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 створення нового та вдосконалення існуючого 
нормативно-правового  поля щодо 
поводження з ПХД;

 поширення обізнаності серед зацікавлених 
сторін, через проведення освітніх семінарів та 
тренінгів;

 проведення повної інвентаризації 
електротехнічного обладнання, яке містить 
ПХД;

 відбір проб трансформаторних мастил та 
проведення аналізу на забруднення ПХД;

 демонстрація технологій для екологічно 
безпечного очищення обладнання що  
забруднене ПХД та знешкодження відходів, 

 що містять ПХД.



 Підготовлено огляд чинних нормативних актів України, що стосуються життєвого 
циклу управління ПХД;

 Розроблено проект Технічного регламенту поводження з поліхлорованими
дифенілами;

 Розроблено Настанови з екологічно обґрунтованого поводження з 
поліхлорованими дифенілами;

 Було організовано та проведено п’ять триденних тренінгів для представників 
бізнесу, громадських організацій, представників екологічної інспекції, ДСНС та 
обласних департаментів екології (участь взяли понад 350 присутніх),;

 Розроблено проекти технічних методів визначення та аналізу ПХД для 
використання в Україні;

 Проведено оцінку мережі лабораторій, розроблені критерії для лабораторій, які 
потребують розвитку потужностей та акредитації.



 Розроблено методичні документи для 
проведення повної інвентаризації ПХД та ПХД-
вмісного обладнання в Україні;

 Розроблено програмно-технічний комплекс для 
ведення національного реєстру об’єктів, які 
використовують, зберігають та переробляють/ 
знешкоджують ПХД;

 Відібрано 5 000 зразків трансформаторних 
мастил для проведення скринінг тестів та 
здійснення аналізів на можливість забруднення 
ПХД;

 Здійснено експертну оцінку інвентаризаційних 
даних ПХД-вмісного обладнання в Україні









В рамках проекту було відібрано 5 000 проб трансформаторних 
мастил на підпримствах, що є партнерами проекту:

 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», 

 ПАТ «Київенерго», 

 ПрАТ «Київобленерго», 

 ПрАТ «Рівнеобленерго»

 Центральний гірничо-збагачювальний комбінат, 

 Південний гірничо-збагачювальний комбінат, 

 ПАТ «Запоріжсталь», 

 ПрАТ «Запоріжвогнетрив», 

 ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», 

 ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». 
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 В рамках проекту були розроблені «Настанови з екологічно 
обґрунтованого поводження з ПХД, складовою частиною яких став 
огляд найбільш поширених методів та технологій знешкодження 
ПХД. 

 Проведено аналіз поточного стану підприємств-ліцензіатів, які 
мають технологічні можливості та надають послуги у сфері 
поводження з небезпечними відходами в Україні.



 В червні-липні 2017 року в рамках Проекту та з метою сприяння 
виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо 
Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі були 
проведені тренінги в Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Києві з питань 
усунення ризиків для здоров’я людей та навколишнього 
середовища від поліхлорованих дифенілів, нормативно-правового 
забезпечення регулювання СОЗів в Україні та світі, інвентаризації 
та моніторингу ПХД.

 У заходах взяли участь понад 350 представників обласних 
державних адміністрацій, великих промислових підприємств 
областей, громадських екологічних організацій, обласних 
екологічних інспекцій, територіальних управлінь Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, фахівці з охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, 
поводження з відходами та охорони праці.





 Методичний посібник «Визначення шляхів
екологічно обґрунтованого видалення ПХД в Україні» 

 У методичному посібнику наведені  методичні засади  
розроблення техніко-економічного обґрунтування 
створення технологічних комплексів для 
знешкодження/видалення ПХД. Окрім того, наведені 
довідкові данні щодо найбільш поширених технологій для 
видалення та знешкодження полі хлорованих дифенілів.

 2. Методичний посібник «Інвентаризація
поліхлорованих дифенілів в Україні»

 У методичному посібнику наведені методичні засади 
ідентифікації та первинного обліку обладнання та відходів, 
які містять ПХД. Викладені принципи формування 
Національного реєстру ПХД та методичні засади 
формування необхідних для реєстру баз даних.




