
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від __ _______ 2019 р. № 

Щодо законопроекту про озоноруйнівні 
речовини та фторовані парникові гази 
(реєстр. № 9082)

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 28.02.2019 
№  2699-VIII  "Про  прийняття  за  основу  проекту  Закону  України  про
озоноруйнівні  речовини  та  фторовані  парникові  гази"  Комітетом  з  питань
екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  розглянуто  66  зауважень  і  пропозицій  народних
депутатів України до цього законопроекту, які внесено відповідно до пункту 1
статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

У  законопроекті  враховано  ряд  зауважень,  викладених  у  висновках
Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України та
Комітету, шляхом врахування пропозицій народних депутатів України до другого
читання.  Серед  зауважень  і  пропозицій,  які  залишилися  неврахованими,
надмірна  деталізація  викладу  процедурних  питань,  дублювання  положень
Монреальского протоколу і  поправок до нього,  відмінності  змісту додатків до
Монреальського протоколу і до законопроекту та ряд інших зауважень.

Деякі  пропозиції  народних  депутатів  України  мають  взаємовиключний
характер і загалом стосуються визначення термінів, нового викладу статей щодо
сфери дії законопроекту, регулювання операцій з контрольованими речовинами,
навчання та підтвердження кваліфікації персоналу, обліку та звітування, змін до
законодавства,  викладених  у  прикінцевих  положеннях,  набрання  чинності
положень законопроекту, виключення статей та положень із законопроекту, зміни
всіх додатків до законопроекту і його доповнення ще одним додатком.

Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської громадської організації
"Спілка холодильщиків України", Асоціації українських виробників "Морозиво і
заморожені  продукти",  Української  філії  Міжнародної  академії  холоду.  У
зазначених  листах  висловлено  застереження  від  прийняття  законопроекту  у
другому  читанні  і  прохання  повернути  законопроект  розробнику  для
доопрацювання,  оскільки  економіка  України  не  готова  до  запропонованих



кардинальних змін у галузі штучного холоду і кондиціонування. Зазначено, що
введення  жорсткого  регулювання  гідрофторвуглеців  є  передчасним  без
ратифікації відповідних міжнародних угод, запровадження обмеження на імпорт
основних  холодоагентів  може  спричинити  кризові  явища,  законопроект  не
відповідає сучасному стану економіки України і має ряд суттєвих недоліків.

Під час підготовки законопроекту до другого читання відповідно до пункту
1  статті  116  Регламенту  Верховної  Ради  України  подано  66  зауважень  і
пропозицій народних депутатів України, які наведено у порівняльній таблиці для
розгляду законопроекту у другому читанні (додається). Із них пропонується:

врахувати – 19;

відхилити – 13;

врахувати частково – 32;

врахувати редакційно - 2.

За  інформацією  голови  підкомітету  з  питань  державного  моніторингу
навколишнього  природного  середовища  народного  депутата  України  
Рибака І. П. на базі зазначеного підкомітету було створено робочу групу, яка на
підставі  пункту  4  частини  1  статті  118  Регламенту  Верховної  Ради  України
підготувала пропозиції, надані листом від 28.05.2019 № 04-15/03-101209, щодо
остаточної  редакції  ряду  статей  законопроекту  для  внесення  від  Комітету  до
порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, а саме:

1. По тексту слова "продукція та товари", "продукція та товари, що містять
регульовані речовини", "продукція, товари та обладнання, в яких містяться або
використовуються  регульовані  речовини",  "продукція,  товари  та  обладнання",
"продукція та товари, що їх містять" замінити словами "товари та обладнання";

2. Остаточну редакцію у рядку 17 викласти у такій редакції:

"10)  національна  квота  на  імпорт  регульованих  речовин  —  визначений
Монреальським  протоколом  для  України  щорічний  обсяг  споживання
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1
Додатку 2 до цього Закону;";

3. Остаточну редакцію у рядку 25 викласти у такій редакції:

"18) потенціал глобального потепління (ПГП) - показник, визначений для
кожного фторованого парникового газу, зазначеного в Додатку 2, який означає
кліматичний  потенціал  глобального потепління  фторованого парникового газу
відносно вуглекислого газу;";

4. Остаточну редакцію у рядку 35 викласти у такій редакції:

"28)  товари  та  обладнання  —  продукція  та  обладнання,  що  містять
регульовані  речовини,  та/або  продукція  та  обладнання,  що  функціонують  із
застосовуванням  регульованих  речовин,  окрім  контейнерів,  що
використовуються для транспортування чи зберігання регульованих речовин;";

5. Остаточну редакцію у рядку 40 викласти у такій редакції:
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"2.  Дія  цього  Закону  поширюється  на  суб’єктів  господарювання,  які
провадять операції з регульованими речовинами, а також діяльність, пов’язану з
обігом та  використанням стаціонарного обладнання  або систем,  визначених у
частинах 4 та 5 статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на
отримання  кваліфікаційного  документа  (сертифіката)  відповідно  до  статті  11
цього Закону.";

6. Остаточну редакцію у рядку 86 викласти у такій редакції:

"1.  Провадити  операції  з  регульованими речовинами мають право лише
фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора
регульованих речовин шляхом внесення до Реєстру.";

7. Остаточну редакцію у рядку 125 у такій редакції:

"3.  Імпорт  озоноруйнівних  речовин  та  фторованих  парникових  газів,
зазначених  в  пункті  1  Додатку  2  до  цього  Закону,  здійснюється  за  умови
отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт регульованих
речовин.";

8. Остаточну редакцію у рядках 184 - 201 викласти у такій редакції:

"2.  Для  отримання  кваліфікаційного  документа  (сертифіката)  для
виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат
подає органові, визначеному в частині першій цієї статті, такі документи:

заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої  влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки;

копії  документів  про  профільну  освіту,  здобуту  в  закладах  освіти,  за
спеціальністю  чи  напрямом,  підготовка  за  якими  дає  право  кандидату
претендувати  на  отримання  кваліфікаційного  документа  (сертифіката)  для
виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік
таких  спеціальностей  та  напрямів  встановлюється  центральним  органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за
спеціальністю  згідно  з  переліком,  встановленим  центральним  органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

копії  документів,  що  підтверджують  результати  навчання  відповідно  до
статті 10 цього Закону та результати складення іспиту.

3. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених
частиною першою статті  10  цього Закону, не  є  документом про  вищу освіту
державного зразка згідно із Законом України “Про вищу освіту”.

Кваліфікаційний документ (сертифікат)  для виконання робіт, визначених
частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити:

найменування органу, що видав кваліфікаційний документ(сертифікат) ;
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ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);

номер кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);

назву  закладу,  на  базі  якого  особа  пройшла  навчання  та  склала
кваліфікаційний іспит;

перелік робіт, які має право виконувати особа;

підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний
документ (сертифікат).

4. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених
частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років.

Центральний орган  виконавчої  влади,  що реалізує  державну  політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної  безпеки,
видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених
частиною першою статті 10 цього Закону не пізніше десяти робочих днів з дати
подання документів, визначених у частині другій цієї статті.

5. У видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт,
визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в
разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.

6.  Строк  дії  кваліфікаційного  документа  (сертифіката)  може  бути
припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який
видав  кваліфікаційний  документ  (сертифікат),  або  в  судовому  порядку  у  разі
грубих порушень, допущених під час  проведення робіт, визначених у частині
першій  статті  10  цього  Закону,  порушення  законодавства  України  у  сфері
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

7.  Після  отримання  згоди  на  обробку  персональних  даних  осіб,  що
отримали  кваліфікаційні  документи  (сертифікати),  центральний  орган
виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища, вносить до Єдиного реєстру операторів
регульованих речовин таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний
документ (сертифікат):

ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);

номер кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);

перелік робіт, які має право виконувати особа.

Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати),
вноситься  до  Єдиного  реєстру  операторів  регульованих  речовин  з  метою
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забезпечення  державного  обліку  осіб,  що  отримали  кваліфікаційні  документи
(сертифікати)."

9. Остаточну редакцію у другому стовпчику порівняння редакцій додатку 2
викласти у такій редакції:

Додаток 2
(за пропозиціями № 64 н.д. Диріва А.Б. і № 65 н.д. Недави О.А.)

до Закону України “Про озоноруйнівні 
речовини та фторовані парникові гази”

1. ПЕРЕЛІК
фторованих парникових газів та їх потенціал глобального потепління

Речовина
100-річний потенціал глобального

потепління
Хімічна формула Промислова назва

CHF2CHF2 HFC-134 1100
CH2FCF3 HFC-134a 1430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3500
CH3CF3 HFC-143a 4470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
CHF3 HFC-23 14800

2. ПЕРЕЛІК
фторованих парникових газів та їх потенціал глобального потепління

Речовина
100-річний потенціал глобального

потепління
Хімічна формула Промислова назва

SF6 гексафторид  
сірки

22 200

CF4 тетрафторид
вуглецю 

5 700

C2F6 гексафторетан 11 900
C3F8 октафторпропан 8 600
C4F10 перфторбутан 8 600
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C5F12 перфторпентан 8 900
C6F14 перфторгексан 9 000
c-C4F8 октафторциклоб

утан 
10 000

В  обговоренні  законопроекту  взяв  участь  президент  ВГО  "Спілка
холодильщиків  України"  Возний  В.Ф.  Під  час  обговорення  народні  депутати
України  -  члени  Комітету  та  присутній  на  засіданні  Міністр  екології  та
природних  ресурсів  України  Семерак  О.М.  погодилися  щодо  необхідності
введення в дію закону у разі його прийняття не раніше 1 січня 2023 року, а також
про  недоцільність  заборони імпорту  та  розміщення  на  ринку  регульованих
речовин  в  одноразових  контейнерах,  передбаченої  частиною  6  статті  7
законопроекту.

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1.  Інформацію  щодо  підготовленого  до  другого  читання  законопроекту
про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстр. № 9082) взяти
до відома.

2. Пропозиції народних депутатів України:

врахувати  –  Голубова  Д.  І.  (№  7),  Диріва  А.  Б.  (№№  36,  71,  73),  
Недави О. А. (№№ 1, 2, 11, 53, 58, 60, 75), Левченка Ю. В. (№ 9), Продан О. П.
(№№ 32, 38, 41, 59, 70), Рябчина О. М. (№№ 10, 43); 

відхилити – Диріва А. Б. (№ 77), Левченка Ю. В. (№ 5), Недави О. А.  
(№№ 3, 12, 19, 20, 21, 25, 72), Продан О. П. (№№ 37, 39, 42, 69);

врахувати частково – Вовка В. І. (№ 62), Диріва А. Б. (№№ 15, 16, 17, 23,
26,  28,  44,  45,  49,  56,  57,  66,  67,  74),  Левченка  Ю. В.  (№№ 6,  14,  30,  51),  
Недави О. А. (№№ 8, 13, 29, 33, 40, 50, 54, 61), Продан О. П. (№№ 34, 47),  
Рябчина О. М. (№№ 27, 52, 64).

3. Визначити у пункті 1 Прикінцевих положень законопроекту, що закон
вводиться в дію не раніше 1 січня 2023 року.

4.  Частину  6  статті  7  заборони  імпорту  та  розміщення  на  ринку
регульованих речовин в одноразових контейнерах виключити.

5. Пропозиції, викладені у мотивувальній частині цього рішення, та надані
листом від 28.05.2019 № 04-15/03-101209 щодо остаточної редакції ряду статей
законопроекту для внесення від Комітету до порівняльної таблиці, підготовленої
до другого читання, подати від народних депутатів України Диріва А. Б., Недави
О. А., Єднака О. В., Дзюблика П. В., Рибака І. П. (№№ 4, 18, 22, 24, 31, 35, 46,
48, 55, 68, 76).

6. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про озоноруйнівні
речовини та  фторовані  парникові  гази  (реєстр.  № 9082) прийняти у  другому
читанні та в цілому як Закон.
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7. Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити голову
підкомітету  з  питань  державного  моніторингу  навколишнього  природного
середовища, народного депутата України Рибака Івана Петровича.

Перший заступник 
Голови Комітету А. Дирів
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