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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ РТУТТЮ

Здавна люди надавали ртуті магічної сили, бо 
цей метал за кімнатної температури перебуває 
у стані рідини. Але науковим підтвердженням те-
орії найбільшого вимирання на планеті, яке ста-
лося 252 мільйони років тому, стало те, що вчені 
по всьому світу знаходять частинки ртуті у відкла-
деннях того часу. Ця речовина з’явилася у повітрі 
після згорання великих запасів вугілля і потра-
пила у водойми. Його називають масовим перм-
ським вимиранням, або великим вимиранням і, 
на думку фахівців з університету Цинциннаті та 
Китайського університету геологічних наук, воно 
сталося через велике виверження вулканів і випа-
ровування ртуті [1].

У недавньому минулому в Україні працював 
на базі Микитівського ртутного родовища [2] 
у районі міста Горлівки Донецької області Мики-
тівський ртутний комбінат (на сьогодні родови-
ще законсервовано і фактично не експлуатується 
з 1991 р.) [3]. Мінеральний склад Микитівського 
ртутного родовища характеризується промисло-
вими сортами штокверкових пластових лінзопо-
дібних тіл, які містять до 30% ртуті [4]. Результа-
том видобування ртуті стало те, що Микитівське 
рудне поле стало територією екологічного лиха за 
вмістом ртуті в об’єктах довкілля. Унаслідок роз-
робки ртутних родовищ відвали та відходи мають 
високу концентрацію ртуті – 5–45 мг/кг (у серед-
ньому 10–15 мг/кг), що перевищує фоновий вміст 
(0,037 мг/кг) у сотні разів [5].

За даними Організації Об’єднаних Націй 
(далі – ООН), уже в нинішньому XXI ст. забруд-
нення ртуттю стане найгострішою проблемою 
для жителів Землі. Однією з наболілих проблем є 
утилізація ртуті та ртутьвмісних відходів (далі – 
РВВ) [6]. Всесвітня організація охорони здоров’я 
(далі – ВООЗ) наголошує, що ртуть є одним із най-
більш поширених та небезпечних токсикантів на-
вколишнього середовища, належить до першого 
класу надзвичайно отруйних речовин [7].

Більшість робіт, присвячених проблемі охо-
рони довкілля від забруднення ртуттю, викону-
вались в інших наукових галузях, а саме безпеки 
життєдіяльності. Аналіз публікацій у сфері еко-
логічного права свідчить, що проблемам забруд-
нення ртуттю приділялася увага у працях таких 
учених, як: А. Гетьман, Ю. Шемшученко, А. Со-
колова. Проте здебільшого вони розглядали за-

гальні питання охорони довкілля та забезпечення 
екологічного контролю в цій сфері.

Метою дослідження є аналіз світового досвіду 
щодо правової охорони довкілля від забруднення 
ртуттю та перспектив його використання в Україні.

Аналізуючи міжнародне законодавство, яке 
регулює поводження із ртуттю, варто зазначити, 
що європейські країни відмовляються від ртуті. 
Наприклад, органи влади в Норвегії та Швеції 
ввели законодавчу заборону на використання рту-
ті у виробництві, а також на її імпорт і експорт. 
Така ж заборона мала набрати чинності у Сполу-
чених Штатах Америки ще у 2010 р.

На виконання міжнародних зобов’язань Укра-
їни, що випливають з її участі в Базельській кон-
венції про контроль за транскордонними переве-
зеннями небезпечних відходів та їх видаленням 
(1989 р.) [8], і з метою забезпечення дотримання 
вимог екологічної безпеки під час транскордон-
них перевезень небезпечних відходів Кабінет 
Міністрів України затвердив: Положення про 
контроль за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видален-
ням; Жовтий перелік відходів; Зелений перелік 
відходів [9]. У цьому акті зазначено, що ртуть та 
сполуки ртуті належать до категорії відходів, які 
підлягають регулюванню і віднесені до Жовтого 
переліку відходів.

Відповідно до Директиви Європейського пар-
ламенту та Ради Європейського Союзу «Про відхо-
ди» (2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р.), класи-
фікація відходів як «небезпечні відходи» повинна 
базуватись на законодавстві Співтовариства про 
хімікати, зокрема, що стосується класифікації 
препаратів як небезпечних, включаючи гранич-
ні значення концентрації цих препаратів. Не-
безпечні відходи мають регулюватися суворими 
специфікаціями, щоб запобігти (або обмежити), 
наскільки це можливо, потенційним негативним 
для людського життя ефектам, що виникли через 
неналежне поводження з такими відходами. Ок-
рім того, треба дотримуватись системи, за якою 
відходи та небезпечні відходи класифікуються 
відповідно до списку видів відходів, складено-
го востаннє рішенням Комісії (2000/532 ЄС від 
3 квітня 2000 р.), що встановлює список відхо-
дів згідно зі ст. 1 (а) Директиви Ради 75/442/ЄС 
«Про відходи», та рішенням Ради 94/904/ЄС, що 
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встановлює список небезпечних відходів згідно зі 
ст. 1 (4) Директиви Ради 91/689 ЄС «Про небез-
печні відходи (ОВL 226.6.9.2000.С.3)».

Аналізуючи євроінтеграційні процеси, варто 
зазначити, що в Україні вносяться зміни до зако-
нодавства, яке регламентує поводження із ртут-
тю. Відповідно до р. 3 Основних засад (стратегії) 
державної екологічної політики України на пе-
ріод до 2020 р. [10], п. 1701 Плану заходів з вико-
нання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами, з іншої сторони[11], з метою вдо-
сконалення системи моніторингу якості атмос-
ферного повітря в Україні затверджено Порядок 
здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кад-
мію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних 
вуглеводнів в атмосферному повітрі [12]. Згідно 
із п. 5 р. III зазначеного Порядку, для оцінки яко-
сті атмосферного повітря щодо вмісту ртуті цільо-
ві показники й інші критерії оцінки не застосо-
вують (на відміну від миш’яку, кадмію, нікелю і 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів) унаслі-
док належності ртуті та її сполук до надзвичайно 
токсичних речовин (1 клас небезпеки). У цьому 
документі закріплено особливу небезпеку ртуті як 
токсичної речовини.

Законом України «Про Загальнодержавну 
програму поводження з токсичними відходами» 
затверджена Загальнодержавна програма пово-
дження з токсичними відходами [13]. Цією Про-
грамою визначено два пілотні проєкти, пов’яза-
ні з очищенням від залишків ртуті промислових 
об’єктів: проведення заходів щодо рекультивації 
забруднених ртуттю полів фільтрації казенного 
заводу «Імпульс» (м. Шостка); проведення са-
нації забрудненої ртуттю території ВАТ «Ради-
кал» (м. Київ). Передбачалися також розроблен-
ня і дослідно-промислова апробація технології 
знешкодження й утилізації відходів, що містять 
ртуть, ВАТ «Микитівський ртутний комбінат». 
Приділяється увага ртуті в Законі України «Про 
ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та 
перенесення забруднювачів», що визначає серед 
забруднювачів ртуть та її сполуки (як Hg) [14].

Податковий кодекс (далі – ПК) України [15] 
окремо передбачає ставки податку за розміщення 
відходів у спеціально відведених для цього місцях 
чи на об’єктах. Згідно із пп. 1 п. 1 ст. 246 ПК Укра-
їни, ставка податку за розміщення окремих видів 
надзвичайно небезпечних відходів, а саме облад-
нання та приладів, що містять ртуть, елементи 
з іонізуючим випромінюванням, – 865,47 грн 
за одиницю. Ставку податку за викиди в атмосфер-
не повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення, згідно з п. 1 ст. 243 ПК 
України, а саме ртуті та її сполук, визначено в роз-
мірі 103 931,28 грн за 1 т.

Кабінетом Міністрів України затверджено 
Технічний регламент обмеження використан-
ня деяких небезпечних речовин в електричному 
та електронному обладнанні [16], до таких речо-
вин у ньому віднесена ртуть.

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, затвердила Порядок опублікування 
інформації про частку кожного джерела енер-
гії, використаного для виробництва електричної 
енергії, та вплив на навколишнє природне сере-
довище, спричинений виробництвом електричної 
енергії [17]. Виробник оприлюднює інформацію 
про вплив на навколишнє природне середовище, 
спричинений виробництвом електричної енер-
гії, за відповідною формою, шляхом розміщен-
ня даних на власному вебсайті. Серед викидів в 
атмосферне повітря мають визначатися ртуть  
та її сполуки.

Перед Україною зараз стоїть дилема переробки 
РВВ без забруднення довкілля. Адже за радян-
ських часів РВВ, які утворювалися на території 
Радянського Союзу, централізовано переробля-
лися на Микитівському ртутному комбінаті. Існу-
вала відпрацьована система збору, обліку, тран-
спортування і переробки ртутьвмісних відходів. 
Щорічно перероблялося до 205 тисяч тонн РВВ 
дванадцяти найменувань, із цієї сировини виро-
блялося до 400 тонн товарної ртуті. Як резуль-
тат, дослідження вмісту ртуті й інших хімічних 
елементів у рудах Микитівського рудного поля, 
хвостосховищах (хвости) Микитівського ртут-
ного комбінату та території поблизу комбінату 
щодо сумарного показника забруднення ґрунтів 
ртуттю свідчить, що ці території належать до ка-
тегорії помірно небезпечних [18]. Помірно небез-
печний стан територій визначається в діапазоні 
оцінок системи умовних показників ушкоджено-
сті біосистем від 0,251 до 0,500 за «середнього» 
рівня ушкодженості біосистем і «задовільно-за-
грозливого» їхнього стану. Рекомендується нор-
муючий періодичний регламентний контроль 
таких територій [19]. Поблизу Микитівського 
ртутного комбінату вміст випарів ртуті становить  
від 155–300 до 1 427–1 680 мг/л, що є причиною 
ртутної інтоксикації жителів цього району, під-
вищеної захворюваності, дитячої смертності. 
У ґрунті навколишньої території, відстійнику і 
золі рослин виявлено концентрації ртуті, що пере-
вищують фонові в 10–15 разів. Вміст металу в під-
земних водах у районі Микитівського ртутного 
комбінату у 20–30 разів перевищує ГДК.

Подібна проблема належного утримання хіміч-
но небезпечного об’єкта та зберігання небезпечних 
відходів на підприємстві існує і в Києві, яка скла-
лася навколо ВАТ «Радикал». Майже 70 років 
тому почалася промислова діяльність заводу хі-
мікатів по вулиці Червоноткацька, 61, на відста-
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ні приблизно 4 км від станції метро Лісова. Завод 
спеціалізувався на виробництві каустичної соди, 
хлору, хімічних засобів захисту рослин тощо. 
У 1994 р. підприємство із площею 67 га привати-
зували шляхом корпоратизації та перетворили на 
ВАТ «Радикал». У результаті недосконалості тех-
нологічних процесів виробництва відбулося зна-
чне забруднення хімічними речовинами окремих 
територій заводу, що зазначили у столичному Мі-
ністерстві надзвичайних ситуацій.

У період із 1996 по 1998 рр. через відсутність 
коштів і борги за енергоносії всі види виробництва 
на ВАТ «Радикал» було зупинено без дотримання 
відповідних норм і виконання необхідних регла-
ментних робіт. А саме: небезпечні хімічні речо-
вини залишили на підприємстві з порушенням 
вимог законодавства та без охорони. На сьогодні 
у ґрунті та шламонакопичувачах заводу знахо-
дяться сполуки небезпечних речовин, які накопи-
чувалися протягом тривалої роботи.

Постановою Арбітражного суду Києва від 
4 серпня 2000 р. ВАТ «Радикал» визнали банкру-
том, стосовно заводу почалася процедура лікві-
дації. Наприкінці 2002 р. господарським судом 
Києва було затверджено план санації ВАТ «Ради-
кал». Загальну вартість комплексу робіт із санації 
території підприємства оцінили в 96 млн гривень. 
Фінансування витрат для проведення першочер-
гових робіт та розробку технічно-економічного 
обґрунтування інвестиційних вкладів у санацію 
в обсязі 1,3 млн гривень здійснювали коштом Ки-
ївської міської державної адміністрації, однак на 
сьогодні фінансування припинено.

Протягом 2001–2005 рр. із території ВАТ «Ра-
дикал» вивезли 127 тонн ртуті металевої, понад 
1 000 тонн забрудненого ртуттю обладнання та 
хімічних речовин різного класу небезпеки. Ртуть 
і шлами, які забруднено ртуттю, відправили  
на ТОВ «Микитртуть» у Горлівку Донецької об-
ласті [20].

Планувалося у 2013 р. почати вивіз ґрунту, 
обладнання та металевих конструкцій, забрудне-
них ртуттю (більше 200 тис. тонн). Програма була 
складена на п’ять років, вартість робіт становила 
134 млн грн. Вивезення ртутьвмісних відходів 
«Радикала» планувалось до Горлівки (Донецька 
область), в обсязі 200 тис. тонн елементів, що 
містять ртуть, решту планувалося спрямувати 
на поховання за кордон, але вже був неприємний 
інцидент, коли повідомили, що мають намір ви-
возити відходи до Чехії, то місцеві природоохо-
ронці перекрили кордон [21]. Потім цифри було 
скореговано, на Микитівський комбінат планува-
лося вивезти приблизно 130 тисяч тонн відходів, 
120 тисяч з яких будуть поховані без переробки 
(низька концентрація ртуті), а 10 тисяч мали пе-
реробити шляхом термічної демеркуризації (бо 
висока концентрація ртуті) [22].

Станом на 2017 р. на території колишнього 
столичного заводу «Радикал» у деяких точках 
концентрація ртуті в повітрі перевищує гранично 
допустиму норму до 30 разів. Концентрація отруй-
ної речовини у ґрунті в деяких місцях перевищує 
допустиму норму до 14,5 разів [23].

Оцінка стану навколишнього середовища та 
правового регулювання у сфері гарантування еко-
логічної безпеки під час поводження із ртуттю по-
требують системного підходу. Треба законодавчо 
заборонити припинення видобутку ртуті, вико-
ристання ртуті у видобутку корисних копалин та 
інших промислових процесах; забезпечити сти-
мулювання використання чистих джерел енергії, 
які не спалюють вугілля, а також здійснення без-
печного поводження, використання й утилізацію 
продукції і відходів, що містять ртуть.

У зв’язку із цим доцільним є приєднання Укра-
їни до Мінаматської конвенції, адже Конвенція 
є багатосторонньою природоохоронною угодою, 
у якій розглядаються конкретні види діяльно-
сті людини, що спричиняють широкомасштабне 
забруднення ртуттю. Ратифікація цієї угоди до-
поможе скоротити глобальне забруднення ртут-
тю в майбутні десятиліття шляхом забезпечен-
ня контролю за викидами ртуті в атмосферу від 
вугільних електростанцій, промислових котлів, 
що працюють на вугіллі, деяких видів діяльності 
з виробництва кольорових металів, спалювання 
відходів та виробництва цементу.
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Анотація

Шуміло О. М. До питання правової охорони до-
вкілля від забруднення ртуттю. – Стаття.

У статті розглянуто аспекти правової охорони 
довкілля від забруднення ртуттю, що здійснюється 
на міжнародному та національному рівнях. Дослі-
джено проблему правового регулювання переробки 
ртутьвмісних відходів в Україні й утилізації забрудне-
них ртуттю ґрунтів.

Встановлено, що позитивною стороною євроінте-
граційних процесів є внесення змін до законодавства, 
яке регламентує поводження із ртуттю. Так, з метою 
вдосконалення системи моніторингу якості атмосфер-
ного повітря в Україні затверджено Порядок здійснен-
ня моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, 
нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів 
в атмосферному повітрі.

Висвітлено зміни нормативно-правового характе-
ру щодо оподаткування підприємств за розміщення 
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах. Так, збільшення ставки податку за розмі-
щення окремих видів надзвичайно небезпечних відхо-
дів, а саме обладнання та приладів, що містять ртуть, 
елементи з іонізуючим випромінюванням, суттєво 
збільшено, що дасть у подальшому позитивний ефект 
щодо збереження довкілля. Досліджено позитивну ди-
наміку щодо збільшення ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарни-
ми джерелами забруднення, а саме ртуті та її сполук.

Доведено позитивні зміни в законодавстві, що ре-
гулюють поводження з токсичними відходами. Так, 
Загальнодержавною програмою поводження із токсич-
ними відходами визначено два пілотні проєкти, пов’я-
зані з очищенням від залишків ртуті промислових 
об’єктів: проведення заходів щодо рекультивації за-
бруднених ртуттю полів фільтрації казенного заводу 
«Імпульс» (м. Шостка); проведення санації забрудне-
ної ртуттю території ВАТ «Радикал» (м. Київ). Чинним 
законодавством передбачається розроблення і дослід-
но-промислова апробація технології знешкодження й 
утилізації відходів, що містять ртуть.

Запропоновано приєднання до Мінаматської кон-
венції, законодавчу заборону видобутку ртуті і викори-
стання ртуті у видобутку корисних копалин в Україні. 
Наголошено, що приєднання до Конвенції дозволить 
забезпечити контроль за викидами ртуті в атмосферу 
від вугільних електростанцій, промислових котлів, що 
працюють на вугіллі, деяких видів діяльності з вироб-
ництва кольорових металів, спалювання відходів та 
виробництва цементу.

Ключові слова: ртуть, навколишнє природне сере-
довище, Мінаматська конвенція, ртутьвмісні відходи, 
небезпечні відходи, заборона ртуті.
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Summary

Shumilo O. M. On the issue of environmental legal 
protection from mercury pollution. – Article.

The article considers the aspects of international and 
national legal framework for protecting the environment 
from mercury pollution. The problem of regulating mer-
cury-containing waste recycling and mercury polluted 
soil disposal in Ukraine has been studied.

It has been stated that the positive side of European 
integration is amending the legislation on mercury treat-
ment. E.g., in order to improve the air quality monitor-
ing system in Ukraine the Regulation on monitoring the 
content of arsenic, cadmium, mercury, nickel and poly-
cyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere has been 
approved.

The legal amendments on taxation of businesses for 
the disposal of waste in specifically designated areas or 
facilities have been highlighted. Thus, the tax rate for the 
disposal of certain types of extremely hazardous waste, 
such as mercury-containing equipment and devices, ion-
izing elements, has been significantly increased, which 
will have a positive environmental impact in the future. 
The positive dynamics of the increase in the tax rate for 

air emissions of pollutants by stationary sources of pol-
lution, namely mercury and its compounds, has been in-
vestigated.

The positive character of the amendments to the legis-
lation on toxic waste disposal has been proved. E.g., the 
National Toxic Waste Management Program has identi-
fied two pilot projects on the treatment of mercury resi-
dues at industrial sites: holding events on remediation of 
mercury-contaminated filtration fields at the “Impulse” 
state plant (Shostka); sanation of the mercury-contamin-
ated territory of “Radical” enterprise (Kyiv). The legis-
lation in force provides for the development and pilot 
testing of a technology for demolition and disposal of 
mercury-containing wastes.

Accession to the Minamata Convention and a legal 
ban on using mercury for mining purposes in Ukraine has 
been proposed. It has been emphasized that signing the 
convention would ensure monitoring mercury emissions 
of coal-fired power plants, industrial coal fired boilers, 
certain non-ferrous metals, waste incineration and ce-
ment production activities.

Key words: mercury, environment, Minamata conven-
tion, mercury-containing waste, dangerous waste.


