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Висвітлено основні фактори небезпеки лакофарбових матеріалів (ЛФМ) 

і покриттів для навколишнього середовища та здоров’я споживачів. Проведено 
порівняльний аналіз регламентування вимог до безпечності ЛФМ і покриттів 
в Україні та ЄС, особливо щодо летких органічних сполук (ЛОС) та важких 
металів. Запропоновано шляхи підвищення безпечності ЛФМ в Україні. 
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Дудла И. Гармонизация требований к безопасности лакокрасочных 

материалов в Украине и ЕС. Освещены основные факторы опасности лако-
красочных материалов (ЛКМ) и покрытий для окружающей среды и здоровья 
потребителей. Проведен сравнительный анализ регламентирования требований к 
безопасности ЛКМ и покрытий в Украине и ЕС, особенно что касается летучих 
органических соединений (ЛОС) и тяжелых металлов. Предложены пути повышения 
безопасности ЛКМ и покрытий в Украине. 

Ключевые  слова:  лакокрасочные материалы, покрытия, безопасность, 
летучие органические соединения, тяжелые металлы.  

 
Постановка проблеми. Лакофарбовий матеріал – продукт 

у рідкій, пасто- чи порошкоподібній формі, який після нанесення на 
поверхню утворює покриття із захисними, декоративними та/або 
іншими спеціальними властивостями [1]. 

ЛФМ – складні хімічні композиції, що містять плівкоутворю-
вачі, наповнювачі, диспергатори, змочувачі, сикативи, прискорювачі 
затвердіння, розріджувачі, розчинники тощо. Нанесення ЛФМ і експлу-
атація покриття обумовлює контакт людини із зазначеними компо-
нентами. Деякі хімічні сполуки можуть мігрувати в навколишнє 
середовище й негативно впливати на екологію та здоров’я людей.  

Безпечність застосування ЛФМ визначається не лише гігієніч-
ним нормуванням мігруючих у контактуючі середовища компонентів і 
їх комбінованою дією, а й особливостями використання, призначення, 
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умов експлуатації, що в комплексі є предметом гігієнічної регламен-
тації ЛФМ і виробів із їх застосуванням. 

Аналізу вимог, проблем регламентування та іншим питанням 
щодо безпечності ЛФМ присвячено низку праць [2–4], проте вони не 
мають комплексного характеру. Частково проблематика безпечності 
розглядається в монографії [5]. Саме тому дослідження щодо цієї теми 
потребують комплексного підходу, врахування сучасних тенденцій 
і змін у законодавстві України та ЄС і на сьогодні є актуальними. 

Мета роботи – аналіз вимог до безпечності ЛФМ і покриттів в 
Україні та ЄС, а також розроблення пропозицій щодо їх гармонізації. 

Матеріали та методи. В основі методологічної бази до-
слідження – методи наукового пізнання, системного підходу й уза-
гальнення, вітчизняні, європейські та міжнародні законодавчі і норма-
тивні документи. 

Результати дослідження. Введенням Зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС частково скасовані тарифні обмеження для доступу 
українських товарів на спільний ринок. При цьому українські вироб-
ники повинні дотримуватися стандартів ЄС щодо безпечності та якості 
товарів. Пріоритетним напрямом у сфері технічного регулювання 
Україна визначила прийняття міжнародних і європейських стандартів 
як національних, у т. ч. щодо регламентування вимог до безпечності 
ЛФМ. Це стосуватиметься обмеження вмісту в їх складі летких 
органічних сполук і важких металів.  

ЛФМ відносяться до продукції хімічного виробництва, широко 
застосовуються в будівництві, різних галузях промисловості, побуті. 
Ринок ЛФМ формується під впливом світових тенденцій. За останні 
5 років відбулися значні зміни в структурі виробництва й споживання 
ЛФМ в Україні. У 2009–2013 рр. виробництво водно-дисперсійних (ВД) 
ЛФМ становило 16 тис. т, або 21.6 %, і демонструє чітку тенденцію до 
зростання. За аналогічний період обсяг виробництва ЛФМ на орга-
нічних розчинниках знизився на 18.4 % – з 114 до 93 тис. т [6; 7]. 

У 2014–2015 рр. спостерігається зменшення обсягів вироб-
ництва всіх ЛФМ, при цьому темпи зниження в сегменті ВД ЛФМ 
у більш ніж 3 рази нижчі порівняно з ЛФМ на органічних розчинниках. 
Частка ВД ЛФМ у загальному обсязі виробництва зросла майже  
в 2 рази – з 32.2 % у 2007 р. до майже 60 % у 2015 р. Це свідчить про 
тенденцію до скорочення виробництва в Україні ЛФМ на органічних 
розчинниках і збільшення частки екологічних ВД ЛФМ. 

У структурі імпорту переважають ЛФМ на органічних розчин-
никах, частка яких у фізичному обсязі імпорту коливалася від 58.1 % 
у 2015 р. до майже 72 % у 2011 р. 

У 2009–2013 рр. спостерігалося зростання обсягів споживання 
ВД ЛФМ, яке становило 16 тис. т (18.2 %). Останні два роки відбулося 
зниження обсягів споживання ВД ЛФМ на 17.4 % , тоді як ЛФМ на 
органічних розчинниках зменшилися майже в 2 рази. Починаючи 
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з 2007 р. постійно збільшується частка ВД ЛФМ у загальному обсязі 
споживання в Україні – з 36.2 % до 57.6% у 2015 р. 

Зростання обсягів і частки споживання ВД ЛФМ стало можли-
вим через позитивну оцінку українськими споживачами значних пере-
ваг цього виду ЛФМ, що зумовлюється їх екологічністю, відсутністю 
в їхньому складі органічних розчинників, зручністю у використанні, 
можливістю полімеризації при кімнатній температурі, високими 
експлуатаційними властивостями покриттів.  

Незважаючи на позитивну динаміку щодо зменшення обсягів 
виробництва й споживання ЛФМ на органічних розчинниках, їх частка 
на ринку залишається значною і становить понад 40 %.  

Основними факторами негативного впливу ЛФМ на навколишнє 
середовище та здоров’я людини є наявність таких шкідливих сполук: 

• органічних розчинників, що забезпечують досягнення необхід-
них малярно-технічних характеристик; 

• ароматичних сполук, необхідних для розчинення багатьох 
плівкоутворювачів; 

• важких металів (Плюмбум, Хром, Кадмій, Цинк тощо) та їх спо-
лук, що входять до складу пігментів, сикативів та інших складників ЛФМ;  

• викиди парів органічних розчинників і пилу, утворення від-
ходів тощо.  

Небезпечні речовини (особливо органічні розчинники, моно-
мери, ароматичні сполуки), які містяться в ЛФМ, через легені й шкіру 
потрапляють у кров, негативно діють на центральну нервову систему, 
накопичуються в організмі людини, викликаючи алергії, онкологічні 
та інші захворювання. Також ці сполуки стають частиною міського 
смогу, а піднімаючись вище – руйнують озоновий шар [3]. Саме тому всі 
провідні країни світу затверджують на законодавчому рівні програми, 
спрямовані на підвищення безпечності та якості ЛФМ під час вироб-
ництва, застосування й експлуатації. Ці законодавчі ініціативи направлені 
перш за все на зниження вмісту в ЛФМ летких органічних сполук. 

До складу ЛОС і розчинників можуть входити різні добавки 
й залишкові мономери. Їх наявність обумовлена неповною полі-
конденсацією або полімеризацією плівкоутворювачів під час вироб-
ництва. Залишкові мономери можуть мати низьку леткість і не 
випаровуватися разом із ЛОС.  

У розвинених країнах світу встановлюються та постійно під-
вищуються екологічні вимоги до ЛФМ, що регламентують вміст ЛОС 
на законодавчому рівні. Наприклад, в країнах ЄС це Директива щодо 
викидів органічних розчинників № 1999/13/ЄС та Директива про 
матеріали для декоративних і автомобільних покриттів № 2004/42/ЄС, 
відповідно до яких вміст органічних розчинників у ЛФМ, які поста-
чаються на ринок ЄС з 01.01.2010 р., знижено в 2–13 разів (залежно 
від виду дисперсійного середовища та сфери застосування) [8–10]. 
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Порівняно із самими шкідливими органічними розчинниками 

більш негативний і незворотній вплив на організм людини мають 
ароматичні сполуки та залишкові мономери (стирол, вінілацетат та ін.), 
що пояснюється їх високою хімічною активністю. Вони мають 
жорсткіші гранично допустимі концентрації (ГДК). Співвідношення 
між ГДК розчинників і мономерів досягає декількох порядків.  

Державними санітарними правилами охорони атмосферного 
повітря населених місць [11] регламентуються ГДК для робочої зони 
та ГДК атмосферного повітря (таблиця). 

 

Гранично допустимі концентрації, леткість і вплив на організм людини 
деяких розчинників і мономерів, що можуть мігрувати з ЛФМ 

Показник  
Гранично допустимі концентрації, 

мг/м3 
атмосферного повітря 

Вид 
розчинника, 
мономера робочої 

зони максимальна 
разова 

середньо-
добова 

Леткість 
компонента 
відносно 
води 

(Ррозчин/Рводи) 
при 20 оС 

Вплив  
на організм людини 

Ксилол 50 0.2 0.2 0.23 
Токсичний, подразнює 

кровотворні органи, має 
наркотичну дію 

Бутилацетат 50 0.1 0.1 0.59 Має подразнюючу  
та наркотичну дії 

Уайт-спірит 300 1.0 1.0 * 

Токсичний, має 
наркотичну дію, 
викликає нервові 

розлади 
Фталевий 
ангідрид 1 0.1 0.1 ** Токсичний,  

подразнюючої дії 

Стирол 10 0.04 0.002 0.2 

Токсичний, 
подразнюючої дії, 
наркотик, викликає 
хвороби печінки 

Формальдегід 0.5 0.035 0.003 400 

Високотоксичний, 
подразнюючої дії, 
канцероген, алерген, 

мутаген 

Епіхлор-
гідрин 1.0 0.2 0.2 0.7 

Токсичний, 
подразнюючої дії, 
канцероген, мутаген 

Толуілен-
диізоціанат 0.5 0.04 0.02 ** 

Високотоксичний, 
подразнюючої дії, 
алерген, викликає 

астму 

Метилмета-
крилат 10 0.1 0.01 1.65 

Токсичний, 
подразнюючої дії, 
сльозогінний, 

наркотик, мутаген 

Вінілацетат 10 0.15 0.15 32.1 
Токсичний, 

подразнюючої дії, 
наркотик 

 

* Суміш розчинників.  
** При 20 оС тверда речовина з низькою леткістю. 
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Переважна кількість розчинників за класом небезпечності від-

носяться до 3-го (ксилол, толуол) і 4-го (ацетон, бутилацетат, уайт-
спірит) класів, тобто помірно й малонебезпечні. Значно більшу не-
безпеку становлять ароматичні вуглеводні та мономери, які відно-
сяться до 1-го (толуілен-диізоціанат) та 2-го (фталевий ангідрид, 
стирол, формальдегід, епіхлоргідрин тощо) класів, тобто є надзвичайно 
та високонебезпечними сполуками. Незначна частина мономерів, які 
можуть мігрувати з ЛФМ, відносяться до 3-го класу небезпечності 
(метилметакрилат, вінілацетат тощо).  

У таблиці наведено не всі шкідливі речовини, які можуть 
мігрувати з ЛФМ. Насправді їх кількість може бути значно більшою. 

Ці дані стають принциповими, якщо взяти до уваги: 
• час твердіння будь-якого ЛФМ незначний порівняно з часом 

життя матеріалу й становить від декількох хвилин до 10 діб; 
• емісія розчинників із покриття має властивість продовжу-

ватися до декількох місяців після висихання, що може бути до-
датковим фактором небезпеки й повинно враховуватися при прове-
денні фарбувальних робіт, особливо всередині приміщень; 

• емісія летких залишкових мономерів відбувається аналогічно 
емісії розчинників, але їх шкідливий вплив може в багато разів 
перевищувати вплив органічних розчинників; 

• емісія низьколетких мономерів відбувається протягом декількох 
років, що може бути джерелом додаткової небезпеки; 

• під час експлуатації покриття здійснюється деструкція полімерів, 
унаслідок якої можливе виділення шкідливих речовин (мономерів, 
сполук важких металів тощо). 

Важливим для вирішення питань безпеки є час, протягом якого 
із нанесеного ЛФМ відбувається емісія розчинника та летких моно-
мерів. Цей час залежить від товщини покриття, співвідношення по-
фарбованої поверхні та об’єму приміщення, температури сушіння, 
інтенсивності повітрообміну в приміщенні тощо. Леткість і коефіцієнт 
дифузії парів розчинників у полімерному покритті також визначають 
його безпечність. 

Суттєвим джерелом небезпеки ЛФМ є вміст важких металів. 
Сьогодні виробники до складу побутових ЛФМ додають пігменти, 
наповнювачі та інші складники, які містять важкі метали (Плюмбум, 
Кадмій, Цинк, Хром, Молібден тощо). Ці шкідливі компоненти зде-
шевлюють рецептуру ЛФМ і надають покриттям вищу корозійну 
стійкість, довговічність, покращують інші властивості, але можуть 
вкрай негативно впливати на здоров’я людей, особливо дітей. 

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала Плюмбум 
одним із токсичних елементів, на які необхідно звернути особливу увагу. 
Він потрапляє до організму людини переважно при вдиханні парів 
і пилу, які містять цей елемент, проявляє психотропну (збуджуючу), 
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нейротоксичну (дегенеративні зміни в мотонейронах), гематотоксичну 
(пригнічення синтезу гемоглобіну) дію. Плюмбум і його неорганічні 
сполуки відносяться до 1-го класу небезпечності, тобто є надзвичайно 
небезпечними [12]. 

Фарба, яка містить Плюмбум або його неорганічні сполуки, 
є джерелом забруднення в незатверділому стані, коли сформоване 
покриття відшаровується, розтріскується, обсипається та руйнується 
іншим чином. Частинки фарби (покриття) можуть також потрапляти в 
пил при ударах, терті (витиранні) пофарбованих поверхонь, відлущу-
ванні покриття тощо, а потім разом збиратися на поверхнях, предметах і 
різними шляхами потрапляти в організм людини або дитини. Самим 
небезпечним є те, що після потрапляння в організм Плюмбум і його 
сполуки накопичуються в різних тканинах і практично не виводяться.  

Підвищений рівень Плюмбуму в крові дитини викликає по-
рушення нервової системи, затримує ріст і розвиток, зокрема розумо-
вий; знижує рівень інтелекту та здатність до зосередження; може бути 
причиною погіршення пам’яті; провокує підвищену збудженість, агре-
сивність, дратівливість. 

Інтоксикація Плюмбумом небезпечна не тільки безпосередніми 
клінічними проявами, а й більш віддаленими наслідками в формі 
порушення вищих психічних функцій – аж до порушення соціальної 
адаптації. Одне таке отруєння може спричиняти негативні наслідки 
протягом багатьох років, будучи ризиком для здоров’я в майбутньому. 

Ось чому Міжнародна конференція з регулювання хімічних 
речовин на своїй другій сесії в Женеві в 2009 р. схвалила створення Гло-
бального партнерства щодо сприяння поетапної відмови від використання 
Плюмбуму та його сполук у ЛФМ. Це партнерство в рамках ООН 
названо Глобальним альянсом із ліквідації Плюмбуму в ЛФМ [13]. 

Шкідливий вплив спричиняють також Кадмій, Хром, Кобальт, 
Цинк та інші важкі метали, які можуть входити до складу ЛФМ. 
Використання цих металів та їхніх сполук у складі ЛФМ в економічно 
розвинених країнах світу взагалі заборонено або дуже жорстко 
регламентується.  

У США ще в 1978 р. відповідно до Закону "Про безпечність спо-
живчих товарів (CPSA)" знижено максимально допустимий вміст 
Плюмбуму та його сполук у нових ЛФМ на рівні не більше 600 час-
точок на мільйон (ppm). Починаючи з 2009 р., відповідно до Закону 
"Про підвищення безпечності споживчих товарів 2008 року (CPSIA)" 
вміст Плюмбуму в ЛФМ обмежено з 600 до 90 ppm [14]. 

Із квітня 2010 р., відповідно до Закону США "Про зниження не-
безпеки від побутових лакофарбових матеріалів, які містять свинець" 
від 1992 р., підрядники, які виконують ремонт і фарбування більш ніж 
6 квадратних футів лакофарбових покриттів у житлових приміщеннях, 
дитячих закладах і школах, побудованих до 1978 р., повинні бути 
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сертифіковані й чітко дотримуватися спеціальних заходів при роботі 
для недопущення забруднення Плюмбумом. Недотримання цього 
закону тягне за собою серйозне покарання з власника будинку або 
керівника закладу. При першому порушенні – штраф у розмірі до 
5 тис. дол. США, або позбавлення волі строком до 6 міс. При повтор-
ному – штраф може становити 50 тис. дол. США, або позбавлення волі 
на строк до 3 років [15]. 

Головним законодавчим документом ЄС щодо управління хі-
мічними речовинами та сполуками є Регламент ЄС №1907/2006 
"Реєстрація, Оцінювання, Авторизація та Обмеження Хімічних ре-
човин (REACH)", який набув чинності з липня 2007 р. Вимоги REACH 
застосовуються до хімічних речовин як таких і в складі препаратів або 
виробів, до їх виробництва, постачання на ринок ЄС і застосування, а 
також до поставок препаратів, у т. ч. ЛФМ. Відповідно до регламенту, 
компанії повинні ідентифікувати й керувати ризиками (загрозами), 
пов’язаними з речовинами, що виробляються й розповсюджуються на 
ринку ЄС. Це також стосується хімічних речовин, які можуть міститися 
в ЛФМ, зокрема важких металів та їх сполук. Наприклад, відповідно 
до REACH карбонати Плюмбуму (CAS № 598-63-0, CAS № 1319-46-6) 
та сульфати Плюмбуму (CAS № 7446-14-2, CAS № 15739-80-7) не мо-
жуть бути присутніми на ринку або застосовуватися як речовини, 
а також в сумішах для використання в складі ЛФМ [16].  

Щодо регламентації безпечності ЛФМ в Україні, то більшість 
нормативів і санітарних правил затверджені ще в 90-х роках минулого 
століття або на початку 2000-х років і не відповідають вимогам 
сучасності. Крім того, відсутні нормативні документи, які безпосе-
редньо врегульовують безпечність ЛФМ [3]. 

Державними санітарними правилами, затвердженими наказом 
МОЗ України від 09.07.1997 № 201, встановлювалися гігієнічні 
нормативи допустимого вмісту забруднювальних речовин в атмосфер-
ному повітрі населених місць (гранично допустимих концентрацій 
і забруднення, орієнтовних безпечних рівнів діяння) у повітрі житлової 
забудови та місць масового відпочинку й оздоровлення населення [10]. 
Документом регламентувалися гранично допустимий вміст шкідливих 
речовин, які можуть мігрувати в атмосферне повітря, проте не ви-
значалися нормативи забруднення повітря всередині житлових, нав-
чальних, медичних та інших закладів.  

Дію зазначеного наказу зупинено з 31 липня 2014 р. згідно 
з рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва від 30.05.2014 № 31, що продиктоване 
необхідністю їх актуалізації шляхом розробки нової редакції в зв’язку 
зі змінами на законодавчому рівні щодо погодження проектної докумен-
тації для будівництва об’єктів різної категорії складності. Рішенням не 
передбачено перегляд положень наказу МОЗ від 09.07.1997 № 201 
щодо необхідності регламентування якості повітря всередині приміщень.  
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Проте повітря в приміщеннях є більш забрудненим, ніж зовні. 

Це зумовлено міграцією шкідливих речовин з ЛФМ та інших полі-
мерних будівельних і оздоблювальних матеріалів, лінолеуму, меблів, 
шпалер тощо. У США та країнах ЄС діють нормативні документи, які 
регламентують якість повітря всередині приміщень.  

Згідно з регламентом ЄС № 305/2011 [17], усі будівельні матеріали, 
які надходять на ринок країн ЄС, повинні супроводжуватися декла-
рацією якості стосовно основних характеристик продукції, що по-
винна містити інформацію про вміст небезпечних речовин і бути 
маркована знаком "СЕ". Будівельна продукція має бути безпечною для 
навколишнього середовища, життя та здоров’я людей протягом усього 
життєвого циклу: для працівників – під час її нанесення, інсталяції, 
встановлення; для мешканців житла – протягом періоду експлуатації; 
містити розроблені рекомендації щодо безпечного ремонту, оновлення 
та утилізації після завершення строку експлуатації.  

Саме тому в Україні назріла необхідність розроблення аналогіч-
ного нормативного документа, який регулюватиме ГДК шкідливих 
речовин і якість повітря всередині приміщень і буде гармонізованим 
із Регламентом ЄС № 305/2011.  

У методичних вказівках "Гігієнічна регламентація ЛФМ, при-
значених для застосування у будівництві" [18] викладені науково 
обґрунтовані критерії та методи щодо комплексної гігієнічної оцінки 
вітчизняних та імпортованих ЛФМ, призначених для застосування як 
протикорозійних, декоративно-оздоблювальних покриттів, для контакту 
з питною водою тощо, з метою забезпечення безпеки та здоров’я 
працюючих і населення на етапах виробництва, зберігання, транс-
портування, застосування лакофарбової продукції. Також визначено 
порядок проведення досліджень безпечності ЛФМ, який включає 
санітарно-хімічні, одориметричні, токсикологічні дослідження та про-
ведення екологічної експертизи. 

Більшість чинних в Україні нормативних документів, які 
регламентують якість ЛФМ, не визначають показників їх гігієнічності 
та безпечності, не містять норм щодо вмісту шкідливих компонентів 
і сполук. Наприклад, ГОСТи на найбільш розповсюджені на ринку 
емалі ПФ-115, ПФ-133, лаки ПФ-170, ПФ-283 [19–21] містять норми 
ГДК розчинників (ксилолу, скипидару, уайт-спіриту, сольвенту) та 
важких металів (сполук Плюмбуму та Хрому) в повітрі робочої зони. 
Значна кількість НД, зокрема на ґрунтовки ГФ-0119, ГФ-021 [22; 23], 
містить тільки норми ГДК щодо розчинників і лише в повітрі робочої 
зони. Чинні нормативні документи, які регламентують якість ЛФМ, не 
містять норм, що регламентують емісію мономерів у оточуюче 
середовище. Проте вкрай негативним є те, що діючі НД не обмежують 
вміст важких металів (Плюмбуму, Кадмію, Хрому, Цинку) та їх 
сполук, надзвичайну небезпеку яких описано вище.  

Найбільшим недоліком є те, що зазначені та інші нормативні 
документи на ЛФМ продовжують діяти, хоча прийняті до 1992 р. 
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повинні бути відміненими. Цим користуються недобросовісні вироб-
ники, постачаючи на внутрішній ринок України ЛФМ із високим 
вмістом ЛОС і важких металів.  

Виходом із цієї ситуації стане запровадження відповідних 
технічних регламентів, які зараз уже на стадії розробки. Так, 26 лютого 
2016 р. відбулося засідання робочої групи за участю представників 
Асоціації українських виробників лакофарбової продукції (АУВЛП), 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
екології та природних ресурсів України та Міністерства охорони 
здоров’я, на якому розглянуто перший варіант проекту Технічного 
регламенту "Щодо обмеження вмісту летких органічних сполук у 
певних категоріях ЛФМ", розробленого на виконання Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р та пунк-
ту 245 цього Розпорядження про імплементацію положень Директиви 
2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.04.2004 р. 
Очікується, що технічний регламент набуде чинності з 01.01.2017 р. 
і регламентуватиме вміст ЛОС у споживчих ЛФМ і ЛФМ для 
ремонтного фарбування та оздоблення автомобілів. Запровадження  
2-ї стадії регламенту заплановано з 01.01.2020 р., коли вміст ЛОС 
у ЛФМ, які виробляються або постачаються в Україну, повинен бути 
зниженим у 2–13 разів залежно від виду дисперсійного середовища та 
сфери застосування [24].  

Одним із шляхів підвищення безпечності, дотримання вимог 
розробленого технічного регламенту та Директиви 2004/42/ЄС є по-
дальше зростання обсягів виробництва в Україні екологічних ВД ЛФМ 
і зниження ЛФМ на органічних розчинниках. Беззаперечні переваги 
ВД ЛФМ роблять їх незамінними при внутрішньому оздобленні жи-
тлових приміщень, дитячих садків, медичних установ, освітніх закладів 
тощо. Найближчі десятиліття саме ВД ЛФМ будуть відігравати все 
більшу домінуючу роль у структурі виробництва й застосування ЛФМ.  

На сьогодні проводиться значна наукова та експериментальна 
робота з розроблення нових водно-дисперсійних фарб різного цільового 
призначення із застосуванням вітчизняних мінеральних наповнювачів. 
Це уможливить задовольнити попит споживачів конкурентоспромож-
ними безпечними вітчизняними ЛФМ і сприятиме економічному 
зростанню у відповідних галузях [5]. 

Отже, основними напрямами підвищення безпечності ЛФМ 
і покриттів в Україні є:  

1. Подальше підвищення обсягів виробництва ВД ЛФМ і збіль-
шення їх частки в структурі виробництва й споживання до середнього 
рівня країн ЄС і промислово розвинених країн світу (75–90 %). 

2. Заборона імпорту ЛФМ, що не відповідають вимогам Ди-
рективи 2004/42/ЄС, регламенту REACH та іншим документам щодо 
безпечності. 

3. Активізація роботи з упровадження технічного регламенту 
стосовно обмеження вмісту ЛОС і розроблення технічного регламенту 
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щодо обмеження вмісту важких металів у ЛФМ згідно з нормами 
відповідних директив ЄС. 

Висновки. Проведений аналіз вимог до безпечності ЛФМ і по-
криттів в Україні показав актуальність суттєвого перегляду вітчизня-
них нормативних документів щодо обмеження вмісту ЛОС, мономерів, 
важких металів та інших небезпечних хімічних речовин із ураху-
ванням норм аналогічних законодавчих актів промислово розвинених 
країн світу. Стимулом для цього є необхідність гармонізації україн-
ського законодавства до європейських вимог на виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
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Dudla I. Harmonization of Requirements to Safety of Coating Materials in 
Ukraine and the EU. 

Background. Coating materials (CM) contain significant amounts of chemical 
components that can migrate into the environment and have a negative impact on the 
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environment and human health. Several publications and papers deals with analysis of 
requirements, regulation and other questions concerning safety of CM, but they are not 
complex and should be clarified with current trends. 

The aim of the work is analysis of requirements to paints and coatings safety in 
Ukraine and the EU, and developing proposals for their harmonization. 

Material and methods. The bases of the methodological framework research are 
the methods of scientific knowledge, a systematic approach and generalization, national, 
European and international laws and regulations. 

Results. The significant changes in the structure of the CM market in Ukraine 
occur as a result of world-wide trends. The share of environmental water-dispersion 
(WD) CM in the total production volume increased by almost 2 times – from 32.2 % in 
2007 to almost 60 % in 2015. This shows the tendency to reduce the production of CM 
based on organic solvents and increasing the share of WD CM. Similar trends are 
observed in the structure of CM consumption. 

However, the share of CM based on organic solvents exceeds 40 % in consumption. 
The main source of hazard of these CM are organic solvents, monomers, aromatic and 
other harmful compounds that can enter the human blood, affect the central nervous system, 
accumulate in the body, causing allergies, cancer and other diseases. A significant hazard 
of CM is heavy metals, especially lead. Due to the above mentioned within the UN 
Global Alliance for Elimination of Lead in Paints have been established. 

Most sanitary standards and rules for CM safety regulations in Ukraine do not 
meet the current requirements. In addition, there are no regulations that directly regulate 
the safety of CM. 

Positive is the presentation of the draft technical regulation "On the limitation of 
volatile organic compounds content in certain categories of paints and varnishes" 
developed by the Ukrainian Paints and Coatings Association and Technical Committee of 
Standardization 168 "Paints and Varnishes", which is based on the Directive 2004/42/EC. 

Conclusion. In Ukraine there is an absolute necessity for a significant upgrade of 
existing regulations and development the new regulations concerning the CM safety 
according to the norms of similar laws and regulations which work in the industrialized 
countries. The need for harmonization of Ukrainian legislation to European standards 
pursuant to the Association Agreement between Ukraine and the EU will be the stimulus 
for doing this. 

Keywords: coating materials (CM), paints, coatings, safety, volatile organic 
compounds, heavy metals. 
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Bogdan PASALSKIY 
 
THE SORPTION OF IONS HEAVY  
METALS BY TECHNICAL LIGNINS 0 

 
This study investigated the sorption of iron (III) and copper (II) ions from 

aqueoussolutions by various technical lignins, which are waste products from kraft, 
organosolv and hydrolysis wood processing. In order to understand the sorption 
mechanism of heavy metals, lignin samples were thoroughly characterized with respect to 
their elemental composition, their content of functional groups (OH and COOH), which 
was determined by 31Р NMR, and their molecular weight, which was determined by gel-
permission chromatography. The obtained results suggest that lignins can be used for the 
efficient sorption of iron (III) and copper (II) from aqueous solutions. It seems that polar 
functional groups present in the lignin structure, especially aliphatic hydroxyl groups, 
have a major effect on heavy metal sorption capacity. The kraft lignin with the highest 
content of aliphatic OH groups demonstrated an adsorption capacity twice as high as 
that of organosolv and hydrolysis lignin. Being natural products, lignin adsorbents can 
easily be disposed of as ash residue after use and subsequent burning.  

Keywords: sorption, lignins, hydrolysis lignin, kraft lignin, extracted lignin, 
metal ions. 

 
Чикун Н., Севастьянова О., Пасальский Б. Сорбция ионов тяжелых ме-

таллов техническими лигнинами. Исследована сорбция ионов железа (III) и меди 
(II) из водных растворов различными техническими лигнинами, являющимися 
отходами от крафт-процесса, органической и гидролизной обработки древесины. 
Для того чтобы понять механизм сорбции тяжелых металлов, рассмотрены и 
проанализированы образцы лигнина относительно их элементного состава. 
Содержание функциональных групп (ОН и СООН) было определено с помощью 31Р 
ЯМР, а молекулярные массы – методом гель-проникающей хроматографии. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что лигнины могут быть использованы 
для эффективной сорбции ионов железа (III) и меди (II) из водных растворов. 
Определено, что полярные функциональные группы, присутствующие в структуре 
лигнина, особенно алифатические гидроксильные группы, имеют основное влияние 
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