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«Щодо отримання інформації про наявність  
в Україні ОРР та ФПГ які мають бути включені  
до проекту «Закон про ОРР та ФПГ» 
 
 
 

Шановний Остапе Михайловичу! 
 
 
      У зв’язку з тим, що у наданому Міністерством на обговорення проекті «Закону про 
озоноруйнуючі(ОРР) речовини та фторовані парникові гази(ФПГ)», пояснювальній 
записці та аналітичному звітові до нього взагалі не передбачені фінансові інструменти, 
регіональні та урядові програми щодо організації виконання даного закону(на відміну від 
аналогічних законів країн ближнього закордоння та Європи), вважаємо що експерти та 
розробники закону не врахували всього обсягу наявності таких речовин в Україні та через 
це нас(бізнес та підприємства, працюючі у сфері штучного холоду) може спіткати 
негативний досвід Європи, де після реалізації Законів та виконання умов Монреальського 
протоколу існує вже ДЕФІЦІТ сервісного запасу фреонів, вартість на які підвищилась в 
рази. Про це останнім часом неодноразово пише світова преса та Інтернет ресурси, тож ця 
проблема існує і нам не має потреби йти шляхом помилок. Через це, вважаємо за потрібне 
провести наступну спільну роботу з інвентаризації ОРР та ФПГ: 

1) Міністерство природи та екології України надає відповідні запити до Міністерств, 
у яких має (чи може мати) місце використання ОРР та ФПГ за останні 3 роки: 
- до Міністерства аграрної політики та продовольства України відносно наявності 
таких речовин у процесі виробництва, переробки, транспортування, збереження 
продуктів харчування, 
- до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України відносно наявності 
таких речовин у експортній складовій, на підприємствах оптово-роздрібної торгівлі 
та ін.. 
- до Міністерства енергетики та вугільної промисловості відносно наявності таких 
речовин у забезпеченні роботи промислового обладнання, виробничих процесах та 
ін.. 
- до Міністерства інфраструктури України відносно наявності таких речовин на 
залізничному, річковому, морському, автомобільному та авіаційному транспортові 
та у підприємств, які забезпечують їх роботу, 
- до Міністерства оборони України відносно наявності таких речовин на 
структурах, які підпорядковані міністерству та мають відношення до стратегічного 
запасу, держрезерву, та підприємствах забезпечуючи їх функціонування, 
- до Міністерства охорони здоров’я відносно наявності таких речовин у закладах 
медицини, наукових та дослідних закладах, лікарнях, моргах, об’єктах кріогенного 
холоду та ін.. 
- можливо, також необхідно зробити запит до інших структур, таких як місцеві 
виконавчі органи влади та самоврядування щодо наявності у регіонах та містах 



підприємств та бізнесу, який працює у сфері штучного холоду та надати запити до 
таких підприємств. 

2) Міністерство природи надає запит до відповідних митних органів про 
імпорт/експорт ОРР та ФПГ за останні 3 роки 

3) ГС «Холодильна асоціація України» та ВГО «Спілка холодильщиків України» 
надають запити до громадських організацій, професійних асоціацій та партнерів з 
проханням повідомити про використання ОРР та ФПГ. 

 
 
       Таким чином, ми спільно маємо отримати та з допомогою українських та 
міжнародних експертів проаналізувати наявну ситуацію з ОРР та ФПГ, щоб мати 
можливість прорахувати вартість витрат на відмову від ОРР та ФПГ, що передбачені у 
додатках до Закону. Можливо, як ми і наголошували, потрібно створити чи відновити 
роботу міжміністерської робочої групи з озонових питань, так званий «Озоновий 
секретаріат»!  
      У разі, якщо ми з Вами залучимо усі зацікавлені сторони до цієї роботи, маємо шанс на 
успіх, а саме – визначення перспектив споживання ОРР та ФПГ Україною, перспектив 
модернізації обладнання на екологічно безпечне та енергетично  ефективне, та залучення 
інвестиційної складової з боку провідних міжнародних екологічних формацій на 
підготовку та виконання процесу відмови від ОРР та ФПГ за Монеральским протоколом. 
     У іншому випадку, усі витрати, що понесуть український бізнес та підприємства, 
будуть покладені ними на кінцевого споживача – громадянина України, також нижчою 
стане конкурентоспроможність українських продуктових товарів та виробів на світовому 
ринку…  
      Ми неодноразово наголошували у листах та на засідання з обговорення проекту 
Закону про необхідність більш виваженого підходу до впровадження вимог 
Монреальського протоколу з боку очолюваного Вами Міністерства, та особисто прохаємо 
Вас дослухатись порад з боку експертів та фахівців нашої галузі. 
 
 
З повагою,  
та надією на плідну співпрацю, 
 
Голова ГС «Холодильна асоціація  
України» 
Анашкін С.В 
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