєстрів по 

точкових джерелах, окремо для конкретних забруднювачів або відходів, 

містить стандартизовані та своєчасно подані дані, обмежену кількість 

стандартизованих граничних значень для подання звітності, є логічно 

послідовним і придатним для зручного користування та доступним для 

громадськості, у тому числі в електронній формі, є структурованою, 

комп'ютеризованою базою даних або декількома об'єднаними базами даних, 

які веде компетентний орган. 

У зв’язку з цим, стаття 23 «Компетенція центрального органу виконавчої 
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влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища» потребує корегування відповідним чином (табл. 

2.11). 

 

Таблиця 2.11 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

1 2 

е) створення інформаційно-

аналітичних систем і банків даних 

про обсяги утворення та 

поводження з відходами; 

е) створення інформаційно-аналітичних систем і 

банків даних про обсяги утворення та 

поводження з відходами, у т.ч. 

комп'ютеризованих баз даних національного 

реєстру викидів і перенесення забруднювачів у 

сфері відходів; 

м) забезпечення обміну 

інформацією з відповідними 

органами влади інших держав та 

міжнародними організаціями у 

сфері поводження з відходами; 

м) забезпечення обміну інформацією з 

відповідними органами влади інших держав та 

міжнародними організаціями у сфері поводження 

з відходами. 

Співробітництво з іншими державами та 

відповідними міжнародними організаціями на 

підтримку національного реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів у сфері відходів для 

сприяння: 

• поінформованості громадськості на 

міжнародному рівні; 

• передачі технологій; 

Норма відсутня с) створення та ведення національного реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів у сфері 

відходів; 

Норма відсутня т) розроблення нормативних документів, які 

регламентують методичні вимоги щодо 

структури, сфери охоплення реєстру, вимог до 

звітності, збору даних і зберігання звітної 
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документації тощо; 

Продовження табл. 2.11 

1 2 

Норма відсутня у) забезпечує доступ громадськості до інформації, 

яка міститься в національному реєстрі викидів і 

перенесення забруднювачів у сфері відходів, 

передбачаючи безпосередній електронний доступ  

за допомогою публічних мереж зв'язку; 

забезпечує відповідні можливості для участі 

громадськості у розробці національного реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів у сфері 

відходів. 

 

З метою узаконення впровадження Національного реєстру утворення, 

утилізації та видалення відходів Закон України «Про відходи» необхідно 

доповнити наступною статтею (табл. 2.12). 

 

Таблиця 2.12 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

Стаття відсутня Стаття 27-1. Ведення Національного реєстру утворення, утилізації 

та видалення відходів 

З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та 

аналізу інформації про об'єкти утворення, утилізації та видалення 

відходів, розширення доступу громадськості до інформації про ці 

об’єкти та обсяги відходів, які утворюються та переносяться за 

межі об’єктів, сприянню участі громадськості у процесі ухвалення 

рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, 

запобігання забрудненню навколишнього середовища відходами 

ведеться Національний реєстр утворення, утилізації та видалення 

відходів. Національний реєстр утворення, утилізації та видалення 

відходів ведеться на підставі звітних даних виробників відходів. 

Порядок ведення Національного реєстру утворення, утилізації та 
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видалення відходів визначається Кабінетом Міністрів України. 

У статті 3 «Загальні положення» Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів [5] зазначається, що для зменшення дублювання 

при поданні звітності, системи реєстрів викидів і перенесення забруднювачів 

можуть бути інтегровані до реального рівня з існуючими джерелами 

інформації. 

В Законі України «Про відходи» статтею 27 запроваджено ведення 

реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ та ООУВ). 

Реєстри ведуться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.08.1998 р. №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів» [45] (надалі – Постанова про 

реєстри ОУВ та ООУВ). Реєстри ведуться на рівні Ради  міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрації. Реєстр складається з двох частин. До першої частини 

реєстру включаються  об'єкти  утворення відходів (далі – ОУВ). До другої 

частини реєстру включаються об'єкти  оброблення  та утилізації відходів (далі 

– ООУВ) інших власників.  

Згідно п. 8 Постанови про реєстри ОУВ та ООУВ критерієм  включення  

ОУВ до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який 

розраховується за формулою:  

 

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4, 

 

де м1, м2, м3, м4 – умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості  

утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки  (1,  2, 3, 4 класи відповідно).  

 

До реєстру включаються об'єкти,  для яких показник загального 

утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз),  що дорівнює 1000 

умовних одиниць на рік.  

Цей критерій не відповідає критеріям, які встановлені у Протоколі про 
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реєстри викидів і перенесення забруднювачів щодо: 

видів діяльності, визначених у Додатку I Протоколу; 

забруднювачів, визначених у Додатку II Протоколу; 

граничних рівнів, визначених у Додатках I і II Протоколу; 

а також підпункту (iii) статті 7 Протоколу. 

Таким чином, пропонуємо виключити із статті 27 Закону України «Про 

відходи» позицію щодо ведення реєстрів об’єктів утворення відходів (ОУВ). 

Також визнати не чинними у частині створення та ведення реєстрів ОУВ 

та реєстрових карт ОУВ: 

Постанову Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. №1360 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів»; 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми 

реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та 

Інструкції щодо її складання» [46]. 

Викласти статтю 27 Закону України «Про відходи» у наступному 

формулюванні (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

1 2 

Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації 

відходів 

З метою забезпечення збирання, 

оброблення, збереження та аналізу 

інформації про об'єкти утворення, 

оброблення та утилізації відходів 

ведеться їх реєстр, в якому визначаються 

Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів 

оброблення та утилізації відходів 

З метою забезпечення збирання, 

оброблення, збереження та аналізу 

інформації про об'єкти оброблення та 

утилізації відходів ведеться їх реєстр. 

Реєстр об'єктів оброблення та утилізації 

відходів ведеться на підставі звітних даних  
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Продовження табл. 2.13 

1 2 

номенклатура, обсяги утворення, 

кількісні та якісні характеристики 

відходів, інформація про поводження з 

ними та заходи щодо зменшення обсягів 

утворення відходів і рівня їх небезпеки. 

Реєстр об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів ведеться на підставі 

звітних даних виробників відходів, 

відомостей уповноважених органів 

виконавчої влади у сфері поводження з 

відходами. 

{Частина друга статті 27 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 5456-VI 

від 16.10.2012} 

Порядок ведення реєстру об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації 

відходів визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

суб’єктів господарювання, які здійснюють 

утилізацію та оброблення відходів інших 

підприємств.  

Порядок ведення реєстру об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації 

відходів визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

 

У статті 3 «Загальні положення» Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів [5] зазначено, що кожна Сторона, яка є учасником 

Протоколу, вживає відповідних законодавчих, регулятивних й інших заходів, 

а також відповідних заходів примусового характеру для виконання положень 

цього Протоколу [5]. 

У зв’язку з цим, статтю 42 «Правопорушення у сфері поводження з 

відходами» Закону України «Про відходи» необхідно доповнити відповідним 

підпунктом (табл. 2.14). 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17#n709
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17#n709
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
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Таблиця 2.14 – Пропозиції щодо внесення змін в Закон України «Про 

відходи» 

Існуюче положення Після внесення змін 

Норма відсутня о) порушення встановленого порядку і строків 

подання інформації до Національного реєстру 

утворення, утилізації та видалення відходів. 

 

Внесення змін у статтю 42 вимагає відповідних корегувань Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (табл. 2.15). 

 

Таблиця 2.15 – Пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

Існуюче положення Після внесення змін 

Норма відсутня Стаття 82-9. Порушення встановленого порядку і строків 

подання інформації до Національного реєстру утворення, 

утилізації та видалення відходів 

Порушення встановленого порядку і строків подання 

інформації до Національного реєстру утворення, утилізації 

та видалення відходів – тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 

Зміни до чинних законодавчих актів у сфері відходів, запропоновані з 

метою реалізації положень Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів, подані нижче. 

Отже, ратифікація Україною Протоколу [5] вимагає перегляду та 

внесення відповідних змін в чинні законодавчі акти з охорони природи, у тому 

числі у галузі відходів. 

На підставі здійсненного аналізу чинного законодавства у галузі 

відходів Європейського Союзу та України розроблені наступні пропозиції 

щодо внесення змін у національне законодавство. 

Перш за все потребує доповнення стаття 1 Закону України «Про 
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відходи» щодо термінів та визначень. Корегуванню потребує термін 

«небезпечні відходи». Статтю також треба доповнити новими термінами 

стосовно потреб впровадження протоколу: національний реєстр викидів і 

перенесення забруднювачів у сфері відходів, об'єкт утворення відходів, 

перенесення за межі ділянки. 

Потребує доповнення стаття 17 «Обов'язки суб'єктів господарської 

діяльності у сфері поводження з відходами» Закону України «Про відходи» 

щодо обов’язковості складання та подавання до Національного реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів інформацію щодо обсягів утворення 

утилізації або видалення відходів. 

Зміни до статті 23 Закону України «Про відходи» розширюють 

компетенцію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Також запропоновано внести до Закону України «Про відходи» стаття 

27-1 «Ведення Національного реєстру утворення, утилізації та видалення 

відходів». 

На підставі вимог Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів вводиться відповідальність за порушення встановленого 

порядку і строків подання інформації до Національного реєстру утворення, 

утилізації та видалення відходів (відповідно підпункт о) статті 42 Закону 

України «Про відходи» та стаття 82-9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). 

З метою впровадження Протоколу [5] для створення та забезпечення 

функціонування Єдиної уніфікованої електронної системи інформації про 

дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони довкілля (національного 

Реєстру викидів і перенесення забруднювачів) необхідно внести зміни в 

законодавчі та нормативні документи України, що представлені в додатку В. 
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ВИСНОВКИ 

 

Конституцією України передбачено – невід’ємне право громадян 

України на отримання повної, достовірної та своєчасної інформації про стан 

НПС, ступінь його забруднення, вжиті заходи з його охорони й оздоровлення. 

Такі положення передбачено міжнародними зобов’язаннями України перед 

міжнародною спільнотою, зокрема Конвенцією про доступ до інформації, що 

стосуються довкілля (Оргуська конвенція) та міжнародним Протоколом про 

реєстри викидів та перенесення забруднювачів. Ефективний захист 

конституційного права на сприятливе навколишнє середовище неможливий 

без відповідної законодавчої бази та відповідного інформаційного 

забезпечення громадськості якісною інформацією стосовно екологічного 

стану у країні. 

Одним з інструментів забезпечення захисту права на сприятливе 

навколишнє середовище в міжнародній практиці є впровадження Протоколу 

РВПЗ. РВПЗ є джерелом інформації про викиди та забруднювачі, який 

стимулює промисловість, сектор виробництва товарів й послуг та спільноту до 

скорочення викидів і транспортування відходів, а також впровадження методів 

більш чистого виробництва. 

Для України створення і впровадження РВПЗ дуже важлива 

задача, реалізація якої дасть змогу відповідним органам влади, а також 

промисловим підприємствам відслідковувати утворення, викиди небезпечних 

речовин та попереджувати можливі забруднення. Впровадження РВПЗ має 

значно покращити екологічну ситуацію в Україні і створити умови для 

комфортної, безпечної життєдіяльності населення на засадах збалансованого 

та сталого розвитку. Але законодавча та нормативно правова база України, на 

сьогодні на жаль, не відповідає вимогам міжнародного Протоколу РВПЗ. На 

сьогодні не існує в Україні документів, які б чітко визначали правила 

застосування РВПЗ та наповнення його необхідними даними, не визначні 
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відповідальні органи за веденням та контролем ведення РВПЗ. 

У зв’язку з вище вказаним, актуальність НДР полягає в необхідності 

приведення законодавчої та нормативно-правової бази України у 

відповідність до реалізації вимог міжнародного Протоколу про реєстри 

викидів і перенесення забруднювачів. 

Згідно Протоколу, РВПЗ охоплює різні компоненти навколишнього 

середовища, розрізняючи викиди у повітря, землю та воду і містить 

інформацію про перенесення відходів. 

Відповідно до Протоколу, Україна повинна створювати та зберігати 

державний РВПЗ, інформуванням щодо даних наведених в ньому повинні 

бути забезпечені всі зацікавлені сторони: населення, неурядовий сектор, 

державні органи і промисловість України. Але для застосування такого 

підходу, в Україні необхідно привести законодавчу та нормативно-правову 

бази України у відповідність вимогам реалізації міжнародного Протоколу про 

реєстри викидів і перенесення забруднювачів. 

Виходячи з цього в роботі було виконано наступне: 

- здійснено аналіз використання РВПЗ в країнах ЄС та наведено перелік 

основних країн світу, які розробили та впровадили національні РВПЗ; 

- розглянуто проблеми, з якими зіткнулися країни ЄС при розробці та 

впровадженні Протоколу; 

- перелічені вигоди ведення РВПЗ для держави, для промисловості та 

вигоди для інших сторін при застосуванні цього реєстру; 

- розглянуто можливості застосування РВПЗ в Україні; 

- визначені основні недоліки, які необхідно усунути при впровадженні 

Протоколу в Україні, а також визначені заходи для реалізації цього Протоколу; 

- визначені законодавчі та нормативно-правові акти України до яких 

необхідно внести зміни з метою реалізації вимог Протоколу; 

- розроблені пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та 

нормативно-правової бази України відповідно до вимог реалізації Протоколу 

про реєстри викидів і перенесення забруднювачів за такими напрямками: 
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загальні природоохоронні документи; документи з охорони атмосферного 

повітря; документи з охорони водного середовища; документи з охорони 

ґрунтів та документи щодо поводження з відходами. 

Упровадження розроблених пропозицій допоможуть державі виконати 

вимоги міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів та впровадити національний РВПЗ в Україні. 

Для забезпечення виконання вимог міжнародного Протоколу з 

впровадження РВПЗ необхідно розробити Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку ведення реєстрів викидів та перенесення 

забруднювачів» та внести необхідні зміни до законодавчо-нормативної бази 

України. 
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ДОДАТОК А 

 

ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ РЕЄСТРУ 

ВИКИДІВ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ТА КЛЮЧОВІ 

ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОТОКОЛУ ПРО РЕЄСТРИ ВИКИДІВ 

ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

  



 92 

Таблиця А.1 – Вимоги щодо подання звітності для РВПЗ та інші положення Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів 

 
 

№ 

п/п 
 

Основні питання, 

що розглядалися 
Стислий опис 

1 2 3 
 

РОЗДІЛ І. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ, ВИКЛАДЕНІ В ПУНКТІ 2 СТАТТІ 6 ПРОТОКОЛУ 
 

1.1 Види діяльності, 

забруднювачі та 

пов’язані з ними 

порогові значення 

Вимоги до звітності про види діяльності, забруднювачі і пов'язані з ними порогові значення містяться в 

пунктах 2 а) - с) статті 6 (Сфера охоплення реєстра), в пунктах 1-6 статті 7 (вимоги щодо подання звітності) і 

в додатках I і II до Протоколу. У них встановлюються загальні стандарти звітності по викидам і перенесенні 

забруднювачів і визначаються конкретні вимоги для наступних двох груп суб'єктів, які повинні подавати 

звітність: 

a) оператори та власники, які зобов'язані повідомляти про викиди з точкових джерел і перенесення за 

межі ділянки (пункти 1, 2, 5 і 6 статті 7); 

b) державні органи або компетентні відомства, які зобов'язані повідомляти про викиди з дифузних 

джерел (пункт 4 статті 7).  

У зв'язку з цим в додатку I (Види діяльності) уточнюється, які оператори і власники повинні подавати 

звітність. Їх перелік, який залишається незмінним з 2003 року, більшою мірою (в тому числі щодо порогових 

значень) складено на основі програми I до Директиви Європейського союзу про комплексне запобігання 

забрудненню та боротьби з ним (яку з тих пір замінила Директива про промислові викиди Європейського 

союзу) з додаванням таких видів діяльності, як видобуток корисних копалин, очищення міських стічних вод, 

аквакультура і суднобудування. Згідно з випущеною в 2008 році Інструкцією по здійсненню Протоколу про 

реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, на ці 

види діяльності припадало близько 90% промислового забруднення. 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 

 Види діяльності, 

забруднювачі та 

пов’язані з ними 

порогові значення 
(закінчення) 

Аналогічним чином, додаток II до Протоколу з 2003 року також не змінювався. У ньому перераховані 

забруднювачі, звітність за якими повинні представляти або оператори або власники (як про викиди з точкових 

джерел і перенесення за межі ділянки), або державні органи (як про викиди з дифузних джерел). Цей перелік 

був складений на основі забруднювачів, регульованих іншими міжнародними договорами, до числа яких 

входять: 

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;  

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі;  

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих 

небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі; 

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Конвенція по повітрю); 

пріоритетні речовини, перераховані в Рамковій директиві Європейського союзу з водних ресурсів, і 

перелік речовин, включених до Директиви про комплексне запобігання забрудненню та боротьби з 

ним/Європейський реєстр викидів забруднювачів. 

На момент своєї розробки додаток II включав перелік забруднювачів, що регулюються існуючими 

міжнародними угодами, і тому представляв собою ефективний мінімальний стандарт для Сторін і держави, 

які підписали Протокол. Однак, з тих пір було внесено цілий ряд змін, в тому числі до вищевказаної угоди, і, 

крім того, були розроблені нові політичні рамки або договори, які або мають схожу з Протоколом мету, або 

можуть сприяти досягненню мети Протоколу. До числа таких нових рамок і договорів відносяться: Порядок 

денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року; Стратегічний підхід до міжнародного регулювання 

хімічних речовин; Конвенція про захист морського середовища і прибережного регіону Середземного моря і 

Мінаматська конвенція по ртуті. 

Крім того, Комітет з питань дотримання Протоколу проаналізував досвід, накопичений в ході розробки 

національних реєстрів викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ) і виконання Протоколу, в тому числі 

поточну ситуацію з виконанням вимог щодо подання звітності. Комітет дійшов висновку, що майже всі 

Сторони з запасом виконали мінімальні вимоги, зазначені в додатках I і II до Протоколу, і включили в своє 

національне законодавство про РВПЗ більше число забруднювачів і видів діяльності. У доповіді Комітету 

також зазначався початок обговорень переваг, обумовлених синергізмом між Протоколом і іншими 

міжнародними договорами, включаючи Конвенцію по повітрю. 
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Крім перегляду видів діяльності, забруднювачів і пов'язаних з ними порогових значень, в пункті 2 d) 

статті 6 також розглядається питання про необхідність включення інших відповідних аспектів, таких як 

інформація про перенесення в межах ділянок, зберігання, визначення вимог до звітності про дифузні джерела 

і розробка критеріїв для включення забруднювачів відповідно до Протоколу. Нижче для подальшого розгляду 

наводиться інформація про ці аспекти з їх описом, який не є вичерпним. 

a) Інформація про перенесення в межах ділянок.  

Що стосується широкомасштабного стимулювання циркулярної економіки, то компаніям може бути 

доцільно і вигідно надавати інформацію про переміщення забруднювачів або відходів всередині об'єкта 

(перенесення забруднювачів і відходів у межах ділянок), наприклад про спалювання в межах ділянки шламу 

стічних вод з метою постачання палива теплоелектростанціям. Звітність про забруднювачі, які внесені до 

Додатку II і використовуються в різних процесах на одному і тому ж об'єкті, може служити показником 

застосування заходів щодо запобігання забрудненню і найкращих наявних технологій, який має сенс 

вимірювати і заохочувати в рамках реєстрів. До числа пов'язаних з цим переваг можна віднести підвищення 

ефективності управління процесами в межах ділянки, сприяння обміну інформацією про передову практику і 

її більш широке поширення. При цьому слід приділяти значну увагу питанню про співвідношення потенційних 

вигод від подання інформації про перенесення в межах ділянок і збільшення тягаря звітності. 

b) Інформація про зберігання. 

Розширення доступу громадськості до інформації про місця зберігання може: а) сприяти інформаційному 

наповненню дискусій про негативні наслідки для здоров'я і стану навколишнього середовища, пов'язаних з 

ними; b) сприяти прийняттю відповідних рішень, заснованих на фактах. На даний момент серед зацікавлених 

сторін ведеться дискусія про наступні два ключові аспекти, які пов'язані з інформацією про зберігання, що 

міститься в РВПЗ: а) занедбані місця для зберігання небезпечних відходів та забруднювачів; b) поточна 

звітність про операції з видалення та рекуперації згідно з Протоколом. Операції зі зберігання відходів 

розглядаються в додатку III до Протоколу, і тому на них поширюються діючі вимоги до звітності по 

Протоколу. Разом з тим щодо деяких операцій, зокрема перелічених в додатку III, є деяка невизначеність, і, 

крім того, користувачі РВПЗ не завжди з легкістю виділяють інформацію про зберігання. В цілому, завдяки 

тій інформації (зокрема, геопросторовим даним), до якої громадськість за допомогою РВПЗ отримує доступ, 

РВПЗ є ідеальною платформою для надання інформації про місця зберігання забруднювачів (наприклад, 

особливо небезпечних пестицидів) – ті, які використовуються в даний час операторами чи власниками або 

занедбані. Така інформація може використовуватися в різних цілях для сприяння охороні навколишнього 

середовища і здоров'я людини. 
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У зв'язку з цим з метою підвищення транспарентності даних для користувачів РВПЗ важливо, щоб всі 

зацікавлені сторони проводили чітку межу між зберіганням (яке носить тимчасовий характер) і видаленням 

(яке є остаточним). У той же час досягненню цієї мети сприяла б також вимога про подання точної інформації 

про те, які саме операції з видалення та рекуперації мали місце, і, крім того, така вимога могла б дати ряд 

інших позитивних результатів, зокрема сприяти впровадженню підходу, заснованого на принципах 

циркулярної економіки, а також інших методів стійкої практики, пов'язаних з підвищенням ефективності 

управління ресурсами. 

Наприклад, у даний час оператор або власник, зобов'язаний подавати звітність, повинен перевіряти, чи 

відповідає та чи інша операція по перенесенню відходів будь-якії з операцій, які перелічені у частині А чи в 

частині В додатку III до Протоколу, і залежно від цього вказувати у звітності перенесені кількості, 

супроводжуючи їх кодом «D» у разі операцій з видалення, та кодом «R» у разі операцій по рекуперації. Таким 

чином, якщо для кожної з включених до переліку операцій необхідно вказувати окремий код (див., Наприклад, 

Базельську конвенцію про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, 

додаток IV), то директивні органи і інші зацікавлені сторони, які займаються питаннями управління відходами 

і ресурсами, отримують доступ до інформації про те, чи були відходи відправлені на перепакування або, 

наприклад, на поховання. 

З метою подальшої гармонізації між різними міжнародними угодами Сторони могли б докласти зусиль 

для узгодження, наприклад, відповідних положень Базельської конвенції, 20 глав Європейського 

класифікатора відходів, Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних 

речовин і Рекомендацій Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів (Типових правил). 

Крім того, дія таких міжнародних договорів, як Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій і 

Директиви Севесо II і III, поширюється на занедбані ділянки, яким часто можуть відповідати занедбані місця 

зберігання. В рамках різних угод, програм і ініціатив складаються кадастри місць зберігання пестицидів та 

інших забруднювачів. Наприклад, згідно Стокгольмської конвенції країни зобов'язані створити кадастри 

запасів стійких органічних забруднювачів, включаючи пестициди, полібромовані дифенілові ефіри та інші 

речовини. У багатьох країнах ця робота вже завершилася і привела до створення, наприклад, кадастрів 

застарілих запасів пестицидів. Ці кадастри можна було б відобразити на картах РВПЗ. 
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c) Інформація про визначення вимог щодо подання звітності про дифузні джерела. 

Незважаючи на те, що відповідно до Протоколу уряди зобов'язані збирати всі відповідні дані по 

дифузним джерелам і зводити їх воєдино в РВПЗ, для багатьох Сторін це як і раніше залишається однією з 

головних проблем. Мабуть, основною причиною для цього є формулювання пункту 7 статті 7, де вказується, 

що представлення тою чи іншою Стороною звітності про викиди забруднювачів з дифузних джерел повинно 

здійснюватися «відповідно до її національних пріоритетів». Комітет з питань дотримання прийшов до 

висновку, що в деяких Сторонах викиди з дифузних джерел ще не включаються в національні РВПЗ. У зв'язку 

з цим, Комітет рекомендував Сторонам розглянути питання про необхідність додаткових керівних вказівок 

про включення викидів з дифузних джерел для їх поширення через портал РВПЗ, зазначивши можливу 

доцільність налагодження обміну методологічною та технічною інформацією як між Сторонами, так і по лінії 

інших багатосторонніх природоохоронних угод ЄЕК, в поєднанні з обміном інформацією про передову 

практику і інструменти програмного забезпечення для графічного відображення даних про дифузні джерела. 

Крім того, на своїй сьомій нараді Комітет зазначив, що при розгляді питання про вимоги до звітності про 

дифузні джерела основна проблема полягатиме в тому, щоб забезпечити поєднання підходу на основі 

використання реєстрів, передбачених Протоколом (додаток I до Протоколу в даний час стосується головним 

чином промислових викидів), з підходом на основі використання кадастрів, націленим на те, щоб охопити 

100% національних викидів по всім секторам (як це передбачено, наприклад, в Рамковій конвенції Організації 

Об'єднаних Націй про зміну клімату та Конвенції по повітрю). 

З метою сприяння здійсненню пункту 2 d) статті 6 можна розглянути два можливі варіанти, які могли б 

допомогти: а) уточнити, які джерела викидів забруднювачів є частиною РВПЗ; b) прийняти до уваги 

гармонізацію з відповідними існуючими договорами щодо викидів з дифузних джерел. Перший варіант 

полягає в більш активному здійсненні пункту 4 статті 7 за рахунок розподілу зобов'язань за поданням звітності 

між державними органами, що відповідають за сектори, які мають ключове значення для викиду 

забруднювачів з дифузних джерел (наприклад, Міністерство транспорту подає звітність про викиди в 

транспортному секторі, Міністерство сільського господарства – про викиди забруднювачів в результаті 

сільськогосподарської діяльності і т. д.). Хоча в багатьох Сторонах звітність в рамках різних договорів 

(наприклад, Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Конвенції по повітрю) вже 

представляється відповідними компетентними державними органами, часто вона не доступна громадськості 

через національні системи РВПЗ. 
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Другий варіант полягає в розширенні додатку I до Протоколу шляхом додавання до нього нової частини, 

що стосується видів діяльності/секторів, пов'язаних з неіндустріальними точковими джерелами. Сюди можуть 

бути включені викиди підприємств, які не враховуються в якості промислових джерел викидів, забруднювачів 

до яких можна віднести, наприклад, операторів і власників компаній транспортного і сільськогосподарського 

секторів або ж виробників іншої продукції, що є джерелом значних викидів в навколишнє середовище 

забруднювачів, перелічених в додатку II до Протоколу. Значимі в цьому відношенні сектори і види діяльності 

можна було б включити в додаток I, а власників компаній, що реалізують відповідну продукцію, можна було 

б зобов'язати представляти дані про кількість включених до переліку речовин реалізованих протягом року. 

Наприклад, в рамках Системи торгівлі викидами Європейського союзу існують зобов'язання за поданням 

звітності для операторів, дія яких поширюється на операторів повітряних суден. Усі працюючі в Європі 

авіакомпанії зобов'язані проводити моніторинг своїх викидів, представляти по ним звітність і здійснювати 

перевірку даних. Цей приклад може служити ілюстрацією того, як зобов'язання за поданням звітності можуть 

бути покладені на компанії, які в даний час не фігурують в додатку I до Протоколу. 

У цьому контексті звітність для РВПЗ може стати для директивних органів гнучким інструментом, що 

дозволяє, наприклад, розробникам політики, можливо, виступаючим проти покладання фінансового тягаря на 

окрему галузь, накопичувати дані і знання про кількість викидів виходячи з національного законодавства в 

області РВПЗ і приймати рішення про будь-які фінансові наслідки для сектора з урахуванням національних 

пріоритетів в поєднанні з економічними, соціальними та іншими екологічними даними. У зв'язку з цим, 

завдяки знанню точної кількості викидів розробники політики отримують, зокрема, можливість 

впроваджувати пов'язані з викидами забруднювачів механізми фінансового стимулювання, які будуть 

ефективно компенсуватися, наприклад, за рахунок зниження діючих зборів і податків, з тим щоб уникнути 

збільшення загального тягаря для компаній і інших приватних або державних структур. Збір даних, необхідних 

для забезпечення справедливого розподілу будь-якого тягаря, пов'язаного з досягненням мети скорочення 

забруднення, можна полегшити за рахунок передбаченого в Протоколі упору на поширення даних (а не на 

регулюванні кількостей викидів безпосередньо), а саме – шляхом додавання в додаток I до Протоколу всіх 

видів діяльності та секторів, які, з точки зору Сторін, є необхідними. 
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Слід зазначити, що інші договори містять всеосяжні вимоги до подання звітності в рамках свого 

конкретного мандата. Наприклад, в тому, що стосується парникових газів, Рамкова конвенція Організації 

Об'єднаних Націй про зміну клімату вже забезпечує широке охоплення звітності про викиди з дифузних 

джерел. Разом з тим важливо організувати доступ громадськості до цієї інформації таким чином, щоб 

забезпечити можливість порівнювати між собою різні джерела і робити висновки на основі найбільш точних 

наявних даних. Узгодження вимог до звітності по Протоколу з вимогами до звітності за іншими відповідними 

угодами має такі перевагами, що дозволяє уникати дублювання при поданні даних і забезпечує поширення 

серед громадськості даних, які подаються в контексті інших договорів; при цьому здійснюються положення 

Протоколу, спрямовані на забезпечення комплексного доступу громадськості до екологічної інформації. 

d) Критерії для включення забруднювачів у Протокол.  

Включення у Протокол тих чи інших забруднювачів може обґрунтовуватися результатами роботи за 

визначенням речовин, що проводиться в рамках інших прийнятих угод, програм і ініціатив. Сюди можна 

віднести роботу, пов'язану з діяльністю Європейського союзу та Роттердамської конвенції або ж з підготовкою 

другого видання Глобальної перспективи в області хімічних речовин, присвячену областям, де з'являються 

нові дані, що свідчать про загрозу для здоров'я людини і навколишнього середовища, результатом якої стало 

формування наступного переліку з 11 хімічних речовин або їх груп і пов'язаних з ними проблем: миш'як, 

бісфенол А, гліфосат, кадмій, свинець, мікрогранули, неонікотиноїди, олово органічні сполуки, поліциклічні 

ароматичні вуглеводні, фталати і триклозан. Існують також і інші приклади речовин, пов'язані з іншими 

процесами. 

Комітет з питань дотримання зазначив, що критерії можуть визначатися, виходячи з мети Протоколу: 

значення тієї чи іншої речовини для цілей Протоколу є критерієм для її включення до переліку речовин, за 

якими необхідно подавати звітність за Протоколом, або для її виключення. Таким чином, критерії можуть 

ґрунтуватися на значенні речовини з точки зору його впливу на здоров'я, навколишнє середовище і стійкість. 

У цьому контексті важливо визначити і обгрунтувати категорії забруднювачів і ресурсів, відомості про 

які слід представляти в РВПЗ (наприклад, важкі метали, пестициди, небезпечні речовини, парникові гази, водні 

та енергетичні ресурси). Наприклад, дані по парниковим газам і дані, пов'язані зі зміною клімату, повинні 

представлятися в рамках звітності для РВПЗ, однак нинішній текст Протоколу не відображає цього так, щоб 

це було очевидним для осіб, не знайомих з Протоколом. Через це зацікавленим країнам і сторонам важко 

оцінити потенціал, пов'язаний із здійсненням Протоколу та його адаптацією до національних потреб. 
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У зв'язку з цією темою Комітет висловив наступні зауваження:  

a) у тому, що стосується строго і нестрого регульованих речовин, заборона на хімічні речовини може 

діяти не у всіх, а лише в деяких Сторонах. Якщо по відношенню до тих чи інших речовин на території Сторони 

діє заборона, то вона може з легкістю заявити про те, що подавати звітність про ці речовини не треба;  

b) якщо речовини включені до переліку речовин, від використання яких потрібно поступово відмовитися, 

то РВПЗ можуть сприяти відстеженню прогресу в цьому відношенні;  

c) з точки зору синергії і координації між міжнародними договорами було б корисно мати єдину базу 

даних речовин, які фігурують у списках, що мають відношення до різних конвенцій і інших договорів, із 

зазначенням для цих речовин найменших із зазначених у відповідних договорах порогових значень, а також з 

зазначенням видів діяльності, перелічених у відповідних конвенціях та інших договорах. 

 

1.3 Інші актуальні 

аспекти, що 

стосуються вимог 

щодо подання 

звітності 

В контексті досягнення Цілей у галузі сталого розвитку слід відзначити, що поточна робота, яка 

здійснюється зокрема Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища в області 

моніторингу і аналізу ходу досягнення цілей і завдань, свідчить про те, що для ряду значущих показників 

нинішні джерела даних є обмеженими або взагалі відсутні. Так, для прийняття заснованих на фактичних даних 

рішень, що сприяють виявленню, заохоченню і вдосконаленню методів стійкої практики, необхідні дані про 

споживання ресурсів і повторного використання матеріалів укупі з даними про викиди забруднювачів у 

навколишнє середовище. 

Крім виконання вимог, що стосуються звітності про сферу охоплення реєстра згідно з пунктом 2 статті 

6, Сторони визнали користь від подання звітності з інших питань, пов'язаних зі статтею 7 та додатком III. До 

них, зокрема, відносяться дані про споживання ресурсів (наприклад, енергетичних і водних ресурсів) і дані 

про викиди з продуктів, що подаються в якості викидів з дифузних джерел. Ця інформація має істотне значення 

для моніторингу прогресу та прийняття рішень в галузі сталого розвитку та циркулярної економіки. Деякі 

Сторони вже включили такі відомості в свої національні вимоги до звітності для РВПЗ. Крім того, в деякі 

системи РВПЗ вже включена інформація про випуск продукції, що дозволяє користувачам даних краще 

аналізувати ефективність заходів зі скорочення викидів забруднювачів і виробництва відходів та по  
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підвищенню стійкості виробничих процесів. У той же час, надаючи сприяння ширшому впровадженню 

звітності за даними, пов'язаним з виробництвом, важливо не забувати про такі аспекти, як законні економічні 

інтереси власників данних і використання відносних даних про випуск продукції. 

Слід також приділити увагу чинним положеням про подання даних по відходам і небезпечним відходам, 

і тому, як ці дані використовуються на практиці. Перегляд цих положень, у тому числі операцій з видалення і 

рекуперації, зазначених в додатку III, з метою підвищення рівня знань Сторін про проблеми, пов'язані з 

відходами та їх переробкою, і їх узгодження з відповідними зобов'язаннями за іншими міжнародними угодами 

(таким як Базельська конвенція і Європейський класифікатор відходів) буде корисним в тому відношенні, що 

це призведе до підвищення ефективності управління відходами та подання Сторонами звітності згідно з 

іншими міжнародними зобов'язаннями, що стосуються відходів. 
 

РОЗДІЛ ІІ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ 
 

За аналогією з можливими переглядами вимог до звітності по Протоколу, положення, що не пов'язані з поданням звітності власниками, 

операторами або державними органами, що стосуються, зокрема, оцінки якості, можна було б також удосконалити, відбивши в них важливі 

недавні зміни і погодивши їх з різними підходами, розробленими Сторонами. Для цього в тексті Протоколу можна було б уточнити його 

роль у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями по впровадженню раціонального використання хімічних речовин і природних ресурсів, 

недопущення негативного впливу на здоров'я людини, скорочення забруднення навколишнього середовища і досягнення сталого розвитку. 

Крім того, можна було б розглянути питання про національне правозастосування законодавства і нормативних актів в області РВПЗ. 

Як і вимоги щодо звітності по Протоколу, інші положення Протоколу розроблялися на основі знань і з урахуванням міжнародних 

договорів, що існували до 2003 року. Незважаючи на те, що можливі прогалини і неточності в положеннях Протоколу можуть бути 

обумовлені різними причинами, найчастіше їх можна пов'язати з економічним, екологічним, промисловим, соціальним і технологічним 

розвитком, який безперервно відзначався з 2003 року. Так, інформація про екологічні дані раніше була менш доступною, ніж зараз, так само 

як і програмне забезпечення для створення модульних онлайнових інструментів звітності, що охоплюють різні набори даних. Багатьох із 

сучасних баз даних, наприклад, з навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки (в тому числі порталу eChemPortal ОЕСР, Мережі 

токсикологічних данних і бази даних хімічних речовин Європейського агентства з хімічнихречовин), раніше не було, а інформація про хід 

процесів видачі дозволів не надавалася в електронному вигляді так легко, як зараз. 

Крім аспектів, пов'язаних із здійсненням положень статті 7 (Вимоги щодо подання звітності), Комітет з питань дотримання детально 

зупинився на системних проблемах (в тому числі на рекомендаціях щодо їх вирішення), що стосуються, зокрема, таких аспектів: 
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a) забезпечення якості та повноти представленої в звітності інформації;  

b) національні і регіональні РВПЗ;  

c) участь і обізнаність громадськості;  

d) період між поданням даних і наданням громадськості доступу до них. 

Таким чином, в контексті можливих переглядів положень Протоколу слід розглянути такі питання: 

2.1 Здоров'я і 

благополуччя 

людей 

Оскільки у Протоколі не йдеться безпосередньо про захист здоров'я і благополуччя людей, в ході 

можливого перегляду Протоколу важливо включити цей аспект: a) у ціль Протоколу, з тим щоб привести його 

у відповідність до Порядку денного на період до 2030 року та іншими відповідними багатосторонніми 

угодами, такими як Орхуська та Стокгольмська конвенціі; b) у інші положення Протоколу (наприклад, в 

контексті прив’язки РВПЗ до баз даних в області охорони здоров'я, враховуючи при цьому існуючі обмеження, 

пов'язані з даними РВПЗ). 

2.2 Забезпечення  

якості і повноти 

представленої у 

звітності 

інформації 

У ході перегляду Протоколу слід приділити значну увагу питанню про якість даних РВПЗ. У зв'язку з 

цим має сенс розглянути можливість розширення сфери застосування статті 10 Протоколу (Оцінка якості). 

Можна було б включити відкритий перелік критеріїв повноти, узгодженості та достовірності даних РВПЗ із 

зазначенням етапів, на яких необхідно проводити перевірку якості даних, і вимога про послідовне 

вдосконалення методології, наприклад за допомогою застосування таких методів розрахунку, які наводяться 

в публікації Довідник ЄМЕП / ЄАНС по кадастрам викидів забруднювачів повітря 2016 року: Технічне 

керівництво з підготовки національних кадастрів викидів, а також європейських та міжнародних стандартів, 

зокрема стандартів Міжнародної організації по стандартізаціі. У країн є багаторічний досвід в цій області, і 

його аналіз в поєднанні з існуючими керівними вказівками по цій темі може закласти міцну основу для 

включення в майбутній Протокол положень, які б сприяли досягненню більш високих стандартів якості даних, 

в порівнянні з тими, які діють в теперішній час. У цьому контексті можна було б також взяти до уваги 

стандарти якості, передбачені в інших відповідних конвенціях, включаючи Конвенцію по повітрю. 

2.3 

 

Національні та 

регіональні реєстри 

викидів і 

перенесення 

забруднювачів 

При поточному розгляді Комітетом питання про регіональні РВПЗ доцільно провести перегляд 

відповідних положень Протоколу, виключивши тим самим правову двозначність Протоколу щодо того, в яких 

випадках заміщення національних РВПЗ регіональними РВПЗ можна вважати обгрунтованим, а також (в разі 

можливості такого заміщення) щодо того, які властивості слід передбачити в регіональних РВПЗ, щоб 

забезпечити користь від них на національному рівні. 
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РОЗДІЛ III. МОЖЛИВІ ГАЛУЗІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
 

З урахуванням вищезазначених змін щодо Протоколу, які мали місце в далекому і недавньому минулому, і з урахуванням того, що 

Сторони заявили про свій намір перейти до більш широкого використання РВПЗ, Президія виділила наступні ключові галузі для можливого 

розвитку Протоколу на основі використання РВПЗ: 

a) подання звітності в галузі сталого розвитку та циркулярної економіки; 

b) подання звітності в рамках інших багатосторонніх природоохоронних угод; 

c) здійснення принципу «забруднювач платить»; 

d) заохочення «заходів зі скорочення забруднення» і обмін інформацією про методи запобігання забрудненню; 

e) використання інфраструктури РВПЗ в цілях надання модульної платформи для поширення даних з різних наборів даних; 

f) інтеграція з даними та інформацією з інших секторів; 

g) підвищення якості представлених даних про управління відходами та стічними водами. 

Вибір цих галузей був обумовлений також підсумками проведення Глобальних круглих столів, консультацій зі Сторонами і 

зацікавленими сторонами і обговорень в Президії і в Комітеті з питань дотримання. При виборі цих галузей було взято до уваги такі аспекти: 

а) їх значимість для вирішення поточних екологічних проблем і пов'язаних з ними інших проблем;  

b) їх потенціал з точки зору збільшення користі від Протоколу для Сторін, інших зацікавлених держав і зацікавлених сторін. 

Запропоновані галузі можуть бути розглянуті для будь-якої майбутньої роботи з розвитку Протоколу і можливих керівних матеріалів. Надалі 

з урахуванням нових змін ці галузі можуть бути відповідним чином переглянуті. 

Президія визнала, що сприяння розвитку вищезазначених галузей повинно забезпечуватися на основі поетапного підходу. У зв'язку з 

цим, в якості невідкладного пріоритетного завдання Президія визначила необхідність узгодження переліку видів діяльності та 

забруднювачів з іншими багатосторонніми природоохоронними угодами і пов'язаними з ними системами. Вона також взяла до уваги 

прохання Комітету з питань дотримання врахувати в роботі щодо можливого розвитку Протоколу наступні два питання: а) нові технологічні 

та інші важливі зміни, які будуть досягнуті за тривалий період часу, відведений для завершення роботи з розвитку Протоколу; b) 

забезпечення високих стандартів одночасно з достатнім ступенем гнучкості, з тим щоб положення Протоколу могли здійснюватися країнами 

з різними національними умовами. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ 
 

Вимоги до звітності по Протоколу включають в себе подання звітності з цілої низки питань, які визначаються і розглядаються, у тому 

числі відповідно до інших міжнародних угод. Тому відстеження змін в рамках таких договорів і узгодження з ними є одним з ключових 

аспектів будь-якого розвитку вимог щодо подання звітності по Протоколу, що стосуються, зокрема: 

а) забезпечення доступу громадськості до інформації про викиди забруднювачів в населених пунктах і перенесення забруднювачів в 

такі населені пункти і через займані ними території; 

b) використання урядами РВПЗ при виявленні тенденцій, демонстрації прогресу в справі скорочення забруднення, контролю за 

дотриманням ряду міжнародних угод, встановлення пріоритетів та оцінки прогресу, досягнутого шляхом реалізації екологічної політики і 

програм; 

с) цінності РВПЗ як економічно ефективного інструменту сприяння поліпшенню екологічних показників відповідно до преамбули 

Протоколу. 

Різноманітність питань, які охоплюються Протоколом, і його міждисциплінарний характер роблять його відмінним від інших договорів 

і часто ускладнюють його інтеграцію в конкретну галузь політики. РВПЗ містять дані, які стосуються широкого спектру тем, таких як зміна 

клімату, викиди забруднюючих речовин в атмосферу, воду і грунт, забруднення з промислових і дифузних джерел. Включення цих тем в 

Протокол обумовлено тим, що вони мають значення для прийняття рішень з екологічних питань та для запобігання забрудненню 

навколишнього середовища. В даний час РВПЗ мають обмеження, які не очевидні або незрозумілі тим користувачам РВПЗ, які можуть не 

мати уявлення про всі або деякі типи викидів і переносів, які охоплюються РВПЗ. Наприклад, спостерігається розбіжність між переліком 

видів діяльності (додаток I), переліком забруднювачів (додаток II) і переліком операцій з видалення та рекуперації (додаток III), обумовлене, 

зокрема, тим, що деякі великі джерела викидів забруднювачів не включені в види діяльності, зазначені в додатку I.  

Сторони також зазнають труднощі з налагодженням звітності про викиди з дифузних джерел. Це особливо актуально в разі викидів 

забруднювачів, які викидаються не тільки в результаті видів діяльності, охоплених програмою I, таких як пестициди або парникові гази, але 

і в результаті інших видів діяльності, які в додатку I не перераховано. Через це зацікавленим країнам і сторонам важко оцінити потенціал, 

пов'язаний із здійсненням Протоколу та його адаптацією до національних потреб. В додаток I можна було б включити категорії джерел, які 

б охопили зазначену вище проблему. 

Крім того, підсумки проведення трьох Глобальних круглих столів по РВПЗ показали, що Сторони та інші держави використовують 

свої власні системи РВПЗ по-різному і виявляють при цьому гнучкість. Це сприяло формуванню нинішньої ситуації, яка характеризується 

наявністю різноманітного набору видів використання систем РВПЗ і тим, що деякі РВПЗ виглядають особливо економічно ефективними і 

дієвими інструментами регулювання використання хімічних речовин і надають підтримку різним зацікавленим сторонам при прийнятті 

рішень. У зв'язку з цим Президія зробила такі висновки: 
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a) Сторони докладають значних зусиль для виконання мінімальних вимог, викладених в Протоколі. У той же час Сторони, які крім 

мінімальних вимог включають в свої системи РВПЗ вимоги, обумовлені їх конкретними потребами, збільшують користь від своїх РВПЗ, а 

необхідність в залученні додаткових фінансових і людських ресурсів при цьому виявляється або незначною, або не виникає зовсім. У тих 

випадках, коли система РВПЗ приймає на себе певні зобов'язання державних органів, наприклад в рамках реалізації РВПЗ на основі 

модульного підходу, потреби в ресурсах виявляються значно меншими, ніж в разі відсутності такої системи; 

b) з огляду на широкий спектр технічних можливостей в країнах по всьому світу і серед нинішніх Сторін Протоколу, для вирішення 

проблеми сумісності даних з різних систем і призначених для використання в різних цілях розвиток Протоколу не слід направляти по шляху 

встановлення єдиних стандартів вимірювань, розрахунків та оцінки. Навпаки, можна було б використовувати в рамках Протоколу базові 

можливості РВПЗ, забезпечивши доступ до інформації про методику, яка використовується для визначення викидів і перенесення; 

c) з урахуванням безперервних змін економічного, соціального та екологічного значення забруднювачів і супутніх їм змін наукових 

уявлень про те, яким чином забруднювачі впливають на здоров'я і благополуччя людей і навколишнє середовище, натхнення для розвитку 

Протоколу слід черпати в тому, що відбувається в рамках інших відповідних наукових, економічних, соціальних і екологічних форумів, з 

тим щоб забезпечити його незмінну користь для вирішення нинішніх і майбутніх питань, пов'язаних з регулюванням забруднювачів і 

управлінням ресурсами. 

Згідно вищевикладених висновків і відповідних рішень і заяв, прийнятих Нарадою Сторін, ключові кроки для можливого подальшого 

розвитку Протоколу, на думку Президії, полягають в наступному: 

a) узгодити між собою переліки видів діяльності (додаток I), забруднювачів (додаток II) і операцій з видалення та рекуперації (додаток 

III), що містяться в Протоколі; 

b) провести подальше погодження переліків видів діяльності, забруднювачів і операцій з видалення і рекуперації, що містяться в 

додатках I, II і III до Протоколу відповідно, з тими видами діяльності, забруднювачами і операціями з видалення і рекуперації, які згадуються 

в інших відповідних багатосторонніх природоохоронних угодах і інструментах, які мають відношення до сфери застосування Протоколу; 

c) провести подальшу інтеграцію звітності з питань, що стосуються сталого розвитку, підходу на основі циркулярної економіки і 

викидів з дифузних джерел; 

d) продовжувати виявлення інших потенційних проблем для вдосконалення Протоколу в рамках відкритого процесу, який передбачає 

широку участь. 

 

Таблиця А.2 – Ключові галузі для розвитку на основі використання реєстрів викидів та переносу забруднювачів 
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Ключові галузі для 

розвитку на основі 

використання 

РВПЗ 
 

Необхідні дії Позитивний ефект 
Відповідні статті 

Протоколу 

1 2 3 4 

A. Звітність у галузі 

сталого розвитку та 

циркулярної 

економіки 

Подання комплексної звітності про фактичне 

споживання ресурсів і підвищення якості звітності про 

операції з видалення та рекуперації (додаток III) 

відповідно до статті 7 (Вимоги щодо подання звітності) 

і, наприклад, статтею 5 (Побудова і структура). 

Встановлення чіткого зв'язку / можливості відстеження 

зв'язку між продукцією і об'єктом, на якому вона 

проводиться. Для ефективного вирішення цього 

завдання необхідно сприяти ратифікації Протоколу в 

країнах, на які припадає значна частка продукції та 

відходів у світовій торгівлі. 

Огляд і аналіз здійснення 

політики 

і визначення пріоритетності 

дій 

Преамбула, 

статті 5 – 7 

 та  

додатки I – III 

B. Подання звітності 

у рамках інших 

багатосторонніх 

природоохоронних 

угод 

Впровадження у системах РВПЗ модульної  

структури, що дозволяє застосовувати до різних 

наборів даних різні мінімальні вимоги. Включення всіх 

відповідних видів діяльності та речовин. 

Підвищення якості та 

економічної ефективності 

здійснення різних 

багатосторонніх 

природоохоронних угод, в тому 

числі, що стосуються зміни 

клімату 

Стаття 7  

 та  

додатки I – III 

C. Здійснення 

принципу 

«забруднювач 

платить» 

Співпраця на національному рівні між різними 

державними органами, зокрема державними органами, 

що займаються фінансовими питаннями. Додаткові 

зусилля щодо підвищення точності даних. 

Можливе досягнення синергізму 

в країнах, де було вирішено 

здійснювати принцип 

«забруднювач платить» на основі 

звітності для РВПЗ, і збільшення 

користі від РВПЗ за межами 

природоохоронного сектора 

Преамбула 
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D. Заохочення 

«заходів зі 

скорочення 

забруднення» і 

обмін інформацією 

про методи 

запобігання 

забруднення 

Включення у вимоги до звітності вимоги  

про подання інформації про випуск  

продукції для проведення більш точного  

аналізу ефективності заходів зі скорочення викидів 

забруднювачів і виробництва відходів та по 

підвищенню стійкості виробничих процесів,  

а також пропозицію налагодити обмін інформацією  

про методи запобігання забруднення в рамках  

подання звітності. 

 

Полегшення аналізу і сприяння 

більш широкому поширенню 

передового досвіду в області 

боротьби із забрудненням 

Статті 4 – 7 

E. Використання 

інфраструктури 

РВПЗ в цілях 

надання модульної 

платформи  

для зберігання  

даних з різних 

наборів даних, в 

тому числі 

отриманих в ході 

кампаній і проектів 

по вимірюванню, що 

не передбачають 

довготривалого 

зберігання  

зібраних даних 

 

 

Аналіз існуючих національних систем  

і розробка «дорожньої карти» для спільної 

 модульної платформи з метою раціоналізації  

звітності і потоків даних. Необхідно також  

закликати до спільних зусиль, спрямованих  

на сприяння створенню РВПЗ в країнах і регіонах,  

які в даний час таких систем не мають. 

Раціоналізація звітності  

і потоків даних усередині  

урядів, а також для цілей  

нших користувачів, що 

представляють і які не 

представляють звітність 

Стаття 7 
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F. Інтеграція з 

даними та 

інформацією з інших 

секторів, таких як 

сектори охорони 

здоров'я, економіки 

та інфраструктури 

Є цілий ряд можливостей для інтеграції даних і 

інформації. Зокрема, необхідно порівняти між  

собою можливості ув'язки різних веб-сторінок і 

об'єднання баз даних на основі єдиної платформи. 

Ефективніше прийняття рішень 

користувачами даних завдяки 

розширенню бази знань 

Стаття 3 

G. Підвищення 

якості даних з 

управління 

відходами 

Перегляд нинішніх положень щодо подання звітності 

про відходи та небезпечні відходи, в тому числі про 

операції з видалення і рекуперації, що містяться в 

додатку III, з метою підвищення рівня обізнаності 

Сторін про проблеми, пов'язані з відходами та їх 

переробкою, а також з метою узгодження цих 

положень з відповідними зобов'язаннями за іншими 

міжнародними угодами (а саме Базельської конвенції). 

Більш ефективне управління 

відходами та підвищення якості 

та економічної ефективності 

звітності 

за іншими міжнародними 

зобов'язаннями, що стосуються 

відходів 

Стаття 7  

 та  

додаток III 
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ДОДАТОК Б 

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРО РЕЄСТРИ ВИКИДІВ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ 

ЗАБРУДНЮВАЧІВ 
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Таблиця Б.1 – Перелік видів діяльності згідно Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів 

№ п/п Види діяльності 

1 2 

1. Енергетичний сектор 

1.1 Нафтопереробні та газопереробні заводи 

1.2 Установки для газифікації та зрідження 

1.3 Теплові електростанції та інші установки для спалювання 

1.4 Коксові печі 

1.5 Прокатний стан для вугілля 

1.6 Установки для виробництва продуктів з вугілля та твердого бездимного палива 

2. Виробництво та обробка металів 

2.1 Установки для випалювання або агломерації металевих руд (включаючи сульфідні руди) 

2.2 Установки для виробництва чавуну чи сталі (первинна або вторинна плавка) також безперервний розлив 

2.3 Установки для обробки чорних металів: 

– стани гарячого вальцювання; 

– ковальські молоти; 

– нанесення захисного розпиленого металевого покриття. 

2.4 Ливарні заводи для лиття чорних металів 

2.5 Установки для: 

– виробництва чорнових кольорових металів із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійних, 

хімічних або електролітичних процесів; 

– плавки, зокрема легування кольорових металів, у тому числі рекуперованих матеріалів (рафінування, лиття тощо). 

2.6 Установки для обробки поверхні металів і пластичних матеріалів із використанням електролітичного або хімічного процесів 
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1 2 

3. Роботи з переробки мінеральної сировини 

3.1 Підземні гірські роботи шахтним способом та зв'язані з ними операції 

3.2 Відкрите видобування корисних копалин 

3.3 Установки для виробництва: 

– цементного клінкеру в обертових випалювальних печах; 

– вапна в обертових випалювальних печах; 

– цементного клінкеру або вапна в інших печах. 

3.4 Установки для виробництва азбесту та продуктів, що містять азбест  

3.5 Установки для виготовлення скла, включаючи скловолокна 

3.6 Установки для плавлення мінеральних речовин, включаючи виробництво мінеральних волокон 

3.7 Установки для виробництва керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої 

цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або порцелянових виробів 

4. Хімічна промисловість 

4.1 Хімічні установки для виробництва у промислових масштабах основних органічних хімічних речовин, таких як: 

– прості вуглеводні (лінійні чи циклічні, насичені або ненасичені, аліфатичні чи ароматичні); 

– вуглеводні, що містять кисень, такі як спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, 

перекиси, епоксидні смоли; 

– вуглеводні, що містять сірку; 

– вуглеводні, що містять азот, такі як аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки чи сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати; 

– вуглеводні, що містять фосфор; 

– вуглеводні із вмістом галогенів; 



 111 

Продовження табл. Б.1 

1 2 

4.1 

(закін- 

чення) 

– органометалічні сполуки; 

– основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна або волокна на целюлозній основі); 

– синтетичний каучук; 

– фарби та пігменти; 

– поверхнево-активні речовини. 

4.2 Хімічні установки для промислового виробництва основних неорганічних хімічних продуктів, таких як: 

– гази, такі як аміак, хлор чи хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, 

водень, діоксид  сірки, хлорокис вуглецю; 

– кислоти, такі як хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, 

сірчана кислота, олеум, сірчисті кислоти; 

– луги, такі як гідроокис амонію, гідроокис калію, гідроокис натрію; 

– солі, такі як хлористий амоній, хлорнуватокислий калій, вуглекислий калій, вуглекислий натрій, перборат, азотнокисле срібло; 

– неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки, такі як карбід кальцію, кремній, карбід кремнію. 

 

4.3 Хімічні установки для промислового виробництва фосфорних, азотних або калійних добрив (простих або складних добрив) 

4.4 Хімічні установки для промислового виробництва основних продуктів для рослинництва та біоцидів 

4.5 Установки, які застосовують хімічні або біологічні процеси для  виробництва у промислових масштабах основних 

фармацевтичних продуктів 

4.6 Установки для виробництва у промислових масштабах вибухових речовин та піротехнічної продукції 

5. Поводження з відходами та стічними водами 

5.1 Установки для спалювання, піролізації, рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних відходів 

5.2 Установки для спалювання комунально-побутових відходів 

Продовження табл. Б.1 
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5.3 Установки для видалення безпечних відходів 

5.4 Звалища (за виключенням звалищ для інертних відходів) 

5.5 Установки для видалення або повторного використання туш домашніх тварин чи відходів тваринництва 

5.6 Міські заводи для очистки стічних вод 

5.7 Автономні промислові установки для очистки стічних вод, які обслуговують один або більше видів діяльності з цього додатку 

6. Виробництво і обробка паперу та деревини 

6.1 Промислові підприємства для виробництва целюлози з деревини або аналогічних волокнистих матеріалів 

6.2 Промислові підприємства для виробництва паперу, картону та інших первинних продуктів з деревини (таких як картон, листова 

фібра і фанера) 

6.3 Промислові підприємства для обробки деревини та продуктів із деревини з хімікатами 

7. Інтенсивне виробництво продуктів тваринництва та аквакультура 

7.1 Установки для інтенсивного вирощування птахів або свиней 

7.2 Інтенсивна аквакультура 

8. Продукти тваринництва та рослинництва з сектору виробництва харчових продуктів та напоїв 

8.1 Бійні 

8.2 Обробка і переробка для виробництва продуктів харчування та напоїв з: 

– тваринної сировини (окрім молока); 

– рослинної сировини. 

8.3 Обробка та переробка молока 

 

 

Продовження табл. Б.1 
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9. Інші види діяльності 

9.1 Установки для попередньої обробки (такі операції як промивання, вибілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи 

текстилю 

9.2 Підприємства для дублення шкіри та хутра 

9.3 Установки для обробки поверхні речовин, предметів чи продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для 

оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізоляції, калібрування, фарбування, очистки або просочення 

9.4 Установки для виробництва вуглецю (з коксу) чи електрографіту шляхом спалювання або графітизації 

9.5 Установки для будування та фарбування суден чи видалення фарби з суден 

 



 114 

Таблиця Б.2 – Перелік забруднювачів згідно Протоколу про реєстри 

викидів та перенесення забруднювачів 
 

№ 

п/п 
 

Код 

CAS 

 

Забруднювач 

1 2 3 

1 74-82-8 Метан (CH4) 

2 630-08-0 Моноксид вуглецю 

3 124-38-9 Діоксид вуглецю (CO2) 

4  Гідрофтор-вуглеці (ГФВ) 

5 10024-97-2 Оксид азоту (N2O) 

6 7664-41-7 Аміак (NH3) 

7  Неметанові легкі органічні сполуки (НЛОС) 

8  Оксиди азоту (NO2/NO3) 

9  Перофторовуглеці 

10 2551-62-4 Гексафторид сірки 

11  Оксиди сірки (SO2/SO3) 

12  Загальна кількість азоту 

13  Загальна кількість фосфору 

14  Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ) 

15  Хлорофторовуглеці (ХФВ) 

16  Галони 

17 7440-38-2 Арсен та його сполуки 

18 7440-43-9 Кадмій та його сполуки (як Cd) 

19 7440-47-3 Хром та його сполуки (як Cr) 

20 7440-50-8 Мідь та її сполуки (як Cu) 

21 7439-97-6 Ртуть та її сполуки (як Hg) 

22 7440-02-0 Нікель та його сполуки (як Ni) 

23 7439-92-1 Свинець та його сполуки (як Pb) 

24 7440-66-6 Цинк та його сполуки (як Zn) 

25 15972-60-8 Алахлор 

26 309-00-2 Альдрин 

27 1912-24-9 Атразин 
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28 57-74-9 Хлордан 

29 143-50-0 Хлордекон 

30 470-90-6 Хлорфенвин-фос 

31 85535-84-8 Хлороалкани (C10 – C13) 

32 2921-88-2 Хлорпірифос 

33 50-29-3 ДДТ 

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (ДХЕ) 

35 75-09-2 Дихлорметан (ДХМ) 

36 60-57-1 Дильдрин 

37 330-54-1 Диурон 

38 115-29-7 Ендосульфан 

39 72-20-8 Ендрин 

40  Галогенорганічні сполуки (як АОГ) 

41 76-44-8 Гептахлор 

42 118-74-1 Гексахлорбензол 

43 87-68-3 Гексахлорбутадієн 

44 608-73-1 1,2,3,4,5, 6-Гексахлорциклогексан (ГХЦ) 

45 58-89-9 Ліндан 

46 2385-85-5 Мірекс 

47  ПХДД + ПДДФ (діоксини та фурани) (як т. е.) 

48 608-93-5 Пентахлор-бензол 

49 87-86-5 Пентахлор-фенол (ПХФ) 

50 1336-36-3 Поліхлоровані біфеніли (ПХБ) 

51 122-34-9 Симазин 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (ТХЕ) 

53 56-23-5 Тетрахлорметан (ТХМ) 

54 12002-48-1 Трихлорбензоли (ТХБ) 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 

57 79-01-6 Трихлоретилен 

58 67-66-3 Трихлорметан 

59 8001-35-2 Токсафен 
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60 75-01-4 Вінілхлорид 

61 120-12-7 Антрацен 

62 71-43-2 Бензол 

63  Бромовані дифенілові ефіри (БДЕ) 

64  Нонілфенол етоксилати та пов'язані з ними речовини 

65 100-41-4 Етилбензол 

66 75-21-8 Окис етилену 

67 34123-59-6 Ізопротурон 

68 91-20-3 Нафталін 

69  Олово-огранічні сполуки (як загал Sn) 

70 117-81-7 Ди-(2-етилгексил) фталат (ДЕГФ) 

71 108-95-2 Феноли (як загал. C) 

72  Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ)b/ 

73 108-88-3 Толуол 

74  Трибутилін та сполуки 

75  Трифенілтин і сполуки 

76  Загальний органічний вуглець (як загал. C або ХПК/3) 

77 1582-09-8 Трифлуралін 

78 1330-20-7 Ксилоли 

79  Хлориди (як загал. Cl) 

80  Хлор та його неорганічні сполуки (як HCl) 

81 1332-21-4 Азбест 

82  Ціаніди (як загал. CN) 

83  Фториди (як загал. F) 

84  Фтор та його неорганічні сполуки (як загал. HF) 

85 74-90-8 Ціаністий водень (HCN) 

86  Тверді частинки ТЧ10 

87 1806-26-4 Етоксилати та їх сполуки 

88 206-44-0 Флуорантен 

89 465-73-6 Ізодрін 

90 36355-1-8 Гексабромдифеніл 

91 191-24-2 Бенз(а)пірен 
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ДОДАТОК В 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ ПРО РЕЄСТРИ ВИКИДІВ І 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 
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Таблиця В.1 – Пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази України відповідно до 

вимог реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів 

№ 

п/п 
Назва документу Розділ, стаття Пропозиції 

1 2 3 4 

1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

УКРАЇНИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НОРМАТИВНУ БАЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

1.1 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

Розділ II 

Екологічні права та обов'язки громадян 

Ст. 9. Екологічні права громадян України 

Додати пункт: 

ї) доступ до Реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів. 

Ст. 10. Гарантії екологічних прав громадян Додати пункт: 

ж) розширенням доступу до інформації з 

Реєстру викидів і перенесення забруднювачів. 

Розділ ІV 

Ст. 19. Компетенція виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад у галузі 

охорони навколишнього природного 

середовища 

Додати пункт: 

ї) Забезпечують контроль за додержанням вимог 

збору даних і зберігання звітної документації та 

контролю вимог до звітності від власника чи 

оператора кожного окремого об'єкта в межах їх 

юрисдикції, який підпадає під вимоги 

Протоколу про реєстр викидів  

та перенесення забруднювачів 
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1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(продовження) 

Розділ ІV 

Ст. 20. Компетенція центрального  

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища,  

в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та використання 

природних ресурсів 

Додати пункт: 

с) здійснення контроль за веденням Реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів.  

 

Ст. 20-1. Компетенція центрального  

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, в 

галузі охорони навколишнього природного 

середовища та використання природних 

ресурсів 

 

Додати пункт: 

д) реалізація положень Протоколу  

про реєстр викидів і перенесення  

забруднювачів та розроблення  

національного Реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів; 

е) контроль за веденням Реєстру  

викидів і перенесення  

забруднювачів. 
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1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(продовження) 

Ст. 21. Повноваження громадських 

організацій у галузі охорони 

навколишнього природного середовища 

Додати пункт: 

ї) брати участь у проведенні  

контролю щодо подання звітності і зберігання 

звітної документації  

від власників або операторів об'єктів, які 

підпадають під вимоги  

Протоколу про реєстр  

викидів і перенесення  

забруднювачів. 

Розділ V 

Ст. 22. Моніторинг навколишнього 

природного середовища 

Додати до 2 абзацу: 

Зазначені підприємства, установи 

 та організації зобов'язані  

безоплатно передавати відповідним  

державним органам аналітичні  

матеріали своїх спостережень та щорічні  

дані щодо викидів та перенесення 

забруднювачів до компетентного  

органу для формування  

Реєстру викидів та перенесення  

забруднювачів. 
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1 2 3 4 

 Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. 

№ 1264-XII 

(закінчення) 

Ст. 24. Державний облік  

об'єктів, що шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного 

середовища 

Додати останній абзац: 

Реєстр викидів і перенесення забруднювачів. 

 

Ст. 25. Інформація про стан 

навколишнього природного середовища 

(екологічна інформація). 

Основними джерелами такої інформації є 

дані моніторингу довкілля, кадастрів 

природних ресурсів, реєстри, 

автоматизовані бази даних, архіви, а також 

довідки, що видаються уповноваженими 

на те органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, окремими посадовими 

особами. 

Основними джерелами такої інформації є дані 

моніторингу довкілля, кадастрів природних 

ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, 

реєстри викидів та перенесення 

забруднювачів, архіви, а також довідки, що 

видаються уповноваженими на те органами 

державної влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, 

окремими посадовими особами. 

Ст. 25-1. Екологічне інформаційне 

забезпечення 

Додати пункт: 

е) забезпечення вільного доступу до Реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів.  
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1 2 3 4 

1.2 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» 

Організація і функціонування 

системи моніторингу 

п. 16 

Додати останній абзац: 

надання даних до Реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів.  

 

6. Система моніторингу спрямована на: … Додати останній абзац: 

розширення доступу громадськості до 

інформації про викиди та перенесення 

забруднювачів. 

 

7. Основні завдання суб'єктів системи 

моніторингу є: … 

Додати останній абзац: 

контроль за наданням щорічної звітності 

компетентному органу від власника чи 

оператора кожного окремого об'єкта в межах їх 

юрисдикції, який підпадає під вимоги 

Протоколу про реєстри викидів та перенесення 

забруднювачів. 
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 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» 

(продовження) 

10. Підприємства, установи і організації 

незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, діяльність яких призводить чи 

може призвести до погіршення стану 

довкілля, зобов'язані здійснювати 

екологічний контроль за виробничими 

процесами та станом промислових зон, 

збирати, зберігати та безоплатно надавати 

дані і/або узагальнену інформацію для її 

комплексного оброблення. 

Додати останній абзац: 

власники чи оператори кожного окремого 

об'єкта в межах їх юрисдикції, які підпадають 

під вимоги Протоколу про реєстр викидів та 

перенесення забруднювачів повинні своєчасно 

надавати звіт до реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів. 

16. Суб'єкти системи моніторингу, місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи і 

організації незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності повинні 

здійснювати: … 

Додати останній абзац: 

забезпечити контроль за механізмом надання 

звітності та якості звітної інформації стосовно 

власника чи оператора кожного окремого 

об'єкта, який підпадає під вимоги Протоколу 

про реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів. 
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 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1998 р. № 391 

«Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля» 

(закінчення) 

Розділ:  

Взаємовідносини суб'єктів системи 

моніторингу 

Додати пункт 30: 

Реєстр викидів та перенесення  

забруднювачів  має інформацію про  

викиди забруднювачів (також із дифузних 

джерел) та перенесення їх за межі ділянки,  

яка може використовуватися  усіма 

заінтересованим суб'єктам системи моніторингу. 

Реєстр викидів та перенесення  

забруднювачів  охоплює різні компоненти 

навколишнього середовища,  

розрізняючи  

викиди у повітря, землю та воду та  

ведеться окремо для конкретних забруднювачів 

або відходів. 

1.3 Закон України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 

року» від 28.02.2019 року  

№2697-VIII 

 

III. Стратегічні цілі та завдання 

 

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку 

природно-ресурсного потенціалу України 

 

Завданнями є: 

Додати останній абзац: 

створення та упровадження доступних для 

громадськості послідовних, інтегрованих, 

загальнонаціональних реєстрів викидів і 

перенесення забруднювачів 
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1 2 3 4 

 

2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

УКРАЇНИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НОРМАТИВНУ БАЗУ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
 

2.1 Закон України «Про охорону 

атмосферного повітря» 

№ 2708-XII  від 16.10.1992 р.  

Розділ III 

Заходи щодо охорони атмосферного  

повітря 

Ст. 10. Обов’язки підприємств, установ,  

організацій та громадян - суб’єктів  

підприємницької діяльності щодо охорони 

атмосферного повітря 

Підприємства, установи, організації та  

громадяни - суб’єкти підприємницької  

діяльності, що здійснюють викиди  

забруднюючих речовин в атмосферне  

повітря та діяльність яких пов’язана  

з впливом фізичних та біологічних  

факторів на його стан, зобов’язані: 

 

 

 

Додати абзац: 

безоплатно передавати відповідним державним 

органам аналітичні  

матеріали своїх спостережень та щорічні  

дані щодо викидів та перенесення 

забруднювачів до компетентного  

органу для формування  

Реєстру викидів та перенесення забруднювачів. 
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1 2 3 4 

2.2 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря»  

від 14 серпня 2019 р. № 827 

 

8. Підприємства, установи, організації, 

діяльність яких призводить або може 

призвести до погіршення стану 

атмосферного повітря, що ведуть 

спостереження за рівнями 

забруднювальних речовин з  

виконанням вимог цього Порядку, 

безоплатно забезпечують доступ до 

первинної інформації  

(даних спостережень) органам  

управління якістю атмосферного повітря 

відповідних зон та агломерацій, а також 

Мінекоенерго у порядку, визначеному у 

пункті 13 цього Порядку. Для цілей 

здійснення моніторингу атмосферного 

повітря та управління якістю 

атмосферного повітря на території України 

встановлюються зони та агломерації, 

перелік яких визначений  

у додатку 1. 

Додати другий абзац: 

Підприємства, установи, організації, діяльність 

яких призводить або може призвести до 

погіршення стану атмосферного повітря, що 

ведуть спостереження за рівнями 

забруднювальних речовин зобов'язані 

безоплатно передавати відповідним державним 

органам аналітичні матеріали своїх 

спостережень для Реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів. 



 127 

Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 

 

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

УКРАЇНИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НОРМАТИВНУ БАЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

3.1 Водний кодекс України  

від 6 червня 1995 р. №213/95-ВР 

Ст. 10. Компетенція сільських, селищних, 

міських та районних у містах рад у галузі 

регулювання водних відносин 

Додати пункт: 

4) забезпечують контроль за додержанням вимог 

збору даних і зберігання звітної документації та 

контролю вимог до звітності від власника чи 

оператора кожного окремого об'єкта в межах їх 

юрисдикції, які підпадають під вимоги реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 11. Участь громадян та їх об'єднань, 

інших громадських формувань у 

здійсненні заходів щодо використання і 

охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

Додати пункт: 

6) здійснювати контроль щодо подання звітності 

і зберігання звітної документації від власників 

або операторів об'єктів, які підпадають під 

вимоги реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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 Водний кодекс України від 6 червня 

1995 р. №213/95-ВР 

(закінчення) 

Ст.13. Органи, що здійснюють державне 

управління в галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

Додати останній абзац: 

Доступними для громадськості системами 

екологічної інформації є реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів, як економічний 

ефективний інструмент для сприяння 

поліпшенню екологічних показників. 

Ст. 44. Обов'язки водокористувачів Додати пункт: 

4) дотримувати вимог до звітності та 

періодичності звітності власникам чи 

операторам кожного окремого об'єкта, які 

підпадають під вимоги Протоколу; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо 

запобігання їй та усунення її наслідків 

Шкідливою дією вод є: 

Додати пункт: 

7) перенесення за межі ділянки будь-якого 

забруднювача чи небезпечних відходів 

Ст. 110. Відповідальність за порушення 

водного законодавства 

Відповідальність за порушення водного 

законодавства несуть особи, винні у: 

Додати пункт: 

14) відмові від надання (приховуванні) звітності 

до реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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3.2 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 1999 р. №465 

«Про затвердження Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами» 

1. Ці Правила спрямовані на попередження 

та усунення забруднення поверхневих 

водних об'єктів (далі - водні об'єкти), 

відтворення водних ресурсів і 

забезпечення безпечних умов 

водокористування. Правила обов'язкові 

для виконання всіма підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами 

- суб'єктами підприємницької діяльності, 

діяльність яких щодо скидання зворотних 

вод у водні об'єкти впливає або може 

вплинути на стан поверхневих вод (далі - 

водокористувачі). 

Додати до першого абзацу: 

Ці Правила спрямовані на попередження та 

усунення забруднення поверхневих водних 

об'єктів (далі - водні об'єкти), фіксування 

наявності викидів та перенесення 

забруднювачів до водних об’єктів, відтворення 

водних ресурсів і забезпечення безпечних умов 

водокористування.  

4. Планування заходів з охорони 

поверхневих вод здійснюється виходячи з 

першочергового задоволення питних і 

господарсько-побутових потреб в рамках 

міжнародних, державних та регіональних 

програм використання, охорони та 

відтворення водних ресурсів. 

Під час розроблення цих заходів 

визначаються: … 

Додати пункт: 

джерела забруднення водних об'єктів (обсяги 

водокористування, скидання зворотних вод, а 

також викиди та перенесення  забруднюючих 

речовин) 
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4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

УКРАЇНИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НОРМАТИВНУ БАЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ҐРУНТІВ 
 

4.1 Земельний кодекс України 

 

Ст. 17. Повноваження місцевих державних 

адміністрацій у галузі земельних відносин 

Додати пункт:  

є) здійснення контролю щодо подання звітності і 

зберігання звітної документації від власників або 

операторів об'єктів, які підпадають під вимоги 

реєстру викидів і перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

Ст. 91. Обов'язки власників земельних 

ділянок 

Додати пункт:  

е) власники чи оператори  кожного окремого 

об'єкта в межах їх юрисдикції, який підпадає  

під вимоги Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів,  

повинні своєчасно надавати компетентним 

органам дані про викиди забруднювачів та 

перенесення їх за межі ділянки; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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4.2 Закон України «Про державний 

контроль за використанням та 

охороною земель» від 19.06.2003  

№ 963-IV 

Ст. 7. Повноваження центрального  

органу виконавчої влади, який  

забезпечує реалізацію державної  

політики із здійснення державного  

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання,  

відтворення і охорони  

природних ресурсів. 

До повноважень центрального  

органу виконавчої влади, який  

забезпечує реалізацію державної  

політики із здійснення державного 

 нагляду (контролю) у сфері  

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального  

використання, відтворення і  

охорони природних ресурсів,  

належать: 

… 

Додати пункт:  

г) надання доступу громадськості до 

загальнонаціональних реєстрів викидів і 

перенесення забруднювачів; 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 
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 Закон України «Про державний 

контроль за використанням та 

охороною земель» від 19.06.2003 № 

963-IV 

(закінчення) 

Ст. 9. Організація і здійснення 

 державного контролю за використанням  

та охороною земель, дотриманням 

 вимог законодавства України  

про охорону земель та проведення 

моніторингу ґрунтів. 

Державний контроль за використанням 

 та охороною земель, дотриманням  

вимог законодавства України  

про охорону земель і моніторинг  

ґрунтів здійснюються  

шляхом: 

Додати останнім пунктом: 

проведення контролю періодичності та вимог 

звітності відповідно до зобов'язань, який 

підпадає під вимоги Протоколу про реєстри 

викидів та перенесення забруднювачів. 

4.3 Закон України «Про охорону земель» 

від 19.06.2013 р.  

№ 962-IV 

Ст. 10. Повноваження районних рад у 

галузі охорони земель 

До повноважень районних рад  

у галузі охорони земель на території  

району належать: 

Додати пункт: 

3) здійснення контролю щодо подання  

звітності і зберігання звітної  

документації від власників або  

операторів об'єктів, які підпадають під вимоги 

реєстру викидів і перенесення забруднювачів;  

… 
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 Закон України «Про охорону земель» 

від 19.06.2013 р.  

№ 962-IV 

(закінчення) 

Ст. 16. Повноваження центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних 

відносин, у галузі охорони земель  

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, у 

галузі охорони земель, належать: 

Додати пункт: 

4) забезпечення здійснення періодичності 

звітності та дотримання вимог до звітності для 

видів діяльності на земельних ділянках, які 

підпадають під вимоги надання звітності згідно 

вимог Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів; … 

Розділ VI. Охорона земель при здійсненні 

господарської діяльності 
 

Ст. 35. Вимоги до власників і 

землекористувачів, у тому числі  

орендарів, земельних ділянок  

при здійсненні господарської  

діяльності 

Власники і землекористувачі, в тому  

числі орендарі, земельних ділянок при 

здійсненні господарської діяльності 

зобов'язані: 

Додати пункт: 

8) щорічно надавати  

компетентним органам звітність до реєстру 

викидів та перенесення забруднювачів. 

Інформація, яку необхідно вносити до її реєстру, 

повинна бути доступною для громадськості; 

… 
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4.4 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку 

інформаційної взаємодії між 

кадастрами та інформаційними 

системами» від 17.03.2017 р.  

№ 483-2013-п 

Додаток до Порядку. 

Перелік відомостей, обмін  

якими здійснюється в процесі 

інформаційної взаємодії між  

кадастрами та інформаційними  

системами 

 

Додати пункт: 

18) Дані реєстру викидів і перенесення 

забруднювачів. 

Далі пронумерувати пункти відповідно до їх 

черговості 

 

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

УКРАЇНИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НОРМАТИВНУ БАЗУ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
 

5.1 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

Розділ I. Загальні положення 

 

Cт. 1. Визначення основних термінів 

 

Викласти у наступній редакції: 

небезпечні відходи – відходи, що мають такі 

фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні 

властивості, які створюють або можуть 

створити значну небезпеку для навколишнього 

природного середовища і здоров’я людини та 

які потребують спеціальних методів і засобів 

поводження з ними. 

Небезпечні відходи визначені розділом А 

Жовтого переліку відходів, затвердженого  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

 постановою Кабінету Міністрів України від 13 

липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження 

Положення про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

переліків відходів» 

Розділ I. Загальні положення 

 

Cт. 1. Визначення основних термінів 

Доповнити термінами та визначеннями, які 

стосуються національного реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів: 

національний реєстр викидів і перенесення 

забруднювачів у сфері відходів є 

структурованою, комп'ютеризованою базою 

даних об’єктів утворення, утилізації та 

видалення відходів, придатною для зручного 

користування та доступною для громадськості, у 

тому числі в електронній формі, який веде 

компетентний орган. Національний реєстр 

викидів і перенесення забруднювачів у сфері 

відходів ґрунтується на обов'язковій звітності 

суб’єктів господарювання – виробників 
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

 відходів, яка подається на періодичній основі; 

 об'єкт утворення відходів означає одну чи 

більше установок на одній ділянці або на 

прилеглих ділянках, які є власністю чи 

експлуатуються однією і тією самою фізичною 

або юридичною особою; 

 перенесення за межі ділянки означає 

переміщення за межі об'єкта відходів, 

призначених для видалення чи утилізації. 

Розділ VI.  

Заходи і вимоги щодо запобігання або 

зменшення утворення відходів та 

екологічно безпечного поводження з ними 

Доповнити статтею: 

Стаття 33-1. Відповідальність за управління 

відходами 

Суб’єкт господарювання – виробник відходів 

несе відповідальність за проведення повної 

утилізації або видалення відходів, що 

утворилися при здійсненні його господарської 

діяльності. 

Передача відходів іншим суб’єктам 

господарювання для здійснення операцій 

поводження з відходами, не знімає  
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

 відповідальності з суб’єкта господарювання – 

утворювача відходів. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

операції поводження з відходами, несуть 

відповідальність за дотримання вимог екологічної 

безпеки в процесі здійснення господарської 

діяльності поводження з відходами. 

Розділ III. 

Суб`єкти у сфері поводження з відходами, 

їх права та обов`язки 

 

Ст. 17. Обов`язки суб`єктів  

господарської діяльності у сфері 

поводження з відходами 

 

Викласти у наступній редакції: 

т) складати та подавати до Національного  

реєстру викидів і перенесення забруднювачів 

інформацію щодо обсягів утворення утилізації  

або видалення (ліквідації) відходів на власних 

потужностях або переданих іншим суб’єктам 

господарювання для утилізації або видалення. 

Інформація подається на паперових носіях та в 

електронній формі; 

у) виконувати інші обов'язки, передбачені 

законодавством, щодо запобігання забрудненню 

навколишнього природного середовища 

відходами. 
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

Розділ IV. 

Компетенція органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у сфері 

поводження з відходами 

 

Ст. 23. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

Викласти у наступній редакції: 

е) створення інформаційно-аналітичних систем  

і банків даних про обсяги утворення та 

поводження з відходами, у т.ч.  

комп'ютеризованих баз даних національного 

реєстру викидів і перенесення забруднювачів  

у сфері відходів; 

м) забезпечення обміну інформацією з 

відповідними органами влади інших держав  

та міжнародними організаціями у сфері 

поводження з відходами. 

Співробітництво з іншими державами та 

відповідними міжнародними організаціями на 

підтримку національного реєстру викидів і 

перенесення забруднювачів у сфері відходів для 

сприяння: 

поінформованості громадськості на  

міжнародному рівні; 

передачі технологій; 

… 
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

Розділ IV. 

Компетенція органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у сфері 

поводження з відходами 

 

Ст. 23. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

Доповнити наступними пунктами: 

с) створення та ведення національного реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів у сфері 

відходів; 

т) розроблення нормативних документів, які 

регламентують методичні вимоги щодо 

структури, сфери охоплення реєстру, вимог 

до звітності, збору даних і зберігання звітної 

документації тощо; 

у) забезпечує доступ громадськості до 

інформації, яка міститься в національному 

реєстрі викидів і перенесення забруднювачів у 

сфері відходів, передбачаючи безпосередній 

електронний доступ за допомогою публічних 

мереж зв`язку; 

забезпечує відповідні можливості для участі 

громадськості у розробці національного реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів у сфері 

відходів. 
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(продовження) 

 

Розділ V. 

Державний облік, моніторинг та 

інформування у сфері поводження з 

відходами 

 

Доповнити наступною статтею: 

Ст. 27-1. Ведення Національного реєстру 

утворення, утилізації та видалення відходів 

З метою забезпечення збирання, оброблення, 

збереження та аналізу інформації про об`єкти 

утворення, утилізації та видалення відходів, 

розширення доступу громадськості до інформації 

про ці об’єкти та обсяги відходів, які 

утворюються та переносяться за межі об’єктів, 

сприянню участі громадськості у процесі 

ухвалення рішень з питань, що стосуються 

навколишнього середовища, запобігання 

забрудненню навколишнього середовища 

відходами ведеться Національний реєстр 

утворення, утилізації та видалення відходів 

Національний реєстр утворення, утилізації та 

видалення відходів ведеться на підставі звітних 

даних виробників відходів. 

Порядок ведення Національного реєстру 

утворення, утилізації та видалення відходів 

визначається Кабінетом Міністрів України. 
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 Закон України «Про відходи» 

від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 

(закінчення) 
 

Розділ V. 

Державний облік, моніторинг та 

інформування у сфері поводження з 

відходами 

Статтю 27 викласти у наступній редакції: 

Ст. 27. Ведення реєстру об`єктів оброблення та 

утилізації відходів 

З метою забезпечення збирання, оброблення, 

збереження та аналізу інформації про об`єкти 

оброблення та утилізації відходів ведеться їх 

реєстр. Реєстр об`єктів оброблення та утилізації 

відходів ведеться на підставі звітних даних 

суб’єктів господарювання, які здійснюють 

утилізацію та оброблення відходів інших 

підприємств. 

Порядок ведення реєстру об`єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

Розділ VIII. 

Правопорушення у сфері поводження з 

відходами і відповідальність за них 

 

Ст. 42. Правопорушення у сфері 

поводження з відходами 

Доповнити наступним пунктом: 

о) порушення встановленого порядку і строків 

подання інформації до Національного реєстру 

утворення, утилізації та видалення відходів. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
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5.2 Кодекс України про адміністративні 

правопорушення 

від 7 грудня 1984 року № 8074-X 

Глава 7 

Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини 

 

Доповнити статтею: 

Ст. 82-9. Порушення встановленого порядку і 

строків подання інформації до Національного 

реєстру утворення, утилізації та видалення 

відходів. 

Порушення встановленого порядку і строків 

подання інформації до Національного реєстру 

утворення, утилізації та видалення відходів – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від трьох до п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

5.3 Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31.08.1998 р. №1360 

«Про затвердження Порядку ведення 

реєстру об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів» 

- Визнати не чинними у частині створення та 

ведення реєстрів ОУВ та реєстрових карт ОУВ 

тому що ці нормативні документи не відповідають 

критеріям, які встановлені у Протоколі про 

реєстри викидів і перенесення забруднювачів 

щодо: видів діяльності, визначених у Додатку I 

Протоколу; забруднювачів, визначених у Додатку 

II Протоколу; граничних рівнів, визначених у 

Додатках I і II Протоколу; а також підпункту (iii) 

статті 7 Протоколу. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/F848074.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1360%2D98%2D%EF&p=1142334224763848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n231
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n239
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5.4 Наказ Міністерства охорони 

навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки 

України від 17.02.1999 р. № 41 «Про 

затвердження форми реєстрової 

карти об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів та 

Інструкції щодо її складання». 

- Визнати не чинними у частині створення та 

ведення реєстрів ОУВ та реєстрових карт ОУВ 

тому що ці нормативні документи не 

відповідають критеріям, які встановлені у 

Протоколі про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів щодо: видів діяльності, 

визначених у Додатку I Протоколу; 

забруднювачів, визначених у Додатку II 

Протоколу; граничних рівнів, визначених у 

Додатках I і II Протоколу; а також підпункту 

(iii) статті 7 Протоколу. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n231
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n239
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ДОДАТОК Г 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
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ДОДАТОК Д  

 

РЕЦЕНЗІЯ ВНУТРІШНЯ 

 

  



 148 

 

 

 



 149 

 

 

 

 



 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Є  

 

РЕЦЕНЗІЯ ЗОВНІШНЯ 
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ДОДАТОК Ж 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ВЧЕНОЇ РАДИ УКРНДІЕП 
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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» 

(УКРНДІЕП) 

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 

 

26.11.2020  № 11 

м. Харків 

 

 

засідання Вченої ради в режимі on-line конференції 

 

Склад Вченої ради науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» затверджено директором установи Гриценком А. В. від  30.01.2019 р. 

у складі 27 осіб. 

 

ПРИСУТНІ: 

1.  Голова Вченої ради – Гриценко Анатолій  Володимирович – д-р геогр. наук, 

проф., директор 

2.  Заступник голови Вченої ради – Васенко Олександр Георгійович – канд. біол. 

наук, старш. наук. співроб., доц., перший заступник директора з наукової 

роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів 

довкілля та природних територій особливої охорони 

3.  Заступник голови Вченої ради Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук, 

старш. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу 

наукових досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля (ZOOM) 

4.  Секретар Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна –  вчений секретар 

5.  Аніщенко Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM) 

6.  Брук Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії 

проблем формування та регулювання якості вод 

7.  Варламов Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля (ZOOM) 

8.  Зінченко Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних 

вод (ZOOM) 

9.  Калініченко Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень (ZOOM) 
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10.  Квасов Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

провідний науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу 

навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля 

11.  Клімов Олександр Васильович – канд. геогр. наук,  завідувач сектору 

досліджень територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної 

стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM) 

12.  Коваленко Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

(ZOOM) 

13.  Козловська Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії 

радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради молодих 

вчених (ZOOM) 

14.  Крайнюкова Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії 

біологічних досліджень та біотестування (ZOOM) 

15.  Маркіна Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та 

оцінювання екологічного стану територій (ZOOM) 

16.  Палагута Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM) 

17.  Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

(ZOOM) 

18.  Саввова Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

(ZOOM) 

19.  Свердлов Борис Соломонович –  старший науковий співробітник лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

20.  Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління 

відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 

відходами (ZOOM) 

21.  Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник. 

лабораторії проблем формування та регулювання якості вод (ZOOM) 

22.  Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного 

моніторингу, завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – Екологія, галузь 

знань 10 – Природничі науки (ZOOM) 

23.  Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., старший науковий 

співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод (ZOOM) 

24.  Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного 

стану територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання 

екологічного стану територій 

25.  Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів 

в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах  
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ЗАПРОШЕНІ: 

Цибульник С. А. – провідний науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля ї, УКРНДІЕП; (ZOOM) 

Клімов Д. О. – науковий співробітник лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів 

довкілля та природних територій особливої охорони, УКРНДІЕП;  

Гайдріх І. В. – науковий співробітник сектору досліджень територій особливої охорони 

лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій 

особливої охорони; (ZOOM) 
Пшенічнова О. Л. – старший науковий співробітник лабораторії охорони атмосферного 

повітря та систем управління відходами, УКРНДІЕП. (ZOOM) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд остаточного звіту про науково-дослідну роботу № 8 «Оцінка відповідності 

законодавчої та нормативно-правової бази України вимогам реалізації Протоколу про 

реєстри викидів і перенесення забруднювачів» (остаточний звіт) на замовлення 

Мінприроди України. 

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна 

Доповідач: Палагута Оксана Анатоліївна 

Рецензент внутрішній: Цапко Наталія Сергіївна 

Рецензент зовнішній: Тютюник Вадим Володимирович, начальник кафедри управління 

та організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України, д-р техн. наук, старший науковий співробітник. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Палагута О. А. – виступила з доповіддю про розгляд науково-дослідної роботи № 8 

«Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-правової бази України вимогам 

реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів» (остаточний 

звіт) на замовлення Міндовкілля України. У своїй доповіді вона зазначила, що актуальність 

роботи полягає в необхідності приведення законодавчої та нормативно-правової бази 

України у відповідність вимогам реалізації міжнародного Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів, який ратифікований Законом України №980-VIII від 

03.02.2016 р.  

 

Метою роботи є проведення досліджень законодавчої та нормативно-правової бази 

України природоохоронного напряму для визначення розділів та статей документів, до 

яких необхідно внести зміни у відповідності до Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів (далі – Протокол). 

 

Основні завдання роботи:  

1. Аналіз використання реєстру викидів та перенесення забруднювачів (далі – РВПЗ) в 

країнах ЄС . 

 

2. Аналіз застосування РВПЗ в Україні.  

 

3. Проведення досліджень законодавчої та нормативно-правової бази України 

природоохоронного напряму для визначення розділів та статей документів, до яких 

необхідно внесення змін у відповідності до Протоколу. 

 

4. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази 

України відповідно до вимог реалізації Протоколу за такими напрямками: загальні 

природоохоронні документи; документи з охорони атмосферного повітря; з охорони 

водного середовища; з охорони ґрунтів та документи щодо поводження з відходами. 

http://nuczu.edu.ua/
http://nuczu.edu.ua/
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Основні результати роботи: 

1. Проведено аналіз використання РВПЗ в країнах ЄС. 

 

2. Розглянуто застосування РВПЗ в Україні та рівень впровадження Протоколу в Україні 

станом на 2020 рік. 

 

3. Проведено дослідження відповідності існуючої законодавчої та нормативно-правової 

бази України вимогам реалізації Протоколу і визначені законодавчі та нормативно-правові 

акти України до яких необхідно внести зміни з метою реалізації вимог Протоколу. 

 

4. Розроблені пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази 

України відповідно до вимог реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів за такими напрямками: загальні природоохоронні документи; документи з 

охорони атмосферного повітря; документи з охорони водного середовища; документи з 

охорони ґрунтів та документи щодо поводження з відходами. 

 

Висновки: 

1. Проведено аналіз використання РВПЗ в країнах ЄС. 

 

2. Розглянуто застосування РВПЗ в Україні та рівень впровадження Протоколу про 

реєстри викидів і перенесення забруднювачів в Україні станом на 2020 рік та 

визначення проблем, що виникли. 

 

3. Проведено дослідження відповідності існуючої законодавчої та нормативно-

правової бази України вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів і визначені законодавчі та нормативно-правові акти України до яких 

необхідно внести зміни з метою реалізації вимог Протоколу. 

 

4. Розроблені пропозиції щодо внесення змін до законодавчої та нормативно-правової 

бази України відповідно до вимог реалізації Протоколу про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів за такими напрямками:  

• загальні природоохоронні документи;  

• документи з охорони атмосферного повітря;  

• документи з охорони водного середовища;  

• документи з охорони ґрунтів та  

• документи щодо поводження з відходами. 

 

Виконана наукова робота повністю відповідає ТЗ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Уберман В.І. – відзначив, що РВПЗ охоплює усі об’єкти довкілля. Тому виникає питання, 

як бути з тим фактом, що самі ці галузеві чи середовищні закони нашої країни, вони не 

відповідають європейському законодавству? Цей Протокол виник вже тоді, коли було 

створене оновлене європейське законодавство, а у нас цього не має? Як бути в цій ситуації? 

 

Варламов Є.М. – зазначив, що ця робота, яка пов’язана з реалізацією Протоколу в Україні 

є складовою частиною порталу «Вільне довкілля», що зараз активно розробляється, але 

повністю ще не функціонує. Тому можна вважати, що враховуючи той факт, що Протокол 

є міжнародним і України взяла на себе зобов’язання по його реалізації, у найближчий час 

будуть внесені і зміни в законодавство України, і запрацює національний РВПЗ. 
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