
Дозвольте поділитися радістю: незважаючи на період літа і від-
пусток, ми не зупиняємося, зростаємо та змінюємося!

До 5-річчя журналу «Екологія підприємства» ми збільши-
ли формат видання, додали нові рубрики, серію практичних 
матеріалів та рекомендацій на запити читачів, оновлено 
склад авторів та експертів, впроваджено індивідуальні кон-
сультації для передплатників. 

У цьому номері ми вивчаємо основні законодавчі прогалини  
у сфері промислової екології-2017 та розглядаємо причини їх ви-
никнення. І хоч про права промислової екології окремої статті у 
ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»  не-
має, вважаємо, що чітке розуміння прав підприємств, установ та 
організацій дозволить налагодити конструктивний діалог у межах 
України з метою досягнення сталого розвитку.

Ми започаткували у журналі серію нових публікацій у 
форматі кейсів провідних підприємств, розгляд гострих пи-
тань у форматі бліц-відповідей, еколайфхаки.

Ми не могли не акцентувати увагу на нові правила видачі до-
зволів на спеціальне водокористування (4 червня набув чинності 
Закон України від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII). 

Зазначу, що системні підходи до спеціального водокористу-
вання залишались незмінними з 80-х років минулого століття. 
В умовах сьогодення такі підходи суперечили принципам євро-
інтеграції та чинному законодавству в частині дозвільної систе-
ми та надання адміністративних послуг. І нарешті важливі зміни 
прийнято.

Колеги, бажаю вам прекрасного, теплого, 
насиченого і незабутнього літа! 
Буду вдячна за відгуки, запитання та пропозиції.

З повагою,
головний редактор журналу Людмила Циганок, 

eco-magazine@ukr.net

P. S. Не забудьте продовжити передплату на друге півріччя! 
Отримайте свій подарунок – електронний журнал! 

Звертайтеся: podpiska@mediapro.com.ua, (44) 507-2226, 
www.mediapro.com.ua

Працюємо в режимі
ЛІТО-2017!
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чи буде вирішено проблему 
відходів

Розширена 
відповідальність 
виробників (РВВ): 

У нас у гостях – Кирило Косоуров

Панорама номера

 ЕКОЛОГІЧНА 
ПОЛІТИКА

 ПРАКТИКУМ 
ЕКОЛОГА

5 головних питань про 
нові правила видачі 
дозволів на спеціальне 
водокористування. 
Позитивні моменти для 
ведення бізнесу

Отримуємо дозвіл на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу: 
покрокова процедура

Під призмою уваги – новий Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, що 
регулюють відносини, пов’язані з одержанням доку-
ментів дозвільного характеру щодо спеціального во-
докористування» від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII, 
який набув чинності 4 червня. 

Ст.14

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами – це офі-
ційний документ, що дає право підприємствам, 
установам, організаціям та громадянам-підприєм-
цям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в ат-
мосферне повітря забруднюючі речовини або їх су-
міші. Дізнайтеся алгоритм отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами в атмосферне повітря.  

Ст.40
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Зобов’язання виробників забезпечувати переробку та утилізацію своєї 
продукції після її споживання передбачено чинним Законом України «Про 
відходи». Проте досі не розроблений механізм реалізації цього «почесного» 
обов’язку виробників пакувальних матеріалів. Про шляхи вирішення проблеми 
та розширену відповідальність виробника як стратегію захисту довкілля ми 
говоримо з Головою правління Асоціації підприємств у сфері поводження 
з небезпечними відходами ...

Ст. 66

Панорама номера

 ЕКОНОМІКА 
VS ЕКОЛОГІЯ

Екологічна сертифікація 
як інструмент для 
розширення ринків 
збуту: досвід лідера 
з виробництва цегли 

Рушійною силою розвитку екологічної сертифі-
кації та маркування в Україні є постійно зроста-
ючий попит на екопродукцію в приватному сек-
торі та при експорті. Це відкриває  для україн-
ського бізнесу гарні можливості виходу на 
зарубіжні ринки. Деталі шукайте в статті. 

Ст.58

 ЕКОЛОГІЯ ЯК 
ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

Енергоменеджмент. 
Як створити працюючу 
систему. Перехід на 
відновлювані джерела 
енергії. Досвід Carlsberg 
Ukraine

На сьогодні питання енергоефективності є дуже важ-
ливим для будь-якого підприємства, оскільки опти-
мальне споживання енергоресурсів може заощадити 
значні його кошти. Про основні засади запроваджен-
ня енергоефективної системи компанією Carlsberg 
Ukraine детальніше у матеріалі. 

Ст.50
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   NEWS 

Екологічні події місяця 

Ноу-хау у сфері екології

Екологічне законодавство

Екологічна політика

Актуальна зміна: 
5 головних питань про нові 
правила видачі дозволів 
на спеціальне водокористування. 
Позитивний аспект для 
ведення бізнесу.

Головні законодавчі «прогалини» 
у сфері промислової екології: питання, 
що турбують практиків. Частина 1.

   ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА 

Є проблема? – Є рішення

ТОП-10 запитань-відповідей.

Алгоритм

Отримуємо дозвіл 
на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу: 
покрокова процедура.

   ЕКОЛОГІЯ ЯК  
         ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО 

Case study

Переробка шин: головний біль чи 
перспективний бізнес? 
Про виробництво палива 
з відпрацьованих шин. 

Кейс компанії «Перспективні 
переробні системи».

Енергоменеджмент. 
Як створити працюючу систему.  
Перехід на відновлювані джерела енергії. 
Досвід Carlsberg Ukraine.

   ЕКОНОМІКА VS ЕКОЛОГІЯ 

Зелена модернізація

Екологічна сертифікація 
як інструмент для розширення 
ринків збуту: досвід лідера 
з виробництва цегли.

Управління відходами

Розширена відповідальність 
виробників (РВВ): чи буде 
вирішено проблему відходів. 
Інтерв’ю місяця.

   ЖИТТЯ В СТИЛІ ЕКО 

Колекція «ЕКОлайфхаків»

Зелений офіс як частина 
зеленої модернізації.
Тренд чи необхідність? 
Поради тим, хто «не в темі». 
Лайфхаки від медіа-групи 1+1.

Екологічні заходи

Практичні семінари 
з гарячих практичних питань.

Серія екоконференцій 
«ЕКОtransformation».

Зміст номера
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НА ПІДПРИЄМСТВО 
ПРИЙШЛА ПЕРЕВІРКА:
дії еколога. Концепція реформування 
системи природоохоронного нагляду 
в Україні-2017

НОВИЙ ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ВІД ЕКСПЕРТІВ ЖУРНАЛУ 
«Екологія підприємства»

Мета семінару: 
аналіз останніх змін, робота із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
відповідальність посадових осіб, та обговорення санкцій за їх порушення

Bonus! Буде розглянуто реальні кейси: 
практичні приклади санкцій за результатами державного нагляду і регулювання.
Участь в семінарі також допоможе і новачкам в професії опанувати сучасне природоохоронне законодавство  
й інші нормативно-правові акти, що дозволяють мінімізувати або уникнути санкцій і відповідальності посадових  
осіб. З нами Ви захищені і впевнені в завтрашньому дні!

Семінар проводить заслужений природоохоронець України, практик-еколог, експерт в судовій практиці,  
член редакційної ради журналу «Екологія підприємства» ПАЛАМАРЧУК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Вартість участі – 899 грн.
Для передплатників журналу «Екологія підприємства» – 799 грн.

Тривалість семінару: 10.00-16.00

   З питань участі: 044-568-5138, 507-2227 (департамент конференцій), seminar@mediapro.com.ua

 ПОГОВОРИМО ПРО: 

• Нове в законодавстві-2017
• Концепцію реформування системи природоохоронного нагляду  

в Україні, яка передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції  
України та створення на її базі нового природоохоронного органу  
з новими функціями, затверджену Кабінетом Міністрів  
України 01.06.2017

• 7 головних аспектів для підприємств про перевірки
• Типові помилки при перевірках та рекомендовані дії

м. Київ

21 ЛИПНЯ
2017
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NEWS. Екологічні події місяця

Прибережна акваторія Азовського 
моря стане гідрологічним заказником 
загальнодержавного значення «Примор-
ський»

14 червня 2017 року КМУ підтримав 
проект Указу Президента України «Про 
оголошення прибережної акваторії 
Азовського моря гідрологічним заказни-
ком загальнодержавного значення 
«Приморський».

Міністр екології та природних ресур-
сів України Остап Семерак під час засі-
дання наголосив, що створення заказни-
ка є частиною процесу формування на-
ціональної екологічної мережі держави і 
сприятиме підвищенню екологічного  

стану довкілля, а також збереженню і  
відтворенню біологічного різноманіття 
акваторії Азовського моря.

«Створення заказника дозволить 
об’єднати території та об’єкти природ-
но-заповідного фонду в екологічний ко-
ридор, сприятиме відновленню рибних 
ресурсів Азовського моря, підвищенню 
рекреаційної привабливості території і, 
як наслідок, посприяє збалансованому 
соціально-економічному розвитку регіо-
ну», — сказав Остап Семерак.

Указом передбачено оголосити за-
казником акваторію Азовського моря, 
що прилягає до адміністративних меж 
Приморського району Запорізької об-
ласті, шириною два кілометри та навко-
ло ландшафтного заказника загально-
державного значення «Коса Обіточна» 
шириною один кілометр загальною пло-
щею 13115 гектарів.

Остап Семерак розповів про велику  
видову різноманітність  флори і фауни 
на території майбутнього заповідника. 
До того ж, акваторія заказника є кормо-
вою базою  для перелітних  птахів, аре-
алом мешкання низки рідкісних видів 
флори і фауни та місцем нагулу бага-
тьох видів риб.

Документ, доопрацьований Верхов-
ною Радою з урахуванням пропозицій 
глави держави, чітко визначає сферу 
застосування оцінки впливу на навко-
лишнє середовище: нафтопереробні та 
газопереробні заводи, теплові та атом-
ні електростанції, хімічне виробництво, 

будівництво аеропортів, аеродромів 
тощо.

Як повідомляє прес-служба пре- 
зидента, закон встановлює правові та 
організаційні засади здійснення оцін- 
ки впливу на довкілля та забезпечує  
виконання Україною міжнародних зо-

Прибережна акваторія Азовського моря 
стане гідрологічним заказником загальнодержавного 
значення «Приморський»

Президент Петро Порошенко 
підписав закон «Про оцінку впливу на довкілля»
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бов’язань у рамках Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище в 
транскордонному контексті та Конвенції 
про доступ до інформації, участь гро-
мадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля.

Документом прописано відповідаль-
ність за порушення законодавства про 
оцінку впливу на довкілля, а також тим-
часова заборона (зупинення) та припи-

нення діяльності підприємств у разі по-
рушення ними законодавства.

Реалізація норм закону забезпечить 
впровадження належної процедури 
оцінки впливу на довкілля та сприятиме 
прийняттю обґрунтованих рішень щодо 
планованої небезпечної діяльності, вра-
хуванню інтересів заінтересованої гро-
мадськості, гарантуванню права на без-
печне довкілля та здійсненню належної 
оцінки ризиків для інвестицій тощо.

NEWS. Екологічні події місяця

У Мінприроди відбулася друга зустріч 
українсько-французької Робочої групи у 
сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, створена в рамках 
Адміністративної угоди між Міністер-
ством екології, сталого розвитку та 
енергетики Франції та Міністерством 
екології та природних ресурсів України 
щодо співробітництва у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
від 22 квітня 2015 року.

Керівники Робочої групи – заступник 
Міністра з питань європейської інтегра-
ції Микола Кузьо та Директор з питань 

міжнародного співробітництва Мініс-
терства охорони навколишнього серед-
овища, енергетики та транспорту Фран-
ції Олів’є Робіне.

Сторони обговорили спільні пріори-
тетні напрями державної політики як 
для України, так і Французької Республі-
ки, зокрема, питання розвитку віднов-
люваних джерел енергії в Україні; охо-
ронних зон та заповідників; управління 
та захисту водних ресурсів; управління 
відходами.

Було представлено сучасний стан 
законодавства двох країн в обговорю-
ваних сферах. До того ж, французькі 
інвестиційні компанії презентували 
власний досвід та можливості щодо 
впровадження спільних проектів у сфе-
рі відновлюваної енергетики: послуги з 
проектування, визначення місця розмі-
щення та консультативно-технічний су-
провід будівництва об’єктів альтерна-
тивної енергетики на території України; 
створення та управління об’єктами при-
родно-заповідного фонду та розвитку 
екотуризму; проектування та спору-
дження  водоочисних об’єктів та водо-
відведення; поводження з різними ти-
пами відходів.

Обговорено спільні пріоритетні напрями державної 
політики в сфері охорони довкілля між Україною 
та Французькою Республікою 
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NEWS. Екологічні події місяця

8 червня на засіданні керівного комі-
тету з підготовки Національної стратегії 
поводження з відходами представили 
остаточну редакцію Національної стра-
тегії, над якою майже рік працювали три 

міністерства за підтримки GIZ та ЄБРР.
Документ передбачає: до 2030 року 

охопити 90% населення країни послуга-
ми з вивезення сміття; будівництво 
100–150 нових полігонів та поділ тери-
торії на кластери на засадах міжмуні- 
ципального співробітництва; розділь-
ний збір «сухої фракції» та змішаних 
відходів; до 2030 року охопити 53% на-
селення двоконтейнерною системою 
збирання ТПВ; будівництво 91 сміттє-
сортувальної лінії; до 2030 року охопити 
2,5 млн домогосподарств системою 
компостування відходів.

У цілому в Україні накопичилося близь-
ко 36 мільярдів тонн різних відходів, при-
чому близько 1,6 мільярда тонн – відходи, 
що становлять небезпеку для людей або 

Про врегулювання питання утилізації 
небезпечних відходів, що накопичуються в Україні 

13 червня Уряд розглянув та схвалив 
проект розпорядження про внесення змін  
до Угоди про грант № 006 між ЄБРР і КМУ.

За словами Міністра екології та природ-
них ресурсів Остапа Семерака,  документ 
врегульовує використання  коштів у рамках 
міжнародної технічної допомоги «Проект 
ядерної безпеки Чорнобильської АЕС», 
який фінансується міжнародною спільно-
тою з рахунку ядерної безпеки Європей-
ського банку реконструкції та розвитку. 

«Йдеться про кошти, спрямовані на 
завершення будівництва сховища відпра-
цьованого ядерного палива (СВЯП-2), 
яке  забезпечуватиме довготривале без-
печне зберігання (протягом 100 років) 
відпрацьованого ядерного палива, що 
зараз зберігається на Чорнобильській 
АЕС», – розповів міністр.

Проект розпорядження погоджено 
без зауважень Мінфіном та Мінеконом-
розвитку. Пропозицію Мін’юсту та МЗС 
враховано. 

До уваги! Об’єкт СВЯП-2 призначе-
ний для прийому, підготовки до збері-
гання і безпосередньо зберігання від-
працьованих тепловиділяючих збірок і 
відпрацьованих додаткових поглиначів, 
які накопичено на Чорнобильській АЕС. 

12 листопада 1996 року між ЄБРР, 
Урядом України і Чорнобильською АЕС 
підписано Угоду про безвідплатну по-
зику № 006, мета якої – фінансуван- 
ня будівництва об’єктів, призначених 
для виводу з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС, у тому числі і сховища для 
відпрацьованого ядерного палива 
(СВЯП-2).

Урядом схвалено розпорядження стосовно врегулювання 
використання коштів для завершення будівництва сховища 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) 
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10 червня 2017 року стартувала Між-
народна спеціалізована виставка 
EXPO–2017 у м. Астана (Республіка Ка-
захстан). 15 червня в рамках виставки 
відбувся День України.

На Національному стенді Україна пред-
ставила близько 100 інвестиційних про-
ектів у сфері відновлюваної енергетики та 
енергоефективності. Про це повідомляє 
Державне агентство з енергоефективнос-
ті та енергозбереження України.

«Вони (Проекти – ред.) розміщені в 
єдиній інтерактивній інформаційно-пошу-
ковій системі. Саме завдяки цій системі 
42 українські компанії змогли заочно взя-
ти участь у виставці і продемонструвати 
міжнародним інвесторам потенціал «чи-
стої» енергетики в Україні», – йдеться в 
повідомленні.

Серед експонатів стенду – модель  
вітрогенератора відомої української 
компанії «Fuhrl–nder», яка давно тісно 
співпрацює з Казахстаном. Так, в місті 
Єрейментау побудований вітропарк по-
тужністю 45 МВт, який успішно функціо-

нує вже два роки. Ще одна українська 
інновація – сонячний концентратор з ви-
робництва теплової енергії, розробле-
ний науково-виробничим підприємство 
«СІНЕКО». Колектор не вимагає для сво-
єї роботи зовнішніх джерел живлення і 
може працювати в закритому приміщен-
ні, оскільки поворотна система колекто-
ра для стеження за сонцем використо-
вує магнітне поле Землі.

Серед компаній-учасників виставки є і 
стартапи. «SolarGaps» – розумні жалюзі, 
які автоматично відстежують сонце і гене-
рують електрику від його енергії. Також 
пристрій передбачає зберігання електро-
енергії в домашньому акумуляторі, тому 
його можна використовувати в якості ава-
рійного джерела живлення. 

Голова Держенергоефективності Украї - 
ни Сергій Савчук зазначив: «На виставці 
кожен може відвідати Національний стенд 
України, де отримає інформацію про про-
екти, вигідні з точки зору інвестиційної 
привабливості, реалізації та отримання 
прибутку». 

довкілля. На думку експертів, обсяг ринку 
переробки та утилізації небезпечних від-
ходів в Україні становить близько 10 мі-
льярдів гривень. До них відноситься зна-
чна частина побутових відходів, зокрема: 
батарейки, акумулятори та ртутні лампи, 
а також хімічні та біологічні відходи.

Станом на кінець 2016 року в Україні 
утилізацією та переробкою небезпечних 
відходів займалися близько трьохсот під-
приємств, причому за рік 45 підприємств 
позбулися ліцензій Мінекології.

Сьогодні основними документами, 
які регулюють господарську діяльність 

у сфері поводження з відходами, є ЗУ 
«Про відходи» та постанова Кабміну 
про ліцензування діяльності по пово-
дженню з небезпечними відходами. Лі-
цензуванню підлягає весь спектр робіт 
з небезпечними відходами від збору до 
переробки, утилізації та захоронення. 
Для отримання ліцензії необхідні, зо-
крема, документи про наявність відпо-
відної матеріально-технічної бази, пла-
ну ліквідації аварії на об’єкті, список 
небезпечних речовин, з якими планує 
працювати підприємство і технологіч-
ний регламент. 

Україна представила інноваційні проекти на ЕКСПО-2017

Інформацію підготувала Аліна Жук, 
редактор видання «Екологія підприємства»
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У Борисівському та Крупському райо-
нах Мінської області Білорусі запустили 
пілотний проект зі збору та переробки 
відпрацьованих мастил. Налагодити збір 
відпрацьованих мастил для їх подальшої 
переробки дозволять 50 нових спеціалі-
зованих пунктів.

«Успішна реалізація ініціативи дозво-
лить забезпечити вторинну переробку 
відпрацьованих машинних масел, уник-
нути їх зливу в ґрунт і спалювання в пе-
чах і тим самим знизити забруднення 
навколишнього середовища», – підкрес-
лили в Мінприроди Білорусі.

Пілотна система створена НГО «Еко-
логічна ініціатива» в рамках проекту 
«Сприяння переходу Республіки Біло-
русь до «зеленої» економіки», що фінан-
сується ЄС і реалізується Програмою 
розвитку ООН в партнерстві з міністер-
ством природних ресурсів і охорони на-
вколишнього середовища Білорусі.

За інформацією Мінприроди, «зелені» 
контейнери для збору відпрацьованих 
масел з’явилися на 50 підприємствах 

Борисівського і Крупського районів, які 
стали партнерами ініціативи. Переробка 
зібраних масел налагоджена на відкри-
тому в 2015 році комплексі в селищі 
Крупки в Мінській області.

«При розробці нової системи збору 
та переробки відпрацьованих масел 
враховувався досвід європейських кра-
їн. Інноваційна для Білорусі система до-
зволить збирати і переробляти на під-
приємстві 10 тонн відпрацьованих ма-
сел в квартал», – відзначили в Мінпри- 
роди.

Досвід реалізації пілотної ініціати- 
ви стане основою для створення сис-
теми збору і переробки відпрацьованих 
масел в масштабі країни. За поперед-
німи розрахунками, якщо в Білору- 
сі буде збиратися 50% відпрацьова- 
них масел, які сьогодні знаходяться по-
за офіційним оборотом (приблизно  
40 тис. тонн), то економічний ефект 
державі від податкових надходжень  
і імпортозаміщення складе близько  
$ 18 млн на рік.

У канадській компанії Yirego при- 
думали швидкий спосіб для прання ре-
чей – компактну переносну пральну 
машину Drumi, яка не використовує 
електрику, а працює за принципом 
ножного насоса.

Запустити компактну пральну маши-
ну можна за допомогою ножної педалі. 
За 5–10 хвилин пристрій проходить усі 
три режими: прання, полоскання і віджи-
мання. У барабан пральної машини вмі-
щується до 7 предметів одягу, а витрата 
води складає всього 9 літрів (для порів-

няння: звичайна пральна машина за один 
цикл прання витрачає близько 40 літ- 
рів). 

Барабан Drumi знімний, його легко 
мити після використання пристрою. До 
того ж, в лотку для миючих засобів і 
відділенні для води є підказки, за допо-
могою яких можна відстежувати кіль-
кість води і порошку, які використову-
ються.

Творці пропонують використовувати 
пристрій в поїздках, на дачі або як аль-
тернативу ручному пранню.

У Білорусі запустили пілотний проект 
зі збору та переробки відпрацьованих мастил

Пральна машина Drumi, яка не використовує 
електрику ― інновація від Yirego
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Французька автокомпанія Renault 
спільно з британським стартапом Power-
vault представила домашні системи збе-
рігання енергії. На відміну від Tesla 
Powerwall, для домашніх накопичувачів 
Renault використали вживані акумулятори 
від електромобілів.

Перших 50 домашніх акумуляторів 
встановлять у будинках Великої Британії 
вже у цьому році. Учасниками пілотної 
програми стануть власники житла, облад-
наного сонячними панелями. Зокрема 
системи зберігання енергії з’являться  
у клієнтів енергетичної компанії M&S 
Energy, а також в школах і муніципальних 
помешканнях. 

Розробники на практиці хочуть побачи-
ти ефективність роботи вживаних акуму-
ляторів і готовність споживачів до впрова-
дження таких систем зберігання енергії, 
оскільки для компанії це перший подібний 
продукт, призначений для приватного ко-
ристування. До цього Renault випускала 
акумулятори для багатоквартирних бу-
динків і промислових комплексів.  

Домашні системи зберігання енергії 
від Renault компактні і легко вбудовуються 
в кухонну гарнітуру.

Учені Університету Корнелла розроби-
ли унікальну технологію перетворення 
харчових відходів у джерело енергії. Нова 
технологія використовує двоетапний про-
цес, що дозволяє отримати дуже ефектив-
но і швидко всю енергію з відходів. Дослід-
ники виявили, що новий процес перероб-
ки харчових відходів в енергію набагато 
ефективніший, ніж інші методи.

Техніка, розроблена вченими, працює 
так: спочатку використовується гідротер-
мальне скраплення, тобто, під зовнішнім 
впливом відходи збираються і переробля-
ються в загальну біомасу, яка потім може 
бути перероблена в біопаливо. Біомаса по-
дається в анаеробний варильний котел, де 

харчові відходи досить швидко переробля-
ються, виділяючи метан, який і можна за-
стосовувати в якості енергії. Такий підхід 
дозволяє швидко і дуже ефективно отри-
мувати електрику або тепло, не витрачаю-
чи сили, ресурсів і часу, використовуючи в 
якості сировини харчове сміття. 

Продовольчі відходи складають най-
більшу частку у всьому смітті, який вироб-
ляє людство. Саме такі відходи найчасті-
ше потрапляють на звалища. Інноваційні 
технології можуть дозволити нам з міні-
мальними витратами перетворювати про-
дукти в енергію. 

Renault представила домашню систему 
зберігання енергії з використаних автомобільних акумуляторів

Інноваційна технологія, що дозволяє 
отримувати енергію з харчового сміття

Інформацію підготувала Аліна Жук, 
редактор видання «Екологія підприємства»



12 Екологія підприємства   //   №7 липень 2017 

NEWS. Екологічне законодавство

Документ На що звернути увагу

Постанова 
Верховної Ради України 

«Про прийняття за основу проекту Закону 
Украї ни про внесення змін до Закону України 
«Про особисте селянське господарство» 
щодо розвитку сільського зеленого  
туризму» 

від 23.05.2017 року 
№ 2062-VIII (реєстр. 
№ 2232а).

Набула чинності 
23 травня 2017 року

Мета законопроекту: 
юридичне визначення поняття сільського зеленого туризму, чітке розмеж-
ування підприємницької та не підприємницької діяльності у сфері туристичної 
діяльності, що здійснюється в сільській місцевості. Визначається, що сільський 
зелений туризм – це добровільне надання за плату або безоплатно послуги у 
сфері сільського зеленого туризму, а саме, послуги з розміщення (проживання) 
не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, 
пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, міс-
цевими звичаями і традиціями гостинності. 

Законопроектом пропонується також 6 абзац 4 част. ст. 10 закону «Про особис-
те селянське господарство» щодо організації у сільській місцевості фахової підго-
товки та перепідготовки членів особистого селянського господарства доповнити 
словами: «у тому числі з надання послуг сільського зеленого туризму».

На органи виконавчої влади та місцевого самоврядування планується 
покласти обов’язок сприяти особистим селянським господарствам в ор-
ганізації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів 
особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.

Повний текст – www.ecolog-ua.com

Постанова 
Верховної Ради України 

«Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до статті 4 За-
кону України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами» щодо удосконалення 
механізму фінансування поводження з 
радіоактивними відходами» 

від 23.05.2017 року
№ 2061-VIII (реєстр. № 6435)

Набула чинності 
23 травня 2017 року

Мета законопроекту: 
відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з РАВ для 
розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для 
поводження з РАВ на сучасному рівні. Зокрема, законопроект визначає право-
ві, економічні та організаційні засади системи фінансування поводження 
з радіоактивними відходами, статус державного фонду поводження із 
зазначеними радіоактивними відходами, порядок використання коштів 
цього фонду і регулює відносини, пов’язані з функціонуванням такої сис-
теми фінансування з урахуванням інтересів суспільства, мінімізації витрат у цій 
сфері діяльності, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та 
фінансового тягаря, пов’язаного з поводженням з радіоактивними відходами, на 
майбутні покоління. 

Фонд створюється з метою концентрації коштів і цільового фінансування за-
ходів  поводження з радіоактивними відходами.  
Розмір надходжень і відрахувань коштів до фонду залишається незмінним, як 
встановлено Податковим кодексом України. 
Реалізація проекту не потребує додаткового фінансування з державного 
бюджету.

Повний текст – www.ecolog-ua.com

Постанова 
Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до методик розроблен-
ня критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю), а також уніфікованих 
форм актів, що складаються за результа-
тами проведення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю)» 

від 24.05.2017 року 
№ 362

Набув чинності 
24 травня 2017 року

Уряд уніфікував розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 
планових перевірок, а також форми актів, що складаються за результатами про-
ведення планових та позапланових перевірок.
Рішення прийнято на виконання законодавства щодо лібералізації системи 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Зокрема, 
передбачено, що відповідні методики розроблення критеріїв оцінки ризиків та 
уніфікованих форм актів за результатами перевірок розробляються та затверджу-
ються Кабінетом Міністрів України.

Постанова встановлює єдиний підхід до розроблення критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 
визначається періодичність проведення планових перевірок, а також до 
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових 
та позапланових перевірок.

Повний текст – www.ecolog-ua.com
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NEWS. Екологічне законодавство

Документ На що звернути увагу

Закон України  

«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, що 
регулюють відносини, пов’язані 
з одержанням документів до-
звільного характеру щодо спе-
ціального водокористування» 

від 7.02.2017 року  
№ 1830-VIII

Набув чинності 
4 червня 2017 року

Відповідно до  змін, дозволи на спеціальне водокористування тепер видаватимуть 
територіальні органи Державного агентства водних ресурсів на підставі заяви, яка 
подаватиметься водокористувачем в паперовій або електронній формі разом із таким 
пакетом документів: обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком 
водокористування і водовідведення; опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; 
нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зво-
ротними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені індивідуальні 
технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-ко-
мунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організа-
цій); копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокорис-
тування здійснюється безоплатно.

Детальніше про нововведення читайте у публікації «Актуальна зміна: 5 головних питань про 
нові правила видачі дозволів на спеціальне водокористування. Позитивний аспект для веден-
ня бізнесу» ст. 12 журналу

Розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження проекту 
«Будівництво централізовано-
го сховища відпрацьованого 
ядерного палива реакторів 
типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій» 

від 7.06.2017 року 
№ 380-р

Набув чинності 
7 червня 2017 року

Мета проекту розпорядження: визначення показників проекту будівництва ЦСВЯП, відпо-
відно до яких експлуатуюча організація ― ДП «НАЕК «Енергоатом» виконуватиме будівельні та 
експлуатаційні роботи.
У ЦСВЯП із застосуванням передової технології поверхневого «сухого» зберігання із 
двобар’єрною герметичною системою ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально 
спроектованих інженерних систем контейнерного типу компанії «Холтек Інтернешнл» (США), 
протягом 100 років безпечно зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо Рівненської, 
Хмельницької та Южно-Української АЕС.
Фінансування робіт проводитиметься ДП «НАЕК «Енергоатом» за власні кошти, які до 
введення в експлуатацію сховища компанія вимушена сплачувати російським підприємствам 
із тимчасового зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. 
Кошти Державного бюджету України не залучатимуться.

Довідка! Проект зазначеного розпорядження розроблено на виконання п. 166 Плану пріори-
тетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням КМУ «Про затвердження серед-
ньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 
2017 рік» від 3 квітня 2017 р. № 275-р.

Повний текст – www.ecolog-ua.com

Закон України  

«Про оцінку впливу на довкілля»  

від 23.05.2017 року 
№ 2059-VIII

Набув чинності 
18 червня 2017 року, вводиться  
в дію 18 грудня 2017 року

Внесено зміни до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності. 
Відповідно до Закону підприємства повиннні будуть отримувати висновок з оцінки впливу на 
довкілля замість висновку державної екологічної експертизи.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення його громадського обговорення, аналіз уповно-
важеним органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, та надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля. 

Отримання висновку про оцінку впливу на довкілля стане обов’язковим для отримання 
дозволу з провадження такої господарської діяльності: 
нафтопереробні та газопереробні заводи; теплові електростанції; чорна та кольорова мета-
лургія; хімічне виробництво; будівництво аеропортів, автомагістралей, автомобільних доріг; 
діяльність у сфері поводження з відходами; видобування нафти та природного газу на конти-
нентальному шельфі; виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону; 
кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом; потужності для інтенсивного 
вирощування птиці та свиней; сільське господарство, лісівництво та водне господарство тощо.

Повний текст – www.ecolog-ua.com
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Позитивний аспект 
для ведення бізнесу

5 головних питань 
про нові правила
видачі дозволів
на спеціальне 
водокористування.

Актуальна зміна:

NEWS. Екологічна політика

Головне в публікації

Хто тепер видає дозволи на спеціальне водокористування

Документи, які слід підготувати. Закон 1830

Підстави для відмови у видачі дозволу та для переоформлення дозволу

Матеріал підготовано 
Людмилою Циганок, 
головним редактором журналу «Екологія підприємства», 
головою ГО «ECOtransformation»
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Нагадуємо, 4 червня набув чинності Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють від-
носини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характе- 
ру щодо спеціального водокористування», зареєстрований 7 лютого 
2017 р. № 1830-VIII (далі – Закон № 1830). Мета змін – це дерегуля-
ція та розвиток малого та середнього підприємництва, поліпшення 
умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірних механізмів регу-
лювання сфери спеціального водокористування та створення спри-
ятливого середовища для ведення бізнесу при оформленні права на 
здійснення спецводокористування та приведення процедури оформлен-
ня до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 
2012 р. № 5203-VI.

По-новому видається дозвіл на спеціальне водокористування (вста-
новлено вичерпний перелік необхідних документів, які можна подати в 
електронному вигляді), а також припиняється таке право.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1830 до Водного кодексу 
України, дозволи на спеціальне водокористування тепер видаватимуть 
територіальні органи Державного агентства водних ресурсів на підста-
ві заяви, яка подаватиметься водокористувачем в паперовій або елек-
тронній формі.

Необхідно підготувати такий пакет документів:
• обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розра-

хунком водокористування і водовідведення;
• опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
• нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих 

речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний 
випуск (скид) окремо);

• затверджені індивідуальні технологічні нормативи використан- 
ня питної води (для підприємств та організацій житлово-комуналь- 
ного господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

Хто тепер видає дозволи 
на спеціальне водокористування?

Які документи слід підготувати?

Що змінилося?

2

1

Правила видачі дозволів на спеціальне водокористування

Закон № 1830
Повний текст закону – 

ecolog-ua.com
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централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-
експлуатаційних підприємств та організацій);

• копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орен-
дарів водних об’єктів). 

Зазначений перелік документів є вичерпним, тому державні органи 
не вправі вимагати інші документи, окрім зазначених у Законі № 1830.

Видача дозволу або надання відмови у видачі дозволу на спеціаль-
не водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів із дня 
надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу 
на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Підстави для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокорис-
тування:

• подання неповного пакета документів, необхідних для одержання 
дозволу, згідно з визначеним цією статтею переліком;

• виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або 
фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам 
законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, дов-
гостроковим прогнозам водогосподарських балансів;

• негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціо-
нального використання надр, чи центрального органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водоко-
ристування. 

Підставою для переоформлення дозволу на спеціальне водо-
користування є зміна найменування або місце знаходження юридичної 

Які ще документи можуть знадобитися?

Які строки видачі дозволу або надання відмови 
на спеціальне водокористування?

Якими можуть бути підстави для відмови у видачі 
дозволу та для переоформлення дозволу?5

4

3

NEWS. Екологічна політика
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особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фі-
зичної особи, фізичної особи–підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здій-
снюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає перео-
формленню.

30
календарних 
днів
надається для видачі 
дозволу чи відмови  
у видачі 

2
робочих дні –
строк видачі 
переоформленного 
дозволу на спеціальне 
водокористування 
з дня одержання 
заяви про його 
переоформлення

ВАЖЛИВО!

Отримані до 4 червня 2017 року дозволи на спеціальне во-
докористування залишаються чинними до моменту закін-
чення строку їх дії.

ДОВІДКА!

Забір і використання води з каналів, водогонів меж басейнового та внутрішньобасейнового 
перерозподілу водних ресурсів здійснюються на підставі дозволу на спеціальне водокорис-
тування та договору водопостачання (постачання води), укладеного з підприємствами та ор-
ганізаціями, що забезпечують перекидання води у маловодні регіони. Перелік таких під-
приємств та організацій затверджує Кабінет Міністрів.

Крім того, до спеціального водокористування не відноситься здійснення розчистки ру-
сел річок, каналів і дна водойм, а також забір та/або використання води в обсязі до 5 кубічних 
метрів на добу, крім тієї, яка використовується для виробництва (входить до складу) напоїв і 
фасованої питної води.

ДО УВАГИ! Враховуючи велику кількість запитань та запи-
тів, що надходять на адресу редакції щодо змін в отриманні 
дозволів на спеціальне водокористування, 28 липня 2017 
року ми проведемо одноденний семінар на тему: «5 головних 
питань про нові правила видачі дозволів на спеціальне водо-
користування». 

З питань участі: 044-568-5138, 507-2227 (департамент 
конференцій), seminar@mediapro.com.ua

Правила видачі дозволів на спеціальне водокористування
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ПРОАНАЛІЗУЄМО НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ  
ТА НОВОВВЕДЕННЯ У СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ,  
ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ 4 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ.

1 Відтепер повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне водокористуван-
ня передані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері розвитку водного господарства (тобто Державному агентству водних ресур-
сів України), позбавивши таких повноважень обласні, Київську та Севастопольську міські 
державні адміністрації, а також Раду міністрів Автономної республіки Крим. В певних ви-
падках залишено обов’язок щодо погодження з іншими органами видачі дозволів на спеці-
альне водокористування. Так, у разі використання підземних вод дозвільний орган має наді-
слати копії документів до Держгеонадр, а у разі використання водних об’єктів, віднесених 
до категорії лікувальних, – до МОЗ. Зазначені органи мають надати висновок щодо можли-
вості видачі дозволу на спеціальне водокористування. У разі ненадання  такого висновку 
відповідними органами протягом 15 календарних днів із дня одержання ними копій доку-
ментів вважається, що погоджувальний орган не заперечує проти видачі такого дозволу.  
В разі отримання негативного висновку органи Держводагентства мають законні підстави 
для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування.

2 Нарешті Законом № 1830 до переліку випадків, які не є спеціальним водокористуван-
ням, включено забір та/або використання води в обсязі до 5 м3 на добу, крім 

тієї, яку використовують для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної 
води. Відтепер власники артезіанських свердловин, які використовують незначні обсяги 
води й переважно для задоволення питних і господарсько-побутових потреб, не повинні 
отримувати дозвіл на спеціальне водокористування. Також в Законі № 1830 чітко обумов-
лено, що дозвіл на спеціальне водокористування не потрібен вторинним водокористува-
чам (абонентам), які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів 

Коментар практика

Марина Тимошенко, інженер з охорони навколишнього середо-
вища ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», 
член Дніпропетровської обласної організації ВЕЛ

NEWS. Екологічна політика
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і скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку 
води) та/або про водовідведення. 

3 Вперше у Водному Кодексі України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР (ст. 49) (далі – 
ВКУ) з’являється вичерпний перелік документів для отримання дозволу на спе-

ціальне водокористування. Тим самим унеможливлюється вимагання додаткових докумен-
тів та відомостей, як це практикувалося  раніше. Закон № 1830 дозволяє подавати документи 
для отримання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спецводоко-
ристування, окрім паперової, в електронній формі.

4 Зазнали коректив й підстави анулювання дозволу на спецводокористування  
(ст. 55 ВКУ). Так, за новими правилами самостійно анулювати дозвіл Дежводагент-

ство має право тільки у таких випадках:
1. водокористувач звернувся із заявою про анулювання;
2. водний об’єкт визнано таким, що має особливе державне значення, наукову, куль-

турну чи лікувальну цінність;
3. водокористувач припинив своє існування, наприклад, відбулися злиття, приєднання, 

поділ, перетворення, ліквідація тощо.
 Крім цих підстав, анулювати дозвіл Держводагентство може через суд. Випадки, у яких цей 

орган може звертатися з позовом про анулювання до суду, перелічені у ст. 55 ВКУ. 

5 Дія дозволу на спеціальне водокористування припиняється не з дня прийняття 
рішення про його анулювання органом, який видав дозвіл, а за 30 днів із дня при-

йняття такого рішення. Рішення про анулювання надають юридичній або фізичній особі про-
тягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

6 Ну і наостанок, вперше на законодавчому рівні у сфері спецводокористування 
з’являється необхідність затвердження форм:
• дозволу на спеціальне водокористування;
• заяви для його отримання;
• нормативного розрахунку водокористування і водовідведення. 

Обов’язок затвердження цих форм покладено на Міністерство екології та природних ресур-
сів України.

Отже позитивні моменти  для ведення бізнесу явно присутні, однак як ці зміни будуть 
реалізовані на практиці побачимо вже зовсім скоро.

Правила видачі дозволів на спеціальне водокористування
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у сфері промислової екології: 
питання, що турбують практиків. 

Частина 1.

Головні 
законодавчі 
«прогалини»

Головне в публікації

Причини виникнення прогалин у законодавстві

Недоліки ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»

Права промислової екології

NEWS. Екологічна політика
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«Прогалинами» ми назвали повну або часткову відсутність (про-
пуск) необхідних юридичних норм у чинних законодавчих актах, яки-
ми, виходячи з принципів права, мають бути врегульовані суспільні від-
носини у сфері охорони довкілля. Можливо законодавчих норм достат-
ньо, проте відсутня практика їх застосування? 

Основні питання:

• ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 22) не визначено, які саме ана-
літичні матеріали своїх спостережень зобов’язане вести підприємство, установа, організація та 
який перелік повинні надавати. Чи здійснює держава контроль за правдивістю таких спостережень та 
чи враховуються ці дані під час планування управлінських рішень у сфері охорони довкілля?

• Первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатне подан-
ня відповідної інформації органам, що ведуть державний облік у цій галузі (ст. 24 згаданого закону) 
на практиці зводиться до подання статистичної інформації, яка ніким не перевіряється та не 
відображає реального стану довкілля та динаміки цього стану.

• Підприємство не має чітко визначеного на законодавчому рівні обов’язку організовува- 
ти контроль за станом довкілля у такий спосіб, щоб цей контроль був свідченням дотримання еко-
логічного законодавства.

• Немає окремої статті у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»  
про права промислової екології.

• Не завжди неможливість гарантування екологічної безпеки відбувається через недосконале 
екологічне законодавство. Часто це трапляється через неправильне трактування певних норм 
закону, їх ігнорування, перетягування повноважень від одного органу до іншого.

Україна за економічним та науковим потенціалом входить до першої п’ятірки країн Європи, а за 
ефективністю його використання замикає першу сотню. Чому так відбувається? Шлях проведення 
активної і орієнтованої на майбутнє екологічної політики, яка знаходить вирішення як міжнародних, 
так і місцевих екологічних проблем України, повинен бути прописаний на рівні законодавства. Украї-
на, підписуючи міжнародні угоди, зокрема Угоду з ЄС, заявила про бажання стати країною, де живуть 
за принципами сталого розвитку.

При підготовці матеріалу ми звернулися 
до Софії Шутяк, провідного юрисконсульта МБО «Екологія–Право–
Людина», експерта РПР довкілля та адвоката

Головні законодавчі «прогалини» у сфері промислової екології
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Причини виникнення прогалин 
у законодавстві: 

1) невміння відобразити в нормативних актах різноманіття сучасних 
життєвих ситуацій, що потребують правового регулювання;

2) відставання нормотворчості від розвитку суспільних відносин як 
наслідок невміння передбачити появу нових життєвих ситуацій;

3) наявність деформацій у процесі нормотворчості, спричинених, на-
приклад, лобіюванням голосування в парламенті в інтересах певних біз-
несових груп;

4) технічні помилки законодавця, допущені при розробленні норма-
тивних актів та застосуванні прийомів юридичної техніки. Прогалини в 
законодавстві виникають зазвичай там, де існує: а) неповнота правових 
норм; б) суперечність норм однакової юридичної сили, коли одна з них 
«знищує» іншу; в) повна відсутність правової норми.

Стаття 16 Конституції України встановлює, що забезпечення еко-
логічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території Украї-
ни є обов’язком держави. Стаття 50 Основного Закону передбачає 
право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшко-
дування при порушенні цього права. Відповідно до ст. 66 Конституції 
України, кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі та відшко-
довувати завдані ним збитки.

 
Види прогалин у законодавстві

Прогалини

Первинні Вторинні
Виявляються

у момент видання 
нормативного акта

Виникають після видання нормативно-правового акта 
у зв’язку з появою нових суспільних відносин або в результаті 
виникнення потреби в регулюванні явищ і процесів, які раніше 

не викликали необхідності регламентації

Основи природоохоронного законодавства 
закріплені Конституцією України

Ст. 16 КУ 

Ст. 50 КУ 

Ст. 66 КУ 

NEWS. Екологічна політика
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Основні законодавчі акти, що застосовуються господарськими 
судами при вирішенні суперечок, пов’язаних з охороною довкілля:

• Водний кодекс України;
• Кодекс України про надра;
• Лісовий кодекс України;
• Земельний кодекс України;
• Закони України: «Про охорону навколишнього природного середо-

вища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», «Про відхо-
ди», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про об'єкти під-
вищеної небезпеки», «Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення», «Основи законодавства України про 
охорону здоров'я» та інші.

Згідно з частиною 7 ст. 41 Конституції України, використання влас-
ності не може шкодити правам, свободам та гідності громадян, інтере-
сам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 
землі.

1 Відсутність у Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» чітко виписаних обов'язків та 

прав підприємств, установ та організацій щодо забезпечення 
екологічної безпеки й охорони навколишнього природного се-
редовища. Тобто, ключовий суб’єкт відносин стосовно користуван-
ня природними ресурсами та впливу на довкілля стоїть осторонь 
процесів, які визначають напрям екологічної політики.

2 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»  
у ст. 22 визначає, що з метою забезпечення збору, оброблен-

ня, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього се-
редовища, прогнозування його змін та розроблення науково обґрун-
тованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рі-
шень в країні створюється система державного моніторингу навко-
лишнього середовища. Спостереження за станом довкілля, рівнем 

Головні законодавчі «прогалини» у сфері промислової екології

Частина 7 ст. 41 КУ

Ст. 22 ЗУ

Коментар

Для виробника органічної с\г продукції важливо знати, чи планується видобуток так 
званого «сланцевого газу» на території, де він вирощує свою продукцію, та яке ви-
робництво планується здійснювати по сусідству з його полями. Власнику пасік чи 

курортних зон важливо знати про стан довкілля та можливі його зміни. Енергозатратним підпри-
ємствам необхідно знати, наскільки доступними будуть ці ресурси, чи можливо отримати більш 
дешеві та надійні.
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його забруднення, здійснюється центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, іншими спеціально уповноваженими 
державними органами, а також підприємствами, установами та 
організаціями, діяльність яких призводить або може призвести 
до погіршення стану довкілля.

В Україні інформація про вплив на довкілля закрита навіть для 
Державної екологічної інспекції, на відміну від європейських кра-
їн, зокрема, Швеції, де обов’язок щодо здійнення контролю за 
станом довкілля прив’язаний до постійного моніторингу в межах 
діяльності підприємства, установи, організації, що чинить вплив 
на довкілля, і така інформація відкрита для всіх суб’єктів конт - 
ролю.

3 Підприємства, установи та організації зобов’язані проводити 
первинний облік у галузі охорони навколишнього природного 

середовища і безоплатно подавати відповідну інформацію орга-
нам, що ведуть державний облік у цій галузі (ст. 24 згаданого за-
кону). 

Коментар

Зазначені підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно переда-
вати відповідним державним органам аналітичні матеріали своїх спостережень. 
Тобто повинні здійснювати моніторинг та звітувати про такий. Проте не визна-

чено, які саме аналітичні матеріали своїх спостережень зобов’язане вести підприєм-
ство, установа, організація та який перелік надавати? Чи здійснює держава контроль за 
правдивістю таких спостережень, чи враховуються ці дані під час планування  управлінських 
рішень у сфері охорони довкілля?

Коментар

На практиці ця норма зводиться до подання статистичної інформації, яка ніким 
не перевіряється та не відображає стану довкілля і його динаміки. Відповідно вона 
не дозволяє зробити висновки про стан довкілля та заходи, яких слід вживати. 

Ст. 24 ЗУ

NEWS. Екологічна політика
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4 Ст. 34 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» визначає, що контроль у галузі охорони навколишнього 

природного середовища полягає у забезпеченні додержання вимог 
законодавства про охорону довкілля всіма державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм 
власності й підпорядкування, а також громадянами.

Дуже часто виникають ситуації під час здійснення підприємницької діяльності, яка має 
негативний вплив на довкілля, коли під час перевірки (контролю) присутні певні коруп-
ційні ризики.

Ситуація:
• якщо є договір оренди земельної ділянки – не будуть перевіряти дотримання цільо-

вого призначення земельної ділянки;
• якщо є дозвіл на викиди забруднюючих речовин – не буде перевірятися, чи немає 

перевищень забруднюючих речовин у викидах;
• якщо є дозвіл на здійснення певної діяльності – не перевіряється правильність здій-

снення такої діяльності. 
Усе це можливе тому, що підприємство не має чітко визначеного на законодавчому 

рівні обов’язку організовувати контроль за станом довкілля у такий спосіб, щоб цей конт- 
роль був свідченням дотримання екологічного законодавства.

Можливе рішення:
Щоденне онлайн звітування про стан атмосферного повітря в межах та за межами під-

приємства, стан скинутих вод, ґрунтів у межах та за межами підприємства, про об’єми 
переробленої продукції, перелік робіт із обробки такої продукції тощо. Такий якісний зміс-
товний контроль дозволить реально оцінювати ситуацію та необхідність вжиття заходів як 
підприємствами, так і органами влади регіонального та національного рівня.

Головні законодавчі «прогалини» у сфері промислової екології

Коментар

Звідси випливає ще один обов’язок підприємств – дотримання законодавства під 
час здійснення ними своєї діяльності. Цей обов’язок не полягає у формальному 
дотриманні законодавства, отриманні певного виду документа, дозвільного чи ін-

шого характеру, який потрібно мати. По-перше, це дотримання умов, що передбачені цими 
документами, по-друге, отримання таких документів на підставі правдивих вихідних даних. 
Проблема контролю за охороною довкілля під час формального дотримання законодавства, 
який здійснюється Державною екологічною інспекцією, зводиться до формальної перевірки є 
документ чи ні. А перевірятися повинна безпосередня діяльність, вплив на довкілля. Саме цю 
інформацію слід співставляти з документами.

Ст. 34 ЗУ
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5 Кожному обов’язку відповідає певне право. Про права промис-
лової екології окремої статті у ЗУ «Про охорону навколиш-

нього природного середовища» немає.

ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ згадуються у законодавстві, 
проте не зібрані в окрему статтю:

1. Організація у державі процедур оцінки впливу на довкілля (колись 
екологічної експертизи), яка б гарантувала промисловій екології досто-
вірність рішень останньої та давала б певні гарантії того, що планована 
діяльність правильно оцінена. За дотримання усіх вимог, така діяльність 
не буде завдавати більшої шкоди довкіллю, ніж передбачена відповід-
ною оцінкою (детальніше про це – у розділі про СЕО та ОВД).

2. Право на визначення державою обов’язкових до виконання стан-
дартів у галузі охорони навколишнього природного середовища, які 
визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природ-
них ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного 
середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища та інші питання. Необхідне для того, щоб лік-
відувати корупційні ризики під час здійснення перевірок державними 
органами.

3. Право на доступ до природних ресурсів, необхідних для здійснен-
ня відповідної діяльності, шляхом:

• гарантування державою розроблення та організації раціонального 
і економного використання природних ресурсів на основі широко-
го застосування новітніх технологій;

• здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, вис-
наженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навко-
лишнього природного середовища;

• здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 
ресурсів;

• застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення 
якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколиш-
нього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

• збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а 
також інших територій, що підлягають особливій охороні;

Коментар

Вважаю, що чітке розуміння прав підприємств, установ та організацій дозволить 
налагодити конструктивний діалог у межах України для досягнення сталого розвитку.

NEWS. Екологічна політика
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• здійснення господарської та іншої діяльності без порушення еколо-
гічних прав інших осіб;

• здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 
біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної 
з поводженням з генетично модифікованими організмами, встанов-
лення лімітів на використання природних ресурсів.

4. Право на пільги при оподаткуванні в разі реалізації заходів щодо раці-
онального використання природних ресурсів та охорони навколишнього при-
родного середовища; при переході на маловідходні, ресурсо- і енергозбері-
гаючі технології; організації виробництва і впровадженні очисного обладнан-
ня і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів 
контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами 
викидів і скидів забруднюючих речовин; виконанні інших заходів, спрямова-
них на поліпшення охорони навколишнього природного середовища.

5. Право на отримання на пільгових умовах короткострокових і довго-
строкових позичок для реалізації заходів щодо забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів та охорони довкілля. Особливо при 
використанні Кіотських коштів України чи коштів, отриманих Україною в 
рамках проектів технічної допомоги ЄС.

6. Право на встановлення підвищених норм амортизації основних ви-
робничих природоохоронних фондів.

7. Право на звільнення від оподаткування коштів, перерахованих у фон-
ди охорони навколишнього природного середовища.

8. Право отримання частини коштів фондів охорони навколишнього 
природного середовища на договірних умовах на заходи для гарантова-
ного зниження викидів і скидів забруднюючих речовин та зменшення шкід-
ливих фізичних, хімічних і біологічних впливів на стан навколишнього при-
родного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій та ви-
робництв.

9. Право на отримання можливості отримання природних ресурсів під 
заставу.

Відсутність таких статей ставить у нерівне становище промислову еко-
логію, і, відповідно, є тією перешкодою, що заважає об’єктивно оцінити 
ситуацію у галузі, допускає лобіювання інтересів певної галузі промислової 
екології та не враховує  інтереси іншої галузі. Головне, це заважає скласти 
план сталого розвитку  України. 

Матеріал підготовано 
Людмилою Циганок, за сприяння Софії Шутяк, провідного юристконсульта

Продовження 
матеріалу 
у №8 журналу 
«Екологія 
підприємства» 
Ми розглянемо:

• відсутність чітких 
процедур СЕО та ОВД;

• оцінку впливу на до-
вкілля та приклад нех-
тування вимогами що-
до проведення стра-
тегічної та екологічної 
оцінки під час розроб-
лення та затверджен-
ня загальнодержавних 
програм. 

Головні законодавчі «прогалини» у сфері промислової екології
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У липні на запитання відповідає 

Тетяна Мироненко, експерт у сфері екологічного 

законодавства, головний редактор групи видань з екології 

та енергетики ТОВ «Tech Media Group»

Звертайтеся зі своїми 
персональними задачами: 
eco-magazine@ukr.net 
ek@mediapro.com.ua

Ми працюємо, щоб знаходити рішення!

 ТОП-10 
 ЗАПИТАНЬ-
ВІДПОВІДЕЙ
Цей блок журналу передбачає щомісяця 
розгляд найгарячіших запитань екологів, 
що надходять на адресу редакції.

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення
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Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 350 було 
затверджено довгоочікуваний Порядок здійснення комплексних планових за-
ходів державного нагляду (контролю). Дайте коротке роз’яснення, що саме 
передбачено цією постановою та на які організаційні заходи необхідно звер-
нути увагу під час перевірок?

Так, відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 5 Закону Украї-
ни «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» Кабінетом Міністрів України було затверджено Порядок здійснення 
комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), редакція якого діє 
з 26 травня 2017 року.

Відповідно до цієї постанови встановлено, що:

1. Комплексні заходи (далі – заходи) здійснюються відповідно до плану здійс-
нення комплексних планових заходів, який затверджується наказом Державної 
регуляторної служби України та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не 
пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

2. Строк здійснення заходу не може перевищувати:
• 10 робочих днів;
• 5 робочих днів – щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва.

Звертаю увагу, що відповідно до Критеріїв, планові заходи державно-
го нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання проводять-
ся у такі терміни:

• з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на рік;
• із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
• з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки.

3. Для здійснення заходу кожний орган видає наказ (рішення, розпорядження), 
який має містити:

• найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 
захід;

• предмет комплексного заходу.

4. Перед початком здійснення заходів посадові особи кожного органу зо- 
бов’язані:

• пред’явити посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвід-
чує посадову особу;

• надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Відповідь:

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців

1
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5. Перед початком здійснення заходів посадова особа кожного органу вносить 
до журналу реєстрації заходів (за наявності такого журналу у суб’єкта господа-
рювання) запис про:

• тип та форму заходу;
• найменування органу державного нагляду (контролю);
• номер службового посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової 

особи органу державного нагляду (контролю), уповноваженої на здійснення заходу;
• дату та номер посвідчення (направлення) на здійснення заходу;
• строк здійснення заходу (дати початку та закінчення заходу).
Рекомендується мати такий журнал на підприємстві!

6. За результатами здійснення заходів кожним органом державного нагляду 
(контролю) окремо складаються акти у 2 примірниках.

7. Кожен орган державного нагляду (контролю) забезпечує ознайомлення 
суб’єкта господарювання з відповідним актом протягом останнього дня здійс-
нення заходу.

При цьому має враховуватися робочий час суб’єкта господарювання, що 
встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8. В останній день здійснення заходу 2 примірники такого акта підписуються 
посадовими особами, які його здійснювали, та суб’єктом господарювання.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує та-
кий акт із зауваженнями.

Зазвичай, адміністративна відповідальність пов’язана із застосуванням упов-
новаженими органами та посадовими особами адміністративних стягнень до 
суб’єктів, винних у вчиненні порушень в галузі екологічної безпеки, природоко-
ристування і охорони довкілля.

Така відповідальність – це оперативний засіб впливу на правопорушників, для 
використання якого немає необхідності підраховувати збитки. Застосовується вона 
в адміністративному (інколи – судовому) порядку до винних осіб лише за порушення, 
які суспільно безпечні та передбачені чинним адміністративним законодавством.

За вчинення яких адміністративних правопорушень та які штрафні санкції 
передбачено до порушників екологічного законодавства, що стосуються охо-
рони атмосферного повітря?

Просимо навести відповідні статті законодавства, положення порушення та 
розміри штрафів.

Відповідь:

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення

Детально про 
перевірки – 
у №8, 2017
«На підприєм-
ство прийшла 
перевірка: 
дії еколога»

2
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Відповідно до ст. 70 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ, визначення складу екологічних 
правопорушень і порядок притягнення до адміністративної відповідальності за їх 
вчинення регулюється главою 7 «Адміністративні правопорушення у сфері охоро-
ни природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщи- 
ни» Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.  
№ 8073-Х (далі – КУпАП).

Що стосується адміністративних правопорушень щодо охорони атмосферно-
го повітря, то відповідальність за них регулюється статтями 78, 781, 79, 80, 81 та 
167 КУпАП. Далі детальніше щодо кожної статті:

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речо-
вин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів:

• «Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціаль-
но уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передба-
чених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів 
допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації техно-
логічного устаткування, споруд і об’єктів – тягнуть за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ (85-136 грн)».

• «Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних 
факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на 
атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена за-
конодавством, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 
7 НМДГ (85-119 грн)».

Стаття 781. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на 
штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ

• «Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни ста-
ну атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, – тягне за собою на-
кладення штрафу від 5 до 7 НМДГ (85-119 грн)».

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря 
при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд

• «Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд  
та інших об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повіт-
ря, – тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 
5 до 8 НМДГ (85-136 грн)».

• «Порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених спо-
руд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу — 
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 5 
до 8 НМДГ» (85-136 грн)».

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних за-
собів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпра-
цьованих газах

«Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів  
і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також  

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців
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рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують 
установлені нормативи, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, 
громадян-суб’єктів господарської діяльності в розмірі 80 НМДГ (1360 грн)».

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних за-
собів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпра-
цьованих газах

«Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засо-
бів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а та-
кож рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, пере-
вищують установлені нормативи, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 
30 НМДГ (510 грн)».

Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає 
вимогам стандартів

«Введення в обіг (випуск на ринок України, в тому числі з ремонту) або реалізація 
продукції (крім харчових продуктів), яка не відповідає вимогам стандартів, сертифі-
катів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комп-
лектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством Украї-
ни), – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, громадян-власників підприємств чи 
уповноважених ними осіб від 20 до 100 НМДГ (340-1700 грн)».

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господа-
рювання проводяться відповідно до Критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за 
ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного серед-
овища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 212 (далі – 
Критерії), із урахуванням екологічної ситуації в районі, де розташовується об’єкт 
перевірки, ступеня і характеру його впливу на навколишнє природне середовище.

Відповідно до Критеріїв, суб’єкти господарювання незалежно від форми влас-
ності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику.

1. Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів з висо-
ким ступенем ризику є:

1) наявність в них об’єктів, що:
• становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечних 

об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II класу небез-
пеки, або таких, що забезпечують перевезення небезпечних вантажів;

Відповідь:

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення

Детально 
про відпові-
дальність – 
у №8, 2017
«Порушення 
екологічного 
законодав-
ства: ціна 
помилки.
Запобігаємо 
неправомір-
ним діям»

Яким чином відбувається поділ суб’єктів господарювання (за якими крите-
ріями) для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)? Який 
нормативний документ це регулює?
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• забезпечують життєдіяльність населених пунктів, зокрема водопровідно-
каналізаційні господарства та підприємства, що провадять діяльність у 
сфері поводження з відходами;

2) провадження ними діяльності, що:
• спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обся- 

зі більш як 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і водовідведення – більш як  
25 тис. куб. метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення відходів 
I і II класу небезпеки – більш як 100 тонн на рік або інших відходів – більш як 
1 тис. куб. метрів на рік;

•  пов’язана з вирубкою лісу, використанням водних живих ресурсів, веденням 
мисливського господарства та збереженням природно-заповідного фонду;

• пов’язана з видобуванням корисних копалин та геологічним вивченням 
надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних 
копалин загальнодержавного значення.

2. Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів із се-
реднім ступенем ризику є:

1) наявність в них об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або 
потенційно-небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини 
III і IV класу небезпеки;

2) провадження ними діяльності, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря в обсязі близько 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і водовід-
ведення – до 25 тис. куб. метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення 
відходів I і II класу небезпеки – близько 100 тонн на рік або інших відходів – близько 
однієї тисячи куб. метрів на рік;

3) діяльність, пов’язана з геологічним вивченням надр.

3. Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів з не-
значним ступенем ризику є наявність в них об’єктів, що не належать до високого 
або середнього ступеня ризику для навколишнього природного середовища та 
не підлягають державному обліку.

У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до 
двох груп за ступенем ризику господарської діяльності для навколишнього 
природного середовища, він відноситься до групи з вищим ступенем ризику.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Поряд- 
ку подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 р. № 118:

Відповідь:

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців

Роз’ясніть, будь ласка, механізм подання декларації про відходи та у якому 
випадку подається саме декларація?
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1. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких 
призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворен-
ня відходів (Пзув) становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають де-
кларацію про відходи (далі – декларація).

2. Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електрон ній 
формі до центру надання адміністративних послуг або через електронну систему 
здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціо-
ну вання якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відо-
кремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою ді-
яльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної 
одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за міс-
цем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

3. Дозвільний орган протягом 5 робочих днів з дня отримання декларації роз-
глядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним 
переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомос-
тей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту 
господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхіднос-
ті виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декла-
рації неповних та/або недостовірних відомостей.

4. Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня 
отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з 
питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміні-
стративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює до-
звільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформа-
ційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарюван-
ня, декларації яких зареєстровано.

Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на 
суб’єкта господарювання.

Отже, декларація подається у випадку, якщо Пзув становить від 50 до 1 000 умов-
них одиниць.

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення

Детально про 
поводження  
з відходами,
паспортизацію 
відходів, врахо-
вуючи галузеві
особливості –
серія матеріа-
лів, починаю-
чи з №8, 2017
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 р. № 118, деклара-
ція про відходи подається підприємством, якщо підчас підрахунку виявлено, що 
показник загального утворення відходів (Пзув) становить від 50 до 1000 умовних 
одиниць.

Таким чином, якщо показник загального утворення відходів становить менше 
50 умовних одиниць, то операції з відходами можуть здійснювати без подання 
декларації чи отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами.

Якщо на Вашому підприємстві було визначено, що Пзув перевищує 1 000 умовних 
одиниць, то подавати декларацію непотрібно.

Адже, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 р. № 118, 
щороку подають декларацію про відходи суб’єкти господарювання у сфері по-
водження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, 
для яких показник загального утворення відходів (Пзув) становить від 50 до 1000 
умовних одиниць.

У такому випадку, Вам необхідно отримати дозвіл на здійснення операцій у сфе-
рі поводження з відходами.

На жаль, процедура отримання саме такого дозволу поки що не встановлена.

Звертаю увагу, що звертатися за дозволом необхідно обов’язково не-
зважаючи на неврегульовані питання для того, щоб у Вас були підтверджуючі 
документи про таке звернення.

Відповідь:

Відповідь:

Якщо на підприємстві Пзув менше 50 умовних одиниць, то що робити у 
такому випадку? Чи необхідно подавати декларацію? 

Якщо після здійснення підрахунку Пзув було встановлено, що він переви-
щує 1 000 умовних одиниць, то потрібно подавати декларацію чи отримува-
ти дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами? Чи, мож-
ливо, необхідно здійснити обидва варіанти?

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців
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За здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозво-
лу передбачена лише адміністративна відповідальність, а саме штраф (ст. 82 Кодек-
су України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х) для:

• громадян від 20 до 80 НМДГ (340-1360 грн);
• посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 50 до 

100 НМДГ (850–1700 грн).
Але, враховуючи відсутність порядку надання дозволів на здійснення операцій 

у сфері поводження з відходами, відсутній склад адміністративного порушення, 
зокрема його елемент «вина», а тому відсутні підстави для притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності.

Якщо все ж виявляються правопорушення щодо відсутності дозволу та штрафи 
за це, то пропонуємо звертатися до суду.

Згідно зі ст. 59 Водного кодексу від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР (далі – Водний 
кодекс), під час здійснення спеціального водокористування для задоволення питних 
і побутових потреб населення в порядку централізованого водопостачання, підпри-
ємства у віданні яких перебувають питні та господарсько-побутові водопроводи, 
здійснюють забір води безпосередньо з водних об’єктів відповідно до затверджених:

• проектів водозабірних споруд;
•  нормативів якості води і дозволів на спеціальне водокористування.
Відповідно до ст. 59 Водного кодексу, такі підприємства, установи та організа-

ції зобов’язані:
а) здійснювати постійне спостереження за якістю води у водних об’єктах;
б) підтримувати в належному стані зону санітарної охорони водозабору;
в) повідомляти про відхилення від встановлених стандартів і нормативів якос-

ті води:
• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів;

Відповідь:

Якщо підприємство не отримало дозвіл на здійснення операцій у сфері по-
водження з відходами через незалежні від нього обставини? Що в такому ви-
падку передбачено законом?

Відповідь:

Роз’ясніть, будь ласка, принципи здійснення спеціального водокористуван-
ня для задоволення питних і побутових потреб?

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення
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• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  
 у сфері розвитку водного господарства;

• місцеві ради.
На централізованих водозаборах підземних вод у межах їх родовищ та на при-

леглих територіях водокористувачі повинні облаштовувати локальну мережу спо-
стережувальних свердловин (ст. 59 Водного кодексу).

Відповідно до ст. 60 Водного кодексу, під час використання води для питних і 
господарсько-побутових потреб населення в порядку нецентралізованого водо-
постачання юридичні і фізичні особи здійснюють її забір безпосередньо з поверх-
невих або підземних водних об’єктів у порядку загального і спеціального водо-
користування.

Періодичний контроль за якістю води, що використовується для нецентралі-
зованого водопостачання населення, здійснюється центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення, за рахунок водокористувачів (ст. 60 Водного ко-
дексу).

Підземні води питної якості повинні використовуватися у першу чергу для за-
доволення потреб питного і господарсько-побутового водопостачання населення, 
а також харчової промисловості та тваринництва (ст. 60 Водного кодексу).

По-перше, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами – офіційний документ, який дає право підприємствам, 
установам, організаціям та громадянам-підприємцям експлуатувати об’єкти, з 
яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умо-
ви дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих ви-
кидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забрудню-
ючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

По-друге, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали 
такі дозволи» від 13 березня 2002 р. № 302, дозвіл видається безоплатно на строк 
не менш як 5 років:

• суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства нале-
жить до першої групи, – Мінприроди за погодженням з Держсанепідслужбою;

• суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства на-
лежить до другої або третьої групи, – обласними, Київською та Севастополь-
ською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної 

Відповідь:

Надайте, будь ласка, перелік документації, яка необхідна для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами?

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців

9
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Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища 
через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держсан-
епідслужби.

Для перевірки встановленої групи для Вашого підприємства рекоменду-
ємо переглянути Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до 
оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та грома-
дян-підприємців» від 9 березня 2006 р. № 108.

По-третє, для отримання дозволу суб’єкт господарювання:
• оформляє заяву;
• готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих ре-

човин;
• проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

•  проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосфер-
ного повітря на межі санітарно-захисної зони;

• розробляє плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів гра-
ничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих 
речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації причин і наслідків за-
бруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов’язаної 
з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця 
діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормати-
вів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; здійснення контролю за 
дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забрудню-
ючих речовин та умов дозволу на викиди;

• обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон, проводить оцін-
ку витрат, пов’язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;

• проводить оцінку та аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих 
заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;

• готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громад-
ськості відповідно до законодавства.

Суб’єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунто-
вуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, 
яким Мінприроди надає право на розроблення таких документів.

Практикум еколога. Є проблема? – Є рішення
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Відповідно до п. 6 постанови «Про затвердження Положення про порядок 
надання гірничих відводів» Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 
(далі – Положення № 59), надання додаткових гірничих відводів до існуючого 
гірничого відводу оформлюється як новий відвід.

Передача наданого гірничого відводу повністю (частково) іншому підпри-
ємству або громадянину забороняється (п. 9 Положення № 59).

У разі зміни користувача надр чи реорганізації підприємства переоформ-
ляються (п. 9 Положення № 59):

• акт про надання гірничого відводу;
• надпис на копії топографічного плану.
Для переоформлення вищенаведених документів, надрокористувач по-

дає до органу, що надає гірничі відводи (п. 9 Положення № 59):
1) копію спеціального дозволу на користування надрами (переоформле-

ного відповідно до нової назви);
2) викопіювання з топографічного плану поверхні. 

Відповідь:

Роз’ясніть, будь ласка, яким чином відбувається надання гірничих відводів 
у користування, їх передача та переоформлення документів у разі зміни ко-
ристувача?

ТОП-10 запитань-відповідей, що турбують фахівців

10

Звертайтеся зі своїми персональними задачами: 
eco-magazine@ukr.net, ek@mediapro.com.ua

Ми працюємо, щоб знаходити рішення!
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покрокова процедура

Отримуємо 
дозвіл на викиди 
забруднюючих 
речовин в атмосферу:

Практикум еколога. Алгоритм

Алгоритм отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
викидів в атмосферне повітря

1 ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
з метою виявлення кількості та якості джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР)

2 УЗГОДЖЕННЯ УМОВ 
та підписання договору на виконання робіт

3 ПОЧАТОК РОБОТИ 
згідно з умовами договору

4
ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКОМ ВИХІДНИХ ДАНИХ, 
згідно з умовами договору, про технологічні схеми, потужність виробництва, 
паспорти ГОУ тощо
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Отримуємо дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу

5 РОЗРОБЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
стаціонарних джерел викидів ЗР в атмосферу

6
ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВА 
згідно з переліком (інформація – в Додатку 3 до 
Інструкції про загальні вимоги до оформлення 
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів)

7
ЗАМОВЛЯЮТЬСЯ КЛІМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
та фонові концентрації у центральній геофізичній 
обсерваторії, якщо підприємство віднесено до І чи ІІ груп

8 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООРДИНАТ 
центроїда підприємства

9
ПІДГОТОВКА ТИПОВОЇ ФОРМИ 
стислого резюме з метою ознайомлення з ним 
громадськості у засобах масової інформації

10 ПУБЛІКАЦІЯ у місцевих засобах масової 
інформації стислого резюме

11 РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ,
які обґрунтовують обсяги викидів ЗР

12
ОТРИМАННЯ ЛИСТА-ПОВІДОМЛЕННЯ
місцевої державної адміністрації щодо наявності 
чи відсутності зауважень громадян та громадських 
організацій стосовно публікації стислого резюме 
у засобах масової інформації (по закінченні 31-денного 
терміну з моменту публікації)

13
ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ,
в яких обґрунтовуються обсяги викидів ЗР на розгляд до 
санепідстанції та отримання висновку

14
ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ НА РОЗГЛЯД
(згідно з переліком) до Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища

15 ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Стаття 11 ЗУ «Про охоро-
ну атмосферного пові-
тря»: викиди забруднюю-
чих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними 
джерелами можуть здій-
снюватися тільки після 
отримання дозволу. Вида-
ється обласними (та Київ-
ською міською) держав-
ними  адміністраціями 
(щодо об’єктів 2-ї або 3-ї 
групи) та Мінприроди 
України (щодо об’єктів 1-ї 
групи), за погодженням з 
центральним органом  ви-
конавчої  влади,  що реа-
лізує державну політику у 
сфері санітарного та епі-
демічного благополуччя 
населення (Держсанепід-
служба України та її тери-
торіальні органи).

Розроблення документа-
ції та отримання дозволу 
на викиди забруднюючих 
речовин, процедура про-
ведення інвентаризації 
викидів та оформлення 
відповідного звіту, а також 
можливі санкції за над-
нормативні викиди за-
бруднюючих речовин –  
у №8 журналу «Екологія 
підприємства»  

Звертайтеся 
з запитаннями по темі: 
044-568-5138 (вн. 359), 
eco-magazine@ukr.net
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головний біль чи 
перспективний бізнес?

Переробка 
шин:

Про виробництво 
палива з відпрацьованих шин. 
КЕЙС КОМПАНІЇ 
«Перспективні переробні системи»

Головне в публікації

Яку загрозу для довкілля несуть використані шини й неправильна їх утилізація?

Як можна вирішити ситуацію, яка склалась у нашій державі з такою групою 
відходів, як шини?

Про утилізацію шин як розумне вкладення коштів для підприємства.

Що потрібно для того, аби переробка шин стала високорентабельним бізнесом?

Екологія як технологія майбутнього. Case study
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Тема енергоефективності та альтернативних видів палива настіль- 
ки актуальна, що багато підприємств у розпал кризи, який спровокував 
стрибки цін на газ, почали шукати варіанти. Попит спонукав підпри-
ємця Романа Гордєєва запустити екологічне виробництво з перероб- 
ки шин у рідке і тверде паливо. 

Використані шини й неправильна  
їх утилізація: глобальність проблеми  
для України та величина загрози  
для довкілля

Шини не здатні до біологічного розкладання і згубно впливають на 
навколишнє природне середовище. Вони займають багато фізичного 
простору, важко піддаються ущільненню, збору та ліквідації. Звичайним 
для нашої країни є скупчення відпрацьованих шин у лісосмугах біля ве-
ликих міст, у водоймах. Таке безконтрольне зберігання шин на відкритій 
місцевості або в водотоках підвищує потенційну небезпеку. 

«В машину таке паливо, зрозуміло, не заллєш, але 
його можна використовувати для теплогенераторів», – 
пояснює Роман Гордєєв

Переробка шин: головний біль чи перспективний бізнес?

У грудні 2014 року в промисловій зоні під Києвом Роман Гордєєв органі-
зував виробництво палива, сировиною для якого є відпрацьовані шини. 
Початкові інвестиції склали $150 тис. Це вартість установки з переробки 
та її запуск. Окупити вкладення планувалося за два роки. Нині за місяць 
підприємство переробляє 150 тонн шин, з яких виходить 40 кубів рідкого 
і 70 тонн твердого палива. Воно вдвічі дешевше дизельного.

Про «Перспективні переробні системи» ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ — 

ОЧИСТИТИ 
НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ 
ВІД «СМІТТЄВИХ» 
ЗАБРУДНЕНЬ
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Серед хімічних речовин, що виділяються в найбільших кількостях з шин 
при кімнатній та підвищеній температурах – продукти деструкції каучуків 
(мономери) – надзвичайно реакційноздатні та токсичні хімічні сполуки: 

• ароматичні вуглеводні (бензол, ксилол, стирол, толуол);
• попередники канцерогенів (аліфатичні аміни);
• канцерогени (сірковуглець, формальдегід, феноли). 
Окрім того, безконтрольні скупчення шин є улюбленим місцем гніз-

дування щурів і комах – рознощиків небезпечних захворювань.
За даними офіційної статистики кожного року підлягає утилізації 

0,25 млн т відпрацьованих шин. Якщо врахувати існування «сірого» 
ринку автомобільних шин та ринку б/в шин з Європи, то можна при-
пустити, що сумарний показник дорівнюватиме близько 0,35 млн т 
Спеціалісти ринку вторинної сировини оперують показником перероб-
ки – не більше 40% з усієї кількості. Тобто, навіть, якщо враховувати 
тільки дані офіційної статистики – кількість відходів відпрацьованих 
шин кожного року збільшується на 150 тис. т!

Як вирішити ситуацію, що склалась 
з такою групою відходів, як шини?

Як і в кожній сфері, тут також потрібне впровадження комплексної 
програми поводження з відходами, з чіткими правилами гри – засо-

ДОВІДКА!

Використані автомобільні шини відносять до відходів ІV класу безпеки, тобто до безпечних відходів. 
Для відходів є декілька типів поводження (утилізації) – захоронення, перероблення, деструкція.   

Екологія як технологія майбутнього. Case study
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бами контролю та розмежуванням відповідальності. Існування таких 
програм можливе тільки на державному рівні, з призначенням відповід-
них контролюючих структур, розробкою та веденням баз даних. На сьо-
годні таких комплексних програм не існує. Є нормативні документи, 
згідно яких утворювач відходів повинен офіційно передавати їх утиліза-
тору, але система контролю не працює, тому кожен підприємець або 
автовласник поводиться «як дозволяє совість». 

Існує ініціативна група, яка вже тривалий час займається лобіюван-
ням нового Закону про поводження з відходами, але, враховуючи не-
стабільність політичної, фінансової та економічної ситуації в країні, роз-
гляд постійно переносять на неозначений термін. 

Чи можна стверджувати, що утилізація шин – 
це розумне вкладення коштів для підприємства? 

1) Для підприємств, які є утворювачами відходів – автогосподар-
ства, фермерські господарства, добуваючі комбінати та інші – навряд чи 
вкладення коштів в обладнання для переробки гумотехнічних відходів є ро-
зумним. Мабуть, не існує підприємства, яке зможе завантажувати вироб-
ничі потужності такого обладнання своїми відходами протягом усього року. 

2) Якщо розглядати утилізацію шин, як окремий бізнес – так, вкла-
дення можна вважати розумними. Такі підприємства одразу набувають 
значної соціальної відповідальності. Екологічний стан у нашій країні не най-
кращий. Тому, однозначно, екологічна місія – найважливіша у наші часи. 

Два найбільш поширених методи переробки шин:

1) подрібнення в крихту з метою подальшого виробництва пресова-
них виробів;

2) переробка методом термічної деструкції. При застосуванні саме 
цього методу отримують альтернативні види палива (рідке та тверде). 

Тому, якщо розглядати другий метод переробки, то можна стверджу-
вати, що місія такого підприємства, окрім екологічної, об'єднується з 
місією підтримання енергетичної незалежності країни. Загалом, такі під-
приємства можна сміливо відносити до сектору компаній альтернатив-
ної енергетики.

Що потрібно для того, аби переробка 
шин стала високорентабельним бізнесом? 
КЕЙС КОМПАНІЇ «Перспективні переробні системи»

Поки що вести розмову про високу рентабельність подібного бізне- 
су зарано. Будь-який вид переробки шин є затратним. Він потребує як є затратним

Будь -який вид 
переробки шин

150
тис. тонн

Кількість відходів 
відпрацьованих 
шин кожного року 
збільшується на

Переробка шин: головний біль чи перспективний бізнес?
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ДОВІДКА!

Попередні умови ліцензування вимагали від ліцензіата наявності:
1) майданчику, придатного для складування шин (з бетонним покриттям);
2) повіреного вагового обладнання;
3) пунктів збирання;
4) сертифікованого обладнання.

Навіть з урахуванням відміни ліцензування, не можна сказати, що бізнес став більш привабливим. 
Черги бажаючих не існує. Поки що основним регулятором діяльності таких підприємств є наявність 
(та підтверджуваність) дозволів на викиди у атмосферне повітря.

додаткових енергоресурсів, так і вкладень у культуру виробництва. Адже 
кожен вид переробки пов'язаний з підвищеним рівнем пилу та шуму. 

Слід це врахувати:
• в первинних затратах такого виробництва: встановлення фільтру-

ючого устаткування, обладнання протипожежної безпеки;
• в періодичних: рівень заробітної платні, спецодяг.

Загальносвітова практика – підприємства-утилізатори отриму-
ють утилізаційний збір. Розмір такого збору, зазвичай, нормується 
на 1 метричну тону (або 1 кілограм) перероблених відходів. Напри-
клад, у країнах Європи розмір такого збору у межах 150-400 євро за 
1 тону відходів, у залежності від країни. Саме ці кошти підприємство 
має витрачати на модернізацію та оновлення обладнання, нарощу-
вання виробничих потужностей. 

В Україні, з моменту введення мораторію на проведення перевірок біз-
несу, більшість підприємств відмовилися від такого пункту витрат, як утилі-
заційний збір. Хоча, якщо говорити суто про шини, то цей утилізаційний збір 
сплачується не підприємством-утворювачем відходів, а підприємством-ви-
робником або імпортером шин. Проте, куди він спрямовується, – залиша-
ється тільки здогадуватися. До переробників шин він не потрапляє.

Про ліцензію на збір та переробку вторинної 
сировини. Які вимоги для її отримання? 

Ліцензії на збір та переробку такої вторинної сировини, як шини, по-
ки не потребується. У 2014 році перелік видів діяльності, які підлягають 
обов'язковому ліцензуванню, був скорочений. 

Екологія як технологія майбутнього. Case study
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Про технологію переробки

Технологій переробки шин десятки. «Перспективні переробні систе-
ми» обрали піроліз. При нагріванні гуми до 390°С через 6-8 годин ви-
ходить рідке і сухе паливо. Процедура екологічна, оскільки процес пере-
робки герметичний, немає викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Хто споживає продукцію 
«Перспективні переробні системи»

Таке паливо використовують аграрії, невеликі будівельні, металур-
гійні і харчові підприємства.

Де брати сировину

На старті бізнесу підприємцю здавалося, що все буде забавою: зби-
рати використані шини, які викидають абиде, та домовлятися з шино-
монтажними фірмами й СТО, на яких ці шини залишають власники авто-
мобілів, коли заміняють на нові. 

Тому акцент зробили на налагодженні роботи з СТО та шиномон-
тажними станціями. Також домовилися з пунктами прийому вторинної 
сировини. Через них залучили населення. І тепер люди дзвонять підпри-
ємцю і просять забрати у них шини. Від використання шин як прямого 
енергоносія також не відмовляються, незважаючи на збиток від їх спа-
лювання. Все це ускладнює доступ до сировини і, відповідно, погіршує 
кількісні показники переробки.

Про обладнання з переробки 
автомобільних покришок

Обладнання у нашій країні виробляють у достатній кількості. Його 
встановлення потребує узгодження з контролюючими структурами (еко-
логічною інспекцією, СЕС, МЧС) та отримання спеціальних дозволів. 

«Думали, що основними постачальниками сировини ста-
нуть вантажні автопарки. Але звідти не взяли жодної шини. 
Ці структури виявилися занадто бюрократичними. Початковий 
бізнес-план ми переписали на 90%», – згадує Роман.

При нагріванні 
гуми до 390°С через

6 -8 
годин виходить
рідке і сухе паливо

Переробка шин: головний біль чи перспективний бізнес?
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Основний – це дозвіл на викиди у атмосферне повітря. 

На жаль, існує декілька десятків підпри-
ємств, які не «заморочуються» отриман-
ням таких дозволів. Не переймаються і 
екологічними показниками обладнання. Як 
результат – один такий «підприємець» сво-
єю діяльністю може привести до того, що 
у мешканців прилеглого регіону складеть-
ся враження про такий бізнес, як про щось 
дуже негативне – брудне та з неприємни-
ми (навіть шкідливими) запахами. Інший 
же офіційний підприємець, який матиме 
наміри зробити все прозоро та за норма-
тивами, зіткнеться з недовірою громади.

Обладнання, яке виробляється в Україні, 
має відповідати чинним нормам екологічної 
безпеки. 

Результати роботи

Підприємство «Перспективні переробні системи» щомісяця пере-
робляє 150 тонн шин, в результаті середньомісячний вихід готової 
продукції становить 40 кубів рідкого і 70 тонн твердого палива. 

Основна проблема бізнесу – закінчується сировина. 
Складно забезпечити безперебійну роботу навіть наявних виробни-

чих потужностей. 
Перспективи розвитку є, але для цього потрібні додаткові інвестиції 

та державні програми підтримки. 

У Європі штрафують тих, хто не дотримується процедури ути-
лізації шин. Утилізація коштує від 150 до 400 євро за тонну залеж-
но від країни. Якщо врахувати, що одне колесо від легковика ва-
жить близько 15 кг, ціна є цілком прийнятною для автомобіліста. 
Цікаво, що оплата процедури утилізації обійдеться дешевше, ніж 
сплатити штраф за недотримання норм.  

Статистика свідчить:
станом на січень 2016 року, кількість автомобілів на тисячу громадян 

становить 202 одиниці. Щорічно накопичується близько 150 тисяч тонн 

150
тонн шин

Підприємство 
щомісяця 
переробляє
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використаних автопокришок. Лише 8% із них утилізується, дещо повтор-
но використовується у засобах інтер’єру, але більшість знаходяться на 
звалищах, а то й поблизу доріг чи в лісосмугах.  Тому переробка авто-
мобільних шин є надзвичайно необхідною у наш час, але в Україні цей 
процес ще не набув значних масштабів і, головне, розуміння.  

Згідно з ДСанПіН2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо 
поводження з промисловими відходами та визначення їх 
класу небезпеки для здоров’я населення», що визначає ток-
сичність промислових відходів, автомобільні шини відносяться 
до  4-го класу – речовини (відходи) малонебезпечні. Проте вони 
завдають багато шкоди довкіллю, оскільки період їх розкладан-
ня – більше ніж 100 років, а при спалюванні утворюється велика 
кількість небезпечних речовин. 

Зокрема, навіть під час використання навколишнє середо- 
вищедовкілля одержує величезний «негативний заряд» від авто-
мобільних шин, з яким воно не може впоратися самостійно, 
оскільки  повітряна суміш, яка міститься у шинах, має більше сот-
ні шкідливих хімічних сполук (N-нітрозаміни, найнебезпечніші 
канцерогени й мутагени), які виділяються в навколишнє середо-
вище тим інтенсивніше, чим вища температура шин. Особливо 
небезпечний шинний пил, і надходить він у повітря у вигляді час-
ток від декількох мікронів до декількох десятків мікронів, постій-
но відриваючись від поверхні шин. Ці частки гуми більш небез-
печні, ніж шинне повітря, тому що містять бензапірен. 

ЦЕ ЦІКАВО!

Одяг з шин. 
У Колумбії 
є майстерня, 
де шиють взуття 
і одяг зі старих 
шин. Для цього 
використовують 
м'які види по-
кришок, адже з 
них можна зро-
бити будь-який 
елемент повсяк-
денного гарде-
робу. 

Еко-стартап
ТзОВ «SanoPro» у м. Львів має на меті здій-

снювати збір та переробку автомобільних шин.  
Переробка шин буде проходити за методом 
низькотемпературного піролізу без доступу 
повіт ря у закритому котлі, тобто без процесу го-
ріння. Такий метод запобігає вивільненню шкід-
ливих речовин, які утворюються під час спалю-
вання. В результаті утворюється синтетична наф-

та (яка може використовуватись для котелень на 
рідкому паливі), термолізний газ, технічний вуг-
лець та металокорд, які можуть повторно вико-
ристовуватись для власних технологічних цілей,  
як сировина у виробництві паливних брикетів. 
Обладнання, на якому буде здійснюватись пере-
робка шин, відповідає санітарним та екологічним 
нормам чинним в Україні та ЄС, і його обрано для 
використання у Державній програмі утилізації ви-
користаних шин в Україні.

Коментар

Переробка шин: головний біль чи перспективний бізнес?
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Перехід на відновлювані 
джерела енергії. Досвід
Carlsberg Ukraine

Енергоменеджмент. 
Як створити 
працюючу систему.

Про енергоефективність на підприємстві. 
КЕЙС КОМПАНІЇ Carlsberg Ukraine

Головне в публікації

Етапи створення системи, що покращить енергоефективність підприємства

Проекти корпорації Carlsberg Ukraine щодо економії енергоресурсів

Що відлякує інвесторів від впровадження енергозберігаючого проекту

Законодавча база щодо енергозбереження та енергоефективності

Екологія як технологія майбутнього. Case study
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На сьогодні питання енергоефективності є дуже важливим для будь-
якого підприємства, оскільки оптимальне споживання енергоресурсів 
може заощадити значні його кошти. Іншим аспектом для соціально від-
повідальної компанії є екологія та вплив на неї. Скорочення споживання 
енергоресурсів без втрат об’ємів виробництва продукції значно змен-
шує кількість шкідливих викидів у довкілля. Саме це і є основною метою 
енергоменеджменту. Про основні засади запровадження енергоефек-
тивної системи на підприємстві нам розповів заступник директора 
Київсь кого заводу Carlsberg Ukraine Дмитро Марковський.

Яким чином створити дійсно працюючу систему, що 
здатна покращити енергоефективність підприємства?

 Створення такої системи є довготривалою та кропіткою роботою, 
яка буде поступово давати очікувані результати. 

Умовно можна виділити такі основні етапи:
1) збір даних щодо обсягів споживання енергії та виробництва по 

етапах відповідно до технологічного процесу;

Націленість на енергоефективність у компанії Carlsberg Ukraine підтримується з 2008 року. 
На початкових етапах підприємство впроваджувало спеціальні програми з фокусом на енерго- 
ефективність, такі як «Проект 2.5.10», назва якого визначена цільовими КРІ енергозатрат в межах 
проекту (зниження питомих споживань склало 15–25% по різним видам енергії). Згодом набутий 
багаж знань професіоналів техніків-енергетиків дозволив систематизувати цю роботу як повсяк-
денний процес покращень та усунення втрат. Активна робота по оптимізації споживання енерго-
ресурсів в компанії Carlsberg Ukraine була розпочата у 2009 році. Оскільки найдорожчими енерго-
ресурсами були і є електро- та теплова енергія, то саме вони були у фокусі.

Про Carlsberg Ukraine

ВАЖЛИВО!

Ефективна робота обладнання – це робота без аварій, неочікуваних простоїв та втрат як матеріа-
лів, так і енергоресурсів. Процеси підвищення енергоефективності – це побудова дієвої, а не 
книжно-формальної системи LEAN, яка передбачає створення стійкої, раціональної та безпечної 
системи роботи ланцюжка поставок (Supply Chain). 

Енергоменеджмент. Як створити працюючу систему. Досвід Carlsberg Ukraine
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6 Sigma – 
один із методів 

управління процеса-
ми, заснований на 
проведенні статис-
тичної оцінки фактів, 
даних процесу, сис-
тематичному пошуку і 
розробці заходів що-
до підвищення рівня 
виходу придатної 
продукції, їх послі-
довного впроваджен-
ня та подальшого 
аналізу безпомилко-
вості процесів для 
збільшення задово-
леності клієнтів.

2) консолідація звітності для структурування та можливості ідентифі-
кації кращих практик;

3) моделювання енергоспоживання (статистичне або фізичне);
4) аналіз відхилень ціль/факт для можливості нормалізації або опти-

мізації процесу. Процес «6 Sigma» в дії;
5) розроблення плану дій або проектів по модернізації виробництва.
 
При виборі проекту для втілення насамперед необхідно звер-

тати увагу на:
• капітальні вкладення у обладнання та комплектуючі;
• очікуваний економічний ефект;
• зменшення впливу на довкілля. 

Основні фактично впроваджені 
проекти по економії енергоресурсів:

• оптимізація роботи аміачної холодильної компресорної – цей про-
ект є яскравим зразком втілення згідно з ідеологією 5 етапів робочого 
циклу стратегії збільшення енергоефективності Carlsberg Ukrai- 
ne, встановлення частотного перетворювача на двигун компресора  
40 бар;

ВАЖЛИВО!

Першочергово необхідно звертати увагу на об’єкти, які є у числі найбільших споживачів. 
Адже навіть 1% зниження у споживанні може дати значну економію в абсолютній величині.

Екологія як технологія майбутнього. Case study



53Екологія підприємства   //   №7 липень 2017 

• оптимізація роботи повітряної компресорної 6 бар (розділення сис-
теми на технологічне та повітря для керування клапанами; підбір, роз-
роблення та впровадження програмного забезпечення для автоматич-
ного керування роботою повітряними компресорами);

• перехід на LED–освітлення виробничих приміщень;
• оптимізація параметрів сусловарильних та заторних котлів для 

зменшення споживання теплової енергії без впливу на якісно-кількісні 
показники кінцевого продукту;

• створення та впровадження матриці споживання та виробітки га-
рячої води, що дає змогу контролювати наявність гарячої води в баках 
за рахунок планування послідовності технологічних процесів;

• ізоляція пляшкомийних машин, встановлення додаткового тепло-
обмінника доохолодження конденсату. Це дало можливість знизити тем-
пературу в робочій зоні і забезпечити підтримання більш комфортних 
умов праці, а також уникнути випарів вторинної пари з конденсатного 
бака цеха розливу;

• встановлення теплообмінника-утилізатора випарів деаератора, 
що дало можливість отримувати гарячу воду із температурою не ниж-
че 70 °С з подальшим її використанням для технологічних та побутових 
потреб;

• встановлення підігрівача повітря за рахунок тепла димових газів на 
котел. Результатом цього проекту стало підняття ККД котла на 3–4%. На 
поточний момент фактичний ККД котла до 98%;

• зміна конструкції термопакувальників, що забезпечило зменшення 
споживання електроенергії на 20–25%;

• будівництво очисних споруд із анаеробною стадією очистки стічних 
вод у комплексі із встановленням комбінованого пальника на котел для 
можливості одночасного спалення біогазу, який утворюється на очисних 
спорудах, та природного газу.

«За час нашої роботи, шляхом вдосконалення технології 
очистки стічних вод, ми досягли 13–14% заміщення біогазом 
природного газу. Для порівняння, починали ми з 2–3% на рік. 
У 2017 році ставимо собі за ціль відсоток заміщення біогазом 
не менше, ніж 15% за рік. В еквіваленті природного газу це 
буде складати близько 500 тис. м3, що є достатнім для 
опалення більше ніж 800 квартир площею у 70 м2 протягом 
всього опалювального періоду».

Енергоменеджмент. Як створити працюючу систему. Досвід Carlsberg Ukraine
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Детальніше про очисні споруди

Компанія Carlsberg Ukraine перетворює відходи свого виробництва в 
доходи. Однак  проект направлений не лише на енергозбереження та ви-
робництво біогазу, а також на зменшення негативного впливу на довкілля. 

«Зелені» технології

Використання «зелених» технологій, направлених на видобуток енер-
гії з відновлюваних джерел, уже давно у фокусі Carlsberg Ukraine. На 
своїх заводах, розташованих по всьому світу, компанія Carlsberg Ukraine 
втілює ці технології і отримує результат. 

Що відлякує потенційного інвестора 
від прийняття рішення на користь впровадження 
енергозберігаючого проекту на основі 
згаданих технологій?

1) На сьогодні «зелені» технології є досить 
дорогими.

2) Нестабільна політично-економічна си-
туація в країні.

3) Недоопрацьовано законодавчо-заохо-
чувальну програму для стимулювання під-
приємства більш активно інвестувати та ви-
користовувати поновлювані джерела енергії.

Незважаючи на це, компанія Carlsberg за-
кликає рухатися в цьому напрямі, адже за 
«зеленими» технологіями майбутнє. Тому, 
будучи соціально відповідальною організаці-
єю, Carlsberg Ukraine займається впрова-
дженням таких проектів навіть за умови ви-
никнення різноманітних перешкод.

Законодавча база щодо 
енергозбереження та енергоефективності

Основне завдання законодавства: створення сприятливих умов для 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), уни-
каючи при цьому безпосереднього втручання у господарську діяльність 
суб’єктів господарювання.

Екологія як технологія майбутнього. Case study
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Основний закон, що регулює відносини у сфері енергое-
фективності: ЗУ «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 р. 
№74/94 ВР, що визначає правові, економічні, соціальні та еколо-
гічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань 
та організацій, розташованих на території України, а також для 
громадян.

Мета законодавства про енергозбереження:
• регулювання відносин між господарськими суб’єктами, а також 

між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергоз-
береження;

• забезпечення зацікавленості підприємств, організацій та громадян 
в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, роз-
робленні й виробництві менш енергоємних машин та технологічного 
обладнання;

• закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері 
енергозбереження.

ВАЖЛИВО!

Закон про енергозбереження не є законом прямої дії, майже всі його норми носять деклара-
тивний характер. Таким чином, забезпечення правового регулювання у сфері енергоефективності 
та реалізації механізмів державного регулювання у цій сфері протягом останніх років здійснювало-
ся здебільшого через прийняття підзаконних нормативно-правових актів:
• Указів Президента України;
• Постанов та розпоряджень Уряду;
• Наказів Мінекономіки та Держ-
енергоефективності України.

Енергоменеджмент. Як створити працюючу систему. Досвід Carlsberg Ukraine
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До законодавчого та організаційного підґрунтя енергозбереження належать такі 
основні законодавчі акти (кодекси та закони):

• Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI;
• Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495- VI;
• ЗУ «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 р. № 2633-ІV;
• ЗУ «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР;
• ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 № 555- ІV;
• ЗУ «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 р. № 1391-ХІV;
• ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву  

та використанню біологічних видів палива» від 21 травня 2009 р. № 1391- ІV;
• ЗУ «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)  

та використання скидного енергопотенціалу» від 5 квітня 2005 р. № 2509- ІV;
• ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. № 3038- VI;
• ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.  

№ 1264-ХІІ;
• ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 № 2707-ХІІ.

Матеріал підготовано Аліною Жук, 
редактором видання «Екологія підприємства»

Екологія як технологія майбутнього. Case study

Про кейси провідних компаній, зокрема, корпорації «Оболонь», читайте у наступному 
номері журналу.
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як інструмент для розширення 
ринків збуту: досвід лідера 
з виробництва цегли

Зелена модернізація промислового сектора.

Екологічна 
сертифікація

Головне в публікації

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020»: перспективи для України

Принцип сталого споживання: екомаркування

Досвід ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка»

Економіка VS Екологія. Зелена модернізація

Матеріал підготовано 
за сприяння Світлани Берзіної, 
Центр екологічної стандартизації Державної академії 
післядипломної освіти та управління Мінприроди України
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Зелену модернізацію промислового сектора сьогодні, окрім 
економічних, стримує ще ряд факторів:

1) недостатнє розуміння бізнес-спільнотою переваг зелених пере-
творень; 

2) відсутність фахової інформації; 
3) незнання можливостей;
4) відсутність інструментів реального стимулювання таких змін; 
5) недосконалість законодавчих регуляторів.
Розуміючи необхідність переходу українських підприємств до зеле-

них методів економічної діяльності, одним зі стратегічних напрямів 
нашого видання є підготовка матеріалів із зеленої модернізації.  
Серію публікацій ми розпочнемо з питань екологічного маркування та 
добровільної сертифікації. 

Лідерами з екологічної сертифікації в Україні вже багато років є ви-
робники хімічної промисловості, а найпопулярнішою категорією про-
дукції – мийні засоби та будматеріали. Рушійною силою розвитку еко-
логічної сертифікації та маркування в Україні є постійно зростаю-
чий попит на екопродукцію в приватному секторі та при експорті.

«Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020»: 
перспективи для України

Стратегія ґрунтується на принципах сталого розвитку: 
• енергоефективність; 
• раціональне використання ресурсів; 
• запобігання забрудненню довкілля.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління – провідна організація 
Мінприроди України у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони 
довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 
проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокре-
ма, екологічного аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишньо-
го природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів підви-
щеної екологічної небезпеки. 

Мета діяльності Центру екологічної стандартизації полягає у наданні якісних послуг з оцінювання 
відповідності згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів під час виконання 
робіт із сертифікації систем екологічного управління згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2006.

Про установу

Екологічна сертифікація як інструмент для розширення ринків збуту
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Сталий розвиток (англ. «sustainable development») є проголо-
шеним ООН стратегічним курсом,  який  обрали для себе у 2015 році 
192 держав світу, зокрема Україна. Для нашої країни обрання мо-
делі сталого розвитку передбачає  економічні та соціальні змі-
ни, спрямованні на економічне зростання та  забезпечення високих 
стандартів якості життя. Досягнути цих змін можливо завдяки інно-
ваційному розвитку, модернізації виробництва та інвестиціям, 
виходу українських товаровиробників на нові ринки збуту у по-
єднанні з інституційними змінами.

Питання енергоефективності, відносяться до пріоритетів стратегії. 
За останні 20 років Радою ЄС та Єврокомісією  прийнято понад 200 ди-
ректив, постанов та регламентів, що стосуються питань довкілля.

У процесі реалізації  стратегії «Європа 2020» інститути ЄС продовжу-
ють розвивати і вдосконалювати європейське право, поєднуючи еколо-
гічні норми з добровільними інструментами, притаманними моделі цир-
кулярної економіки, як основи для розвитку сталого споживання та ви-
робництва. 

Циркулярна економіка – це модель економіки, спрямована 
на енергозбереження, ресурсозбереження  та більш чисте вироб-
ництво у поєднанні зі сталим  споживанням.

Так, за останні роки були оновлені акти права у сфері державних за-
купівель (щодо впровадження моделі сталих (зелених) закупівель), мо-
ніторингу навколишнього середовища, екологічної сертифікації та мар-
кування товарів і послуг, оцінки впливу на довкілля, підтримки впрова-
дження енергозберігаючих технологій та технологій більш чистого 
виробництва, просування продукції з поліпшеними екологічними харак-
теристиками. 

За останніми даними дослідження Євробарометра, 26% європей-
ських виробників пропонують екопродукти і послуги, тобто такі, що 
пройшли органічну або екологічну сертифікацію. А 77% споживачів 
готові платити більше за екопродукцію, якщо будуть упевнені в тому, 
що вона дійсно є такою, тобто має відповідну сертифікацію і марку-
вання.

Євробарометр (англ. «eurobarometer») – міжнародний проект 
регулярних опитувань громадської думки, що здійснюється під 
егідою Європейської Комісії.

200
директив,
постанов та 
регламентів

За останні 20 
років Радою ЄС 
та Єврокомісією  
прийнято понад
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Світовий ринок екопродукції оцінюється у 4200 млрд євро з часткою 
ЄС у розмірі 21%. Цей показник зростає в річному обчисленні в серед-
ньому на 4% навіть в період економічного спаду і має найбільший по-
тенціал зростання числа робочих місць.

Конкуренція між компаніями, щоб отримати частку на цьому ринку, 
постійно зростає.

Існує значний попит на екопродукти, пропоновані за конкурен-
тоздатною ціною, що свідчить про високий нереалізований потенціал на 
внутрішньому ринку ЄС, у тому числі державні закупівлі, на які припадає 
значна частка європейського споживання (близько 20% від ВВП ЄС).

Принцип сталого споживання: 
екомаркування

Принцип сталого споживання ґрунтується  на споживанні продукції з 
поліпшеними екологічними характеристиками на усіх етапах життєвого 
циклу. Метод життєвого циклу передбачає оцінювання можливих впли-
вів на стан довкілля та здоров’я людини, враховуючи показники безпеки 
сировини чи матеріалів і готової продукції в комплексі з показниками  
забруднення довкілля на етапах виробництва, транспортування, утилі-
зації відходів. Саме такий підхід надає комплексну оцінку.

Одним із найважливіших практичних інструментів для сталого спожи-
вання є екологічне маркування. Система екологічної сертифікації та 
маркування, у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14024, 
дозволяє оцінити екологічні характеристики та переваги різноманітних 
товарів і послуг щодо їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини. 

На сьогодні в Україні діють 52 екологічні стандарти для 
продуктових та сервісних груп, які застосовуються у якості 
критеріїв при здійснені екологічної сертифікації. Ці стан-
дарти є добровільними, адже вони розробляються на 
основі найкращих доступних технологій для певної катего-
рії продукції. 

Мета добровільної екологічної сертифікації: оцінити 
продукцію на всіх стадіях життєвого циклу за чітко встанов-
леними критеріями та ідентифікувати сертифіковану продук-
цію екологічним маркуванням. 

У якості екологічного маркування застосовуються твер-
дження, що вказують на екологічні переваги у поєднанні зі 
знаком екологічного маркування. В Україні з 2003 року зна-
ком екологічного маркування слугує знак, що отримав народ-
ну назву «Зелений журавлик». 

Екологічна сертифікація як інструмент для розширення ринків збуту
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стандарти
діють в Україні  
для продуктових 
та сервісних груп
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Цей знак є пізнаваним серед українських  споживачів, про що свід-
чать такі дані: 82% опитаних  свідомо готові обирати продукцію з по-
ліпшеними екологічними характеристиками і платити за неї дорожче, 
якщо будуть впевнені у перевагах. Купувати таку продукцію незалеж-
но від ціни готові 25 % опитаних. Платити на 10% більше від середньої 
ринкової ціни згодні 29% споживачів, на 20% більше – 21%, на 30% 
більше – 7%. Не готові переплачувати за екологічно сертифіковану 
продукцію лише 18 % респондентів (за даними опитування україн-
ських споживачів у 2015 р. у рамках програмної діяльності ПРООН в 
Україні).

Екологічне маркування відіграє важливу роль у зміні застарілих мо-
делей споживання на більш раціональну – сталу. Результатом зусиль 
Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) є послідовне збіль-
шення учасників ринку, які змінюють старі звички і беруть на себе відпо-
відальність, демонструючи це іншим.

GEN, Global Ecolabelling Network (Глобальна мережа екологіч-
ного маркування) – міжнародна асоціація, що об’єднує 27 систем 
(регіональних та національних) з екологічної сертифікації продукції 
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024. Сфера дії  
членів GEN поширюється на 60 країн світу. Єдині підходи щодо 
принципів та методів оцінки цих систем дозволяють ідентифікувати 
екологічні характеристики та загальні переваги продукції протягом 
її життєвого циклу.

Споживачі все більшу увагу приділяють екологічному маркуванню за 
результатами сертифікації та менше довіряють  рекламі і самодеклара-
ціям виробників.

Попит на екопродукцію стимулює товаровиробників переходити на 
добровільні екологічні стандарти, що також сприяє зменшенню забруд-
нення довкілля, запобігає кліматичним змінам та підвищує показники 
безпеки та якості продукції.

Також на розвиток екологічної сертифікації та маркування  вплива-
ють  сталі (зелені) державні закупівлі й необхідність підтвердження 

ДО ВІДОМА!

В Україні екологічно сертифікованими є понад 890 найменувань продукції 72 компаній, що 
позначені «Зеленим журавликом».

Економіка VS Екологія. Зелена модернізація
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екологічних характеристик для постачальників сировини чи матеріа-
лів. Наприклад, у зеленому будівництві – для постачальників будма-
теріалів.

Члени GEN взаємодіють між собою, що передбачає:
• розвиток програм технічної підтримки;
• спільну участь в розробленні/перегляді базових екологічних стан-

дартів на різні категорії товарів чи сервісних груп (наприклад, послуги 
готелів, ресторанів, закладів торгівлі, тощо);

• міжнародне взаємне визнання результатів оцінювання між органа-
ми екологічної сертифікації та маркування.

Зважаючи на активний розвиток ринку екотоварів і послуг у різних 
країнах, регіонах і на глобальному рівні, для українського бізнесу 
відкриваються гарні можливості виходу на зарубіжні ринки, по-
зиціонуючи себе як виробника продукції з поліпшеними характерис-
тиками відносно впливів на стан довкілля і здоров’я людини на усіх 
етапах життєвого циклу, що підтверджено екологічним сертифікатом 
згідно ISO 14024. Це дозволяє система взаємного визнання резуль-
татів оцінювання екопродукції між національними та регіональними 
системами сертифікації, об’єднаними в глобальну мережу, до якої 
входить Україна з 2004 року зі знаком екологічного маркування «Зе-
лений журавлик».

 

Це означає, що екологічні сертифікаційні системи та маркування кра-
їн Північної Європи «Nordic Swan» («Північний Лебідь»), екологічне мар-
кування Німеччини «Blue Angel» («Блакитний Янгол»), європейське мар-
кування «Ecolabel EU», екологічні знаки Америки «Green Seal» («Зеле- 
на Печатка») та Канади, Китаю, Австралії так само, як український «Зе-
лений журавлик» та інші члени GEN, визнають результати оцінювання 
між собою.

Екологічна сертифікація як інструмент для розширення ринків збуту
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ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК) – лідер у 
виробництві цегли на ринку України, стала першою компанією се-
ред українських виробників будматеріалів, яка відкрила для себе 
нові ринки збуту завдяки екологічній сертифікації.   

Будучи користувачем  екологічного сертифікату згідно з ISO 14024, 
отриманого в Україні, українській виробник цегли підтвердив відпо-
відність своєї продукції критеріям програми екологічного маркування 
Ізраїлю «Green Label» за спрощеною процедурою, що надало йому 
можливість постачати сертифіковану продукцію для проектів зелено-
го будівництва в Ізраїлі. 

Замість проходження перевірки в ізраїльському органі сертифі-
кації за всіма критеріями, включаючи лабораторні дослідження си-
ровини, продукції та аудити виробництва, підприємству необхідно 
було провести лише додаткові дослідження для встановлення від-
повідності  лише за окремими радіологічними показниками та по-
казниками вмісту важких металів. Ці показники були додаткові в 
критеріях програми «Green Label». Відповідність за іншими крите-
ріями була встановлена на підставі результатів оцінювання, про-
веденого українським органом екологічної сертифікації та марку-
вання, що були визнані ізраїльською стороною.

Спрощеність процедури сертифікації пов’язана з тим, що і україн-
ський і ізраїльський органи сертифікації – сертифіковані за Міжнародною 
програмою взаємної довіри та визнання (GENECIS, Global Ecolabelling 
Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System) та є сторонами 
міжнародної багатосторонньої Угоди між органами екологічної сертифі-
кації та маркування про взаємне визнання результатів оцінки відповіднос-
ті в рамках програми GENICES. 

Успішний 
приклад

Матеріал підготовано 
Людмилою Циганок за сприяння Галини Бузан, 

начальника відділу стандартизації Інституту екологічного 
управління та збалансованого природокористування

Економіка VS Екологія. Зелена модернізація
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Приклади розширеної відповідальності в Україні
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Майже всі відходи, що утворюються в Україні, потрапляють на сміт-
тєзвалища. Одне з нагальних питань – зобов’язання виробників за-
безпечувати переробку та утилізацію своєї продукції після її спожи-
вання. Це передбачено чинним Законом України «Про відходи». Проте 
досі не розроблений механізм реалізації цього «почесного» обов’язку 
виробників пакувальних матеріалів.

Про шляхи вирішення проблеми та розширену відповідальність 
виробника як стратегію захисту довкілля ми говоримо з головою прав-
ління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відхо-
дами Кирилом Косоуровим.

Сьогодення

Тривалий час в Україні діяла постанова Кабінету Міністрів України 
«Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, 
переробки та утилізації відходів як вторинної сировини» від 26 липня 
2001 р. № 915.  

Цей документ покладав на держпідприємство «Укрекоресурси» від-
повідальність за збір коштів на організацію утилізації відходів імпорто-
ваної та виробленої в Україні тари та  упаковки. Підприємства, що її вво-
зили або виробляли, сплачували збір згідно з розцінками, затвердже-
ними постановою.

Два роки тому уряд скасував постанову, заявивши, що таким чином 
ліквідовується «монопольне становище державної компанії «Укрекоре-
сурси» на ринку, а також знижується корупційна складова і адміністра-
тивне навантаження на бізнес».
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19
РОКІВ  

В ЕКОСФЕРІ

Кирило Косоуров розпочав свій професійний шлях у ЕКОсфері  
у 1998 році в секретаріаті фракції «Партії зелених». Співзасновник мо-
лодіжної організації «Зелена молодь України». Тривалий час працював 
у екологічному інжинірингу виконуючи проекти для світових компаній. 
Вже другий рік поспіль очолює ГС «Асоціація підприємств у сфері по-
водження з небезпечними відходами», метою якої є створення цивілі-
заційних умов поводження з небезпечними відходами в Україні. Спілка 
об’єднує підприємства, що мають усі необхідні документи, ресурси та 
власне спеціалізоване обладнання для збирання, зберігання, оброб-
лення, утилізації небезпечних відходів. Це єдине в Україні профільне 
об’єднання підприємств – утилізаторів небезпечних відходів. 
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Однак альтернативного варіанту уряд не запропонував. Тож два роки, 
як питання зависло у повітрі, платежі не здійснюються, а за утилізацію 
відходів сплачують фактично громадяни через тариф на вивезення по-
бутових відходів

Світовий досвід

РВВ запровадили на початку 1990-х років деякі країни теперішнього 
Європейського Союзу – Німеччина, Швеція, Франція. Згодом це було 
визнано як найкращий принцип та впроваджено на рівні ЄС. На сьогод-
ні таким принципом керується більшість країн світу, його впроваджують 
також в Азії та Африці. 

Наприклад, в Японії введення цього механізму підвищило на 27% збір 
і переробку відходів тари та упаковки з 1997 по 2000 роки.

Мета РВВ:

1) збільшення обсягу збору і переробки вторинної сировини; 
2) перекладення фінансової відповідальності з громадян та держав-

них органів і тим самим стимулювання екологізації виробів, зниження їх 
негативного впливу а довкілля.

Розширена відповідальність виробника

Розширена відповідальність виробників (РВВ)

ВИРОБНИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕРОБКУ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

ПРОДУКЦІЇ ПІСЛЯ ЇЇ СПОЖИВАННЯ

Упаковка Шини Оливи (мастила)

Батарейки Ртутні лампи Електронне обладнання

Економіка VS Екологія. Управління відходами
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Чи може РВВ стати дієвим 
механізмом вирішення проблеми 
утилізації небезпечних відходів?

Так, розширена відповідальність виробників – це європейський ін-
струмент, що дозволяє запустити систему обігу відходів і їх ефективної 
переробки. 

Проблема: в Україні система переробки й утилізації відходів – у тіні, 
хоча має величезний обіг коштів, велику кількість залучених людей, але 
створена непрофесійно. Саме через розширену відповідальність вироб-
ника ми можемо зробити галузь переробки відходів прозорішою і надати 
їй можливість на цивілізоване існування, як це є в європейських країнах.

Інструменти вирішення (від Асоціації підприємств у сфері пово-
дження з небезпечними відходами):

1) відміна мораторію на перевірку ліцензіатів (з 300 було перевірено 
тільки 75 ліцензіатів) залучення до перевірок представників профільних 
громадських організацій та широке висвітлення у відкритих інформаційних 
джерелах забезпечить прозорість перевірок та отриманих даних. На рин-
ку мають залишитися лише ті компанії, які дійсно можуть займатися пере-
робкою/утилізацією, а не банальним продажем документів;

2) зміна ліцензійних умов (компанія  може задекларувати наявність 
обладнання для утилізації небезпечних відходів, але при цьому фактич-
но його не мати. Нонсенс полягає в тому, що  профільне міністерство не 
має права здійснити передліцензійну перевірку). Не можна дозволити 
випадковим ділкам будувати нові схеми на відходах;

3) впровадження системи декларування відходів, обігу, обліку від 
виробника до кінцевого утилізатора (декларування, утворення і утиліза-
ція відходів – це та частина, яка зробить ринок абсолютно прозорим). 
Має бути цивілізований ринок, де відповідальність не є тягарем для 
утворювача чи переробника відходів. Має працювати ринковий меха-
нізм, який врегулює всі операційні процеси;

4) проведення журналістських розслідувань з метою викриття не-
чесних утворювачів відходів і утилізаторів. Громадськість і суспільство, 
мають знати, хто заробляє додаткові кошти на забрудненні спільного до-
вкілля. 

Законодавча база та державний 
контроль у сфері РВВ

Закон України «Про відходи» – єдиний важіль, що має вплив у сфері 
відповідальності за відходи. 

Так, стаття 17 ЗУ «Про відходи» говорить, що виробник має дбати 
про долю відходів, які спонукає його виробництво, а врегулювання 

Розширена відповідальність виробників (РВВ)

Ст. 17 ЗУ
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подальших дій утворювачів відходів відсутнє. Також було затвердже-
но постанову № 915, яка регулює акумулювання платежів за випуск 
на ринок тари та пакування, тобто в наказовому порядку змушує ви-
робників та імпортерів сплачувати кошти за майбутню утилізацію. 
Однак існують значні проблеми з прозорістю контролю за фінансо-
вим обігом.

Про три європейських моделі: 
яка з них може бути втілена 
в Україні?

Нині існує декілька центрів створення стратегії поводження з від-
ходами і розглядаються різні моделі для різних видів відходів. Я запро-
понував би використовувати всі три моделі, при цьому слід врахувати 
досвід реалізації найбільш вдалих кейсів. Тому що однозначно сказати, 
що буде працювати – розширена відповідальність чи комбінована мо-
дель – неможливо. 

Існує слушна думка, що ЗУ «Про відходи» – не найгірший 
закон навіть на європейському рівні. Проте проблема полягає 
в тому, що не було прийнято ніяких підзаконних актів.

Проблема ЗУ «Про відходи» в тому, що його не виконують 
належним чином і не несуть за це відповідальності. Тому, 
мабуть, треба внести зміни до карного та адміністративного 
кодексів. Адже яким ідеальним не був би закон, якщо його не 
виконувати – ніяких позитивних зрушень не буде!

Єдине, я проти запровадження нового екологічного податку, 
який буде адмініструвати державна установа без жодних 
природних економічних процесів і який знову потрапить до 
рук чергового корупційного монстра.

Розширена відповідальність виробників (РВВ)

Постанова № 915

Економіка VS Екологія. Управління відходами
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Чи готові виробники додати до вартості свого товару певну розра-
хункову вартість для утилізації? Певно, що так. Чи готові переробники, 
які мають отримати цю вторинну сировину і переробити? Думаю, відпо-
відь теж позитивна. Матеріально-технічна база для переробки більшос-
ті відходів готова. По певним видам відходів має бути створений додат-
ковий економічний ефект, наприклад «Заставна вартість».

ДОВІДКА!

До Верховної ради внесені три законопроекти, що передбачають одне й те саме – зако-
нодавче впорядкування питань, пов’язаних зі збором та утилізацією відходів. Однак кожен з 
них пропонує свою модель реалізації РВВ:

1) ЗАКОНОПРОЕКТ № 3198 – встановити комбіновану систему розширеної відповідаль-
ності виробника для відходів упаковки, зношених шин, відходів електричного й електронно-
го обладнання, відпрацьованих олив (мастил).

2) ЗАКОНОПРОЕКТ № 3198-1 – ввести податок на виробництво й імпорт упаковки і то-
варів в упаковці та спрямовувати на компенсацію послуг з переробки побутових відходів.

3) ЗАКОНОПРОЕКТ № 4028 – пропонує модель розширеної відповідальності виробни-
ка тари та упаковки через створення неприбуткової організації розширеної відповідаль-
ності, на яку покладатиметься обов’язок виконання норм перероблення та утилізації від-
ходів упаковки.

Моделі розширеної відповідальності виробника

Розширена відповідальність виробників (РВВ)

Виробник

1. Неприбуткова організація

2. Податок

3. Неприбуткова організація або податок

Система поводження 
з відходами



72 Екологія підприємства   //   №7 липень 2017 

І наостанок. Чи вірите в екологічну 
свідомість керівників підприємств?

Я працював у європейських компаніях, до цього – зі світовими мон-
страми. Висновок з побаченого у цих організаціях: свідомість прийшла 
внаслідок жорсткого покарання за невиконання. Якщо у компанії 
«Shell» розіллється випадково нафта, то про це дізнаються ЗМІ, що впли-
не на котирування акцій на міжнародних біржах. Тому у таких корпора-
ціях існує спеціальний напрямок який забезпечує унеможливлення поя-
ви подібних ситуацій. Це економічно обґрунтовано: якщо керівник не 
дбає про наслідки своєї професійної діяльності, це може призвес-
ти до колосальних збитків компанії.

 Розширена відповідальність виробника має успішний досвід втілен-
ня у європейських компаніях. На шляху до цього стоїть і Україна. Проте 
важливо всебічно розуміти, які можливості відкриває така стратегія за-
хисту довкілля для компаній.

ДОВІДКА!

В Україні є переробні потужності, і вони не завантажені на повну. Наприклад, переробники 
автомобільних акумуляторних батарей завантажені на 30%, ламп – на 10–15%.

В Україні існує потужний ринок сільськогосподарської хімії. Грав-
ців цього ринку умовно можна поділити на 2 групи: цивілізовані і не 
дуже.

До цивілізованих відносимо великі корпорації, такі як «Байєр», 
«Дюпон», «Сингента». У їх корпоративних стандартах прописано, що 
підприємство повинно дбати про ту продукцію, яку реалізує, і навіть 
про відходи, які утворює. Тому ці компанії вже декілька років під-
писують договори з організаціями-утилізаторами, які безкоштовно 
збирають ці відходи (тару з пестицидами та іншими засобами за-
хисту рослин), бо сплачують імпортери, і утилізують. Такі корпорації 
керуються 17 статтею Закону України «Про відходи».

Яскравим прикладом є компанія «Carlsbergг», яка впровадила 
кейс «Зворотна тара», приймаючи свої пляшки.

Приклади 
РВВ
в Україні

Розширена відповідальність виробників (РВВ)Економіка VS Екологія. Управління відходами
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Питання РВВ є надзвичайно актуальним. За-
конотворці часто не доводять справи до логічно-
го завершення, що, в свою чергу, провокує май-
бутні проблеми та затрати для самої держави. 
Яскравий приклад – трагедія Грибовицького сміт-
тєзвалища, ціна якого: 14 мільйонів та людські 
жертви.  

Інша сторона питання – погляд на проблему 
РВВ зсередини. Власники підприємств у своїй 
більшості є сучасними та інноваційними ( цього 
від них вимагає ринок). Вони відвідують розвине-
ні країни, тому про ситуацію, яка складається в 
Європі з відходами, знають не з чуток. 

Виробники, які поставляють свою продукцію в 
Європу чи Америку, намагаються дотримува-
тись стандартів з двох причин: 

1) цього вимагає замовник (інколи від дотри-
мання вимог стосовно охорони навколишнього 
середовища залежить чи будуть замовник та ви-
робник співпрацювати);

2) впливає людський фактор (коли підприє-
мець, побувавши на виробничих або торгових 
майданчиках  свого замовника та побачивши ор-
ганізацію праці, поводження з відходами та став-
лення до законодавства в цій країні, зробив пра-

вильні висновки й налагодив процес на власному 
виробництві).  

Як правильно діяти екологу на підприємстві, 
де є відходи: 

1) скласти перелік відходів;
2) визначити класи небезпеки цих відходів;
3) організувати ведення обліку відходів (жур-

нали та процедура звітності);
4) обладнати місце тимчасового зберігання 

відходів;
5) домовитись про співпрацю щодо утилізації 

необхідних відходів з відповідними організація-
ми, які мають на цей вид діяльності ліцензію;

6) контролювати кількість утворення відходів 
та у міру накопичення передавати їх відповідно до 
підписаних договорів;

7) визначити показник ПзУВ;
8) якщо ПзУВ більше 1000 у.о., надати лист до 

екологічної інспекції з проханням видати дозвіл 
на розміщення відходів;

9) виготовити паспорти на відходи;
10) розробити інструкції поводження з відхо-

дами;
11) видати наказ для відповідальних за відходи.

Матеріал підготовано Аліною Жук,
редактором видання «Екологія підприємства»

Думка практика

Іван Гошовський,
інженер – еколог у МП ТзОВ «Олісма»

Продовження теми про управління 
відходами, зокрема, ресторану та готелю, 
читайте у №8 журналу «Екологія підприємства»

Розширена відповідальність виробників (РВВ)
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Тренд чи необхідність? 
Поради тим, хто «не в темі». 
Лайфхаки від медіа-групи 1+1

Зелений офіс 
як частина зеленої 
модернізації.

Життя в стилі ЕКО. Колекція «ЕКОлайфхаків»  

Цей вид сертифікації передбачає проведення оцінки організацій офісного типу на відповідність 
стандарту СОУ ОЕМ.08.036.067 «Адміністративні послуги (офіси). Екологічні критерії» і охоплює 
такі аспекти, як:

• ефективне управління матеріальними та природними ресурсами;
• енергозбереження, якість оточуючого середовища робочої зони;

Екологічна сертифікація організацій 
офісного типу за програмою «Зелений офіс»
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• поводження з відходами;
• закупівля товарів і послуг.

Концепція «Зелений офіс» зацікавила багатьох українських компаній, але більшість із них «Зе-
лений офіс», перш за все, приваблює у якості новомодного «зеленого» тренду.

Стандарт встановлює показники, за якими проводиться оцінка результатів запровадження 
системи управління відповідно до принципів «Зеленого офісу». Він також встановлює кількісні та 
якісні показники енергоємності, споживання ресурсів, а також екологічні кваліфікаційні вимоги 
для закупівель товарів і послуг.

Процедура оцінки проводиться незалежною компетентною стороною. Тож сертифікація  до-
зволить внести ясність і чіткість розуміння того, чи задовольняє організація вимоги стандарту. 
Такий підхід відповідає міжнародній практиці та правилам ділової етики. 

Про зелений офіс спілкуємося 
з Мариною Гриценко, керівником групи з корпоративної 
соціальної відповідальності медіа-групи 1+1 

Група 1+1 медіа – один з найбільших медіа-холдингів Украї-
ни, до складу якого входить 7 телеканалів, а також група інтер-
нет-сайтів, власний виробничий департамент і Вища школа 
Media & Production. 

1+1 медіа виступає за відповідальний бізнес, враховуючи корпора-
тивну соціальну відповідальність. У рамках концепції «Зелений офіс» 
компанія запровадила низку проектів, які успішно реалізовує 
і готова поділитися лайфхаками.

Про компанію

Головне в публікації
Екологічне маркування та концепція «Зелений офіс»

Активність компанії у рамках зеленої модернізації

Секрети залучення персоналу

Лайфхаки від 1+1

Зелений офіс як частина зеленої модернізації
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Корпоративні поради від 1+1 медіа 

Коли ми говоримо на тему екології, то розуміємо, що не можемо 
розділяти поняття тренду та необхідності тому, що сьогодні тренди ви-
никають із необхідності. Дехто заявляє, що не збирається слідувати 
модним тенденціям. Але така позиція не змінить факту, що екологічна 
ситуація впливає  і буде впливати на людину. Можна спилювати дере-
во, на якому сидиш, думаючи, що воно не зламається.

Ми живемо в епоху надмірного споживання ресурсів. «Багато людей 
витрачають величезні кошти, які  ще не заробили (купують у кредит), аби 

придбати речі, які не хочуть, щоб зди-
вувати людей, які їм не подобаються», 
— слова американського актора Віла 
Сміта, і я повністю з ним погоджуюсь. 
Справа в тому, що ми більше виробля-
ємо ресурсів, аніж встигаємо спожива-
ти. Ми повинні менше думати про его, 
а більше про еко! І це не складно. Важ-
ливо лише виховати у собі певні звич-
ки. Тому ми прагнемо сформувати еко-
культуру не тільки серед співробітни-
ків, а хочемо, щоб вони транслювали її 
вдома та заряджали цим свої сім’ї.

1. «Зелений офіс».
2. Проект «Власна чашка» (відмовилися від паперових стаканчиків).
3. Наші візитівки та сувенірна продукція вироблені з переробленого 

паперу та екологічної сировини.
4. Проект «По дорозі»: залучаємо співробітників до спільних поїздок 

в офіс одним автотранспортом. Це дозволяє:
• зменшити негативний вплив на екологію — використовуючи один 

транспортний засіб, мінімізуються газові викиди в атмосферу;
• познайомитися ближче з колегами з різних департаментів;
• зекономити кошти на дорогу.

Як виникла необхідність 
упровадження екокультури?

Що запроваджено в компанії 
в рамках зеленої модернізації?

Життя в стилі ЕКО. Колекція «ЕКОлайфхаків»  
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5. Ековолонтерство (прибираємо парки, вулиці).
6. Запрошуємо експертів до офісу, проводимо еколекції.

1. Дорослі теж люблять гратись і змагатись, тому організовуємо кор-
поративні конкурси.

2. Додаємо більше гумору в проекти.

3. Нагадуємо колегам, яку величезну користь вони роблять для пла-
нети та для кожного з нас.

4. Ми готуємо екоподарунки за змістом:
• годівнички, шпаківні;
• саджанці та насіння;
• термогорнятка;
• блокноти з екопорадами, екоручки;
• екоторби;
• враження, а не речі;
• LED–лампи;
• акумулятори з зарядним пристроєм;
• вироби із переробленого пластику;
• вироби із переробленого паперу.

У чому секрети залучення 
персоналу до підтримання концепції 
(створення інформаційних стендів, 
системи інформування тощо)?

Важливо! 
Брати участь у будь-якому проекті для колег повинно бути  просто та зручно.

Зелений офіс як частина зеленої модернізації
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Економіка чи екологія? 
Кілька корисних лайфхаків від 1+1 

1. Щодо сміття:
Впровадьте роздільний збір сміття вдома або в офісі.
Стереотипи: це дорого. 
Правда: «зелений тариф» допомагає заощадити кошти компанії або 

житлового будинку на роздільний збір сміття.

Достатньо для початку мати 4 кошики для сортування, які будуть 
містити: 

• органічне сміття;
• папір;
• скло;
• пластик.

 
2. Щодо батарейок і ламп:

Здавайте окремо на переробку батарейки та люмінесцентні лампи. 
Це не складно, а лише питання звички.

Нижче наведені 2 схеми виробництва нових виробів.

3. Щодо паперу:
• купуйте папір, виготовлений з повторно переробленого матеріалу;
• купуйте папір без хлорного відбілювання;

4 кошики 
достатньо 
мати для

початку сортування 
сміття: паперу, органіч- 
ного сміття, скла, 
пластику

Важливо!
Виробництво з повторно переробленого паперу використовує на 65% 
менше води, забруднює менше повітря на 75%, а воду – на 35%. 1 
дерево може очистити щорічно до 132 кг забруднення. Переробка 
стопки газет заввишки 1 метр зберігає 1 сосну заввишки 10 метрів. 
Виробляючи скляний виріб із старої сировини використовується на 
50% менше води, на 80% менше відходів від добування сировини та 
на 25-50% менше споживання електроенергії. Для того, щоб рухатись 
більш екологічним напрямком, важливо збирати відходи та віддавати 
їх на переробку.

Життя в стилі ЕКО. Колекція «ЕКОлайфхаків»  



79Екологія підприємства   //   №7 липень 2017 

• купуйте папір місцевого виробника;
• звертайте увагу на екологічне маркування;
• друкуйте тільки тоді, коли це справді необхідно або використо-

вуйте чернетки;
• намагайтесь друкувати з двох сторін аркуша; 
• використовуйте електронний документообіг.

4. Щодо води:
• не купуйте воду у пляшках, а встановіть якісний фільтр для води; 
• купуйте сучасну сантехніку (аератори, змішувачі);

Схема 1 
CradletoGrave (від колиски до могилки)

Схема 2 
CradletoCradle (від колиски до колиски)

1тонна
 повторно 
 використаного 
 паперу зберігає 

17 дерев

Зелений офіс як частина зеленої модернізації
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• купуйте водоефективне обладнання (посудомийки, пральні ма-
шини);

• кип’ятіть воду в електрочайнику тільки в необхідному об’ємі;
• для миття посуду краще заповнити мийку водою;
• швидко ліквідуйте протікання кранів та туалетних бачків.

5. Щодо енергоспоживання:
• при купівлі обирайте «енергозберігаюче» офісне обладнання та 

освітлення;
• вимикайте персональний комп’ютер одразу, як тільки закінчили з 

ним роботу;
• вимикайте світло, якщо воно вам не потрібне; 
• вимикайте непотрібне офісне обладнання та використовуйте ре-

жим очікування (stand-by); 
• користуйтесь зональним освітленням;
• після використання від’єднуйте зарядні пристрої від електроме-

режі;
• уникайте користування офісним обладнанням у час пікових наван-

тажень (16:00–19:00). 

6. Щодо шкідливих викидів:
• замість автівки, за можливості, користуйтеся громадським тран-

спортом, велосипедом або ходіть пішки; 
• зменшіть кількість відряджень, організовуючи відеоконференції по 

Skype.

Сьогодні, коли екологічна проблема в країні та світі набула глобаль-
них обертів, важливо розуміти необхідність впровадження «зелених 
ініціатив». Як промислові підприємства, так і кожна організація офіс-
ного типу має можливість зробити свій внесок до зеленої модерніза-
ції. Пам’ятаймо, що кожна людина, яка є частиною того чи іншого тру-
дового колективу постійно несе відповідальність перед навколишнім 
середовищем. Тому впровадження програми «Зелений офіс» є розум-
ним вибором задля збереження екологічної ситуації в Україні. 

Матеріал підготовано 
Людмилою Циганок за сприяння Марини Гриценко,

керівника групи з корпоративної соціальної відповідальності медіа-групи 1+1

Життя в стилі ЕКО. Колекція «ЕКОлайфхаків»  



Анна Таранцова
голова робочої групи щодо поводження з відходами 
Американської торгової палати в Україні

Іван Паламарчук 
заслужений природоохоронець України

Ганна Натоптана 
заступник директора з питань екології ТОВ «ИРБИС-ЮГ»

Віталій Мариненко 
завідувач науково-дослідного відділу соціально-трудових відносин, розвитку та аналі- 
тики статистичної звітності сільських територій  НДІ «Украгропромпродуктивність», 
кандидат наук у сфері державного управління

Євгенія Аратовська
засновниця ГО «Україна без сміття»

Кирило Косоуров  
голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження 
з небезпечними відходами

Софія Шутяк 
провідний юрисконсульт МБО «Екологія–Право–Людина», 
експерт РПР довкілля, адвокат

Олександр Ігнатенко
доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління 
національним господарством та економічної політики Національної академії державного 
управління при Президентові України, головний консультант проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток 
та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»

Ганна Виговська 
завідувач кафедри екологічної безпеки Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління, кандидат технічних наук

Андрій Конеченков
голова правління Громадської спілки «Українська вітроенергетична 
асоціація», віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації (WWEA)

Редколегія
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Екологічні заходи

з гарячих практичних питань
Практичні семінари 

На підприємство прийшла перевірка: 
дії еколога. Концепція реформування системи 
природоохоронного нагляду в Україні-2017

У програмі:

1. Нове в законодавстві-2017
2. Концепція реформування системи природоохоронного нагляду  

в Україні, яка передбачає ліквідацію Державної екологічної інспек-
ції України та створення на її базі нового природоохоронного орга-
ну з новими функціями, затверджена Кабінетом Міністрів України  
1 червня 2017 року

3. 7 головних аспектів для підприємств про перевірки
4. Типові помилки при перевірках та рекомендовані дії

5 головних питань про нові правила видачі  
дозволів на спеціальне водокористування.  
Позитивний аспект для ведення бізнесу

У програмі:

1. Хто тепер видає дозволи на спеціальне водокористування
2. Які документи слід підготувати? Практикум з підготовки документів 
3. Про видачу дозволу або надання відмови на спеціальне  

водокористування
4. Підстави для відмови у видачі дозволу та для переоформлення  

дозволу

РЕКОМЕНДУЄМО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА НАЙБЛИЖЧІ ЕКОЗАХОДИ!

липня
м. Київ

21

липня
м. Київ

28
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З питань участі: 

044-568-5138, 507-2227 (департамент конференцій), 
seminar@mediapro.com.ua

Екологічні заходи

Серія екоконференцій 
ЕКОtransformation 

ЕКОtransformation: 
зелена модернізація виробництва

Законодавча сесія (11.00 – 12.30)

Сесія 2: Міжнародний досвід і перспективи для України (13.00 – 15.00)

Сесія 3: Case stady (15.20 – 18.00) 

ЕКОtransformation: 
АПК. Законодавчі зміни, технології. 
Кращий досвід

У програмі:

1. Державне регулювання агробізнесу в умовах Євроінтеграції
2. Екологічний менеджмент АПК України: від корпоративної філософії 

до економії засобів 
3. Агробізнес VS Екологія. Основні шляхи вирішення проблем.  

Case «Українські  агромайдани» 
4. Енергоефективність агропідприємств. Case
5. Агротехніка. Органічне землеробство. Case 
6. Інноваційна агрохімія. Case «Пестициди на сніданок, сер»
7. Відходи. Варіанти рішень
8. Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу в умовах  

конкурентоздатності

листопада
м. Київ, МВЦ

7

листопада
м. Київ, МВЦ

8
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