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Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 

03035, м. Київ, вул. Митрополита  

Василя Липківського, 35 

Міністру Абрамовському Р.Р. 

 
Вих. № : 1//14/2020 

Від 14.09.2020 

 
«Щодо надання інформації про відповіді на лист Міндовкілля 

№ 25/4-10/4541-20 від 08.09.2020 р. щодо технічних вимог до Реєстру  

 Операторів контрольованих речовин від ГС «Холодильна асоціація України»  

 

Шановний Романе Романовичу! 
        На Ваш запит щодо надання пропозицій від ГС «ХАУ» з створення Реєстру операторів 

контрольованих речовин, повідомляємо наші пропозиції та бачення функціонування Реєстру:  

 

       Як раніше ми Вам повідомляли, за приклад може бути взято Реєстр операторів контрольованих 

речовин з Чехії: https://www.mzp.cz/dco але з доповненнями які ми пропонуємо, а саме: 

1) В Реєстрі, на його офіційній сторінці (сайті) має бути форма у якій передбачена можливість 

фільтрації та пошуку за наступними критеріями: вказується «ПІБ» фізичної особи, що підлягає 

сертифікації/або «Назва компанії», яка використовує контрольовані холодагенти у своїй 

діяльності. Додатково вказується «ІНН» фізичної особи/ або «ЄДРПОУ» юридичної особи. В 

разі заповнення номеру алгоритм сайту автоматично «підтягує» інформацію або про фізичну 

особу або про компанію та ФОПа. Має бути вказано для юридичної особи та для ФОП основний 

«КВЕД діяльності», ці дані також можуть автоматично бути заповнені Реєстром. Також 

вказується в формі «Галузь сертифікації» - «Побутові кліматичні системи та теплові насоси»(до 

неї увійдуть ті, хто займається інсталяцією і експлуатацією побутових систем кондиціонування 

та теплових насосів – через те, що вони можуть та будуть закуповувати сервісний холодагент 

для застарілих систем з використанням контрольованих речовин (далі по тексту КР) , 

«Промислові, напівпромислові та комерційні холодильні і кліматичні системи»(до них увійдуть 

усі, в кого на балансі є системи з використанням контрольованих речовин), «Засоби 

протипожежного захисту»(всі хто інсталює та експлуатує системи з використанням КР), 

«Системи охолодження та кліматичні системи на транспорті»(також всі, хто використовує КР у 

цьому секторі – від суден морського флоту, вагонів та до звичайних автівок), «Використання 

контрольованих речовин для виробництва аерозолів та піни і виробів з неї»(до цього пункту 

можуть увійти ті, хто імпортує такі речовини та  виробляє аерозолі та піну і вироби з ї 

використанням. Звісно, їх буде меньше але…), «Збирання та утилізація холодагентів»(до цього 

пункту увійдуть компанії що будуть займатись ресайклінгом та утилізацією цих речовин), 

«Навчальні заклади та тренінгові центри» (також до цього переліку можуть увійти навчальні 

https://www.mzp.cz/dco
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заклади професійної освіти та тренінгові центри при компаніях, які будуть навчати 

проходженню практичних навичок з утилізації холодагентів та можуть мати у себе на балансі 

стенди з використанням КР). Таке деталізоване сортування операторів за напрямками дасть нам 

у майбутньому відстежувати статистики їх кількості та тренди їх зменьшення(або зростання). 

Це – важливий елемент для аналітики та контролю. 

2) У формі пошуку оператора та у Реєстрі має бути вказана поштова, електронна, юридична та 

фактична адреса знаходження підприємства або фізичної особи що веде діяльність з 

контрольованими речовинами. Це вноситься один раз та надалі дозволяє дублювати 

повідомлення оператору та в разі порушення ним вимог умов сертифікації повідомити його 

практично з 100%  вірогідністю. Це також важливо для надсилання їм повідомлень про 

припинення дії сертифікату(бажано щоб Реєстр мав таку АВТОМАТИЧНУ функцію – 

попередження за 3 місяці до завершення, за місяць та постфактум). 

3) У формі реєстрації та пошуку у Реєстрі має також бути вказано безпосередньо номер та дату 

видачі діючого сертифікату та кінцевий термін його дії. Також в Реєстрі має бути вказаний 

навчальний заклад, що провів підготовку (навчання за програмою) фізичної особи або фахівців 

компанії та орган що видав сертифікат. 

4) Форма пошуку Реєстру має передбачати також пошук оператора (фактичної його прив’язки до 

Googlе – карт. 

     При розробці детального технічного завдання для створення Реєстру просимо також залучити нас 

до обговорення. 

    Прошу повідомити щодо врахування наших пропозицій на Ваш лист у встановлені Законом терміни 

на електронну адресу gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 

37, Анашкіну Сергію Володимировичу. 
      

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В.                            
 
Вик. Анашкін С.В. 

тел.+38-067-567-18-54 

gshau2018@gmail.com 

www.ref.org.ua 
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