
 

Додаток 2  

                                                      до Положення  

 

                       КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ,  

                    які підлягають регулюванню *  

 

______________  

     * Відповідає додатку I до Базельської конвенції.  

 

     Групи відходів:  

 

     Y1 Медичні   відходи,   отримані  в  результаті  лікувального  

догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках  

 

     Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції  

 

     Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати  

 

     Y4 Відходи виробництва,  одержання і застосування біоцидів  і  

фітофармацевтичних препаратів  

 

     Y5 Відходи  виробництва,  одержання  і  застосування хімічних  

речовин для просочування деревини  

 

     Y6 Відходи виробництва,  одержання і застосування  органічних  

розчинників  

 

     Y7 Відходи  термічної  обробки  та карбідизації,  які містять  

ціаніди  

 

     Y8 Непотрібні  мінеральні   масла,   що   не   придатні   для  

використання за призначенням  

 

     Y9 Відходи   у   вигляді   сумішей  та  емульсій  масла/вода,  

вуглеводні/вода  

 

     Y10 Відходи,  речовини та вироби,  що  містять  поліхлоровані  

біфеніли (ПХБ)   та/або   поліхлоровані   терфеніли  (ПХТ)  та/або  

полібромовані біфеніли (ПББ) або забруднені ними  

 

     Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки,  дистиляції  

або будь-якої піролітичної обробки  

 

     Y12  Відходи  виробництва,  одержання  і застосування чорнил,  

барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи  

 



     Y13 Відходи  виробництва,  одержання  і  застосування   смол,  

латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів  

 

     Y14 Непотрібні    хімічні    речовини,    отримані   в   ході  

науково-дослідних робіт чи учбового процесу,  природа яких  ще  не  

виявлена,  та/або  які  є  новими  і  чий  вплив  на людину та/або  

навколишнє середовище невідомий  

 

     Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру,  що  не  підпадають  

під інше законодавство  

 

     Y16 Відходи    виробництва,    одержання    і    застосування  

фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів  

 

     Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас  

 

     Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів  

 

     Відходи, що містять:  

 

     Y19 Карбоніли металів  

 

     Y20 Берилій; сполуки берилію  

 

     Y21 Сполуки шестивалентного хрому  

 

     Y22 Сполуки міді  

 

     Y23 Сполуки цинку  

 

     Y24 Миш'як; сполуки миш'яку  

 

     Y25 Селен; сполуки селену  

 

     Y26 Кадмій; сполуки кадмію  

 

     Y27 Сурма; сполуки сурми  

 

     Y28 Телур; сполуки телуру  

 

     Y29 Ртуть; сполуки ртуті  

 

     Y30 Талій; сполуки талію  

 

     Y31 Свинець; сполуки свинцю  

 

     Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію  



 

     Y33 Неорганічні ціаніди  

 

     Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані  

 

     Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані  

 

     Y36 Азбест (пил та волокна)  

 

     Y37 Органічні сполуки фосфору  

 

     Y38 Органічні ціаніди  

 

     Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли  

 

     Y40 Ефіри  

 

     Y41 Галогеновані органічні розчинники  

 

     Y42 Органічні   розчинники,   за    винятком    галогенованих  

розчинників  

 

     Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану  

 

     Y44 Будь-які       матеріали       типу       поліхлорованого  

дибензо-п-діоксину  

 

     Y45 Галогенорганічні  сполуки,  крім  речовин,  зазначених  у  

цьому додатку. 


