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Шановний пане Олександре!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розглянуло в межах 

компетенції Ваш запит, що надійшов від сайту «Доступ до правди» на 

отримання інформації щодо імпорту мастил (олив) та збирання відпрацьованих 

мастил (олив) та відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.12.2012 № 1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих 

мастил (олив)» (далі – Постанова) направило його листом від 26.05.2021

№ 25/6-23/10949-21 до Держекоінспекції України та Держмитслужби України з 
проханням надати Вам відповідь на перші три питання Вашого звернення.

Постанова спрямована на підвищення ступені ієрархії поводження з 
відходами мастил (олив) з 4-5 ступені на 3 ступінь – рециклінг (регенерацію) 
відпрацьованих мастил (олив). Постановою затверджено порядок збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або 

знешкодження відпрацьованих мастил (олив) (далі - Порядок). Порядок 

визначає механізм збирання, перевезення, зберігання, оброблення 

(перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), 
що утворюються внаслідок використання вироблених або ввезених на 

територію України мастил (олив).
Відповідно до пункту 14 Порядку, суб’єкти господарювання, які провадять 

діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, вживають заходів до 

недопущення видалення відпрацьованих мастил (олив) шляхом їх спалювання. 
Види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря в процесі здійснення господарської діяльності, визначаються під час 

проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві 
відповідно до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення 

інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої 
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 (далі – Інструкція). 
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Пунктом 1.8. Інструкції, зокрема визначено, що інвентаризацію викидів 

забруднюючих речовин проводить підприємство. 
На офіційному вебсайті Міндовкілля міститься вся актуальна інформація 

щодо суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, в тому числі 
і суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на відповідні операції відходів 

«Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням 

(у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)» у 

розділі – «Бізнесу» – «Дозволи та ліцензії» –«Ліцензійний реєстр (поводження з 
небезпечними відходами)». Перелік компаній, які можуть переробляти 

відпрацьовані мастила (оливи), наведено в Ліцензійному реєстрі, що додається. 

Додаток: Ліцензійний реєстр у форматі файлу Exel.

Заступник Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Руслан СТРІЛЕЦЬ

Євген ШМУРАК 

(044) 206 31 65


