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Запитання й відповіді – 
програми поводження з 
небезпечними матеріалами 
З01:  Що таке об’єднана програма? 
В01:  Прийнятий сенатом законопроект 1082 (1993) затвердив Об’єднану нормативну 
програму поводження з небезпечними відходами та матеріалами. Об’єднана 
програма консолідує, координує та узгоджує такі елементи програми поводження з 
небезпечними матеріалами та небезпечними відходами: 

• утворення небезпечних відходів, зокрема обробку на ділянці в межах 

багаторівневої системи дозволів Tiered Permitting; 

• Акт щодо надземного зберігання нафти (Aboveground Petroleum Storage Act, 

APSA); 

• План заходів щодо запобігання витокам та щодо їх усунення (Spill Prevention 

Control and Countermeasure Plan, SPCC); 

• підземні резервуари; 

• плани та матеріальні засоби для реагування на викиди небезпечних матеріалів; 

• Програма запобігання аварійним викидам штату Каліфорнія (California Accidental 

Release Prevention Program, Cal ARP); 

• плани та матеріальні засоби для поводження з небезпечними матеріалами згідно 

з єдиними нормами боротьби з пожежами. 

З02:  Що таке Сертифіковане агентство об'єднаної програми (CUPA)? 
В02:  CUPA – це агентство округу, міста чи агентство з об’єднаними повноваженнями, 
затверджене Cal EPA для виконання Єдиної програми. Воно відповідає за всі шість 
програмних елементів Єдиної програми, що знаходяться в межах його юрисдикції. 
CUPA в окрузі Сакраменто – це Департамент природоохоронного менеджменту. 
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З03:  Чи потрібно мені підготувати бізнес-план щодо небезпечних матеріалів? 
В03:  Якщо ваше підприємство обробляє або зберігає кількість небезпечних матеріалів, 
включно з небезпечними відходами, що досягає або перевищує 55 галонів, 500 фунтів 
або 200 кубічних футів стиснених газів, заповніть бізнес-план щодо небезпечних 
матеріалів і подайте його до Відділу екологічної безпеки. Щоб дізнатися про винятки з 
цих вимог, зверніться до спеціалістів з небезпечних матеріалів за номером 916-875-8550. 

З04:  Де можна отримати бланки бізнес-плану щодо небезпечних матеріалів чи 
допомогу в їх заповненні? 
В04:  Бланки та інструкції можна завантажити на сторінці бізнес-плану щодо 
небезпечних матеріалів. Співробітники з екологічної безпеки щомісяця проводять 
семінари з надання допомоги з бізнес-плану щодо небезпечних матеріалів на об’єкті 
EMD за адресою 10590 Armstrong Ave в районі міста Ранчо-Кордова. Дати та час 
проведення див. на сторінці Інформація та дати проведення семінарів з бізнес-плану 
щодо небезпечних матеріалів на порталі CUPA. Щоб отримати додаткову допомогу, 
зателефонуйте 916-875-8550 у робочий час. 

З05:  Із якою частотою необхідно вивозити небезпечні відходи? 
В05:  Небезпечні відходи можна зберігати на ділянці впродовж визначених періодів 
залежно від загальної кількості відходів, накопичених за місяць: 

• Якщо ви накопичуєте менше 100 кг (27 галонів) відходів за місяць, ви можете 

зберігати відходи, поки не накопичите 100 кг, тоді відходи необхідно законним 

чином вивезти протягом 180 днів. 

• Якщо ви накопичуєте більше 100 кг, але менше 1000 кг (270 галонів) за місяць, ви 

можете зберігати відходи до 180 днів з моменту надходження першої краплини в 

контейнер. 

• Якщо ви накопичуєте більше 1000 кг відходів за місяць, ви повинні утилізувати 

відходи кожні 90 днів. 

З06:  Яку інформацію необхідно вказувати на контейнерах з небезпечними відходами?  
В06:  На кожному контейнері з небезпечними відходами має бути маркування з такою 
інформацією: 

1. Вміст або загальна назва. 

2. Категорія небезпеки, тобто токсичні, реактивні, корозійні, займисті матеріали. 

3. «Hazardous Waste» («Небезпечні відходи»). 

4. Назва та адреса джерела відходів. 

5. Фізичний стан відходів (рідина, мул тощо). 

6. Дата завершення та/або початку накопичення.   
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З07:  Кому необхідні дозволи?  
В07:  Дозволи необхідні підприємствам, які: 

• працюють з небезпечними матеріалами в кількостях, про які необхідно звітувати, 

чи зберігають небезпечні матеріали в таких кількостях; 

• утворюють, зберігають чи обробляють небезпечні відходи; 

• використовують один чи більше підземних резервуарів; 

• працюють з регульованими речовинами в процесі чи зберігають їх; 

• використовують надземні резервуари для зберігання нафти, у яких зберігається 

1320 галонів нафти або більше. 

З08:  Як мені повідомити про витік чи нелегальну утилізацію небезпечних відходів? 
В08:  Ви повинні зателефонувати до Департаменту природоохоронного менеджменту 
округу Сакраменто за номером (916) 875-5656 у робочий час (7:00–17:30). 

У неробочий час і вихідні телефонуйте до Комунікаційного центру округу Сакраменто за 
номером (916) 875-5000 або до CalEPA за номером (916) 845-8911. 

Також можна зателефонувати 911. 

З09:  Яку інформація необхідно вказувати на контейнерах з «новими» небезпечними 
матеріалами? 
В09:  На контейнерах з «новими» продуктами повинна бути етикетка виробника. Якщо 
етикетка виробника відсутня, то на контейнер необхідно нанести етикетку із 
зазначенням вмісту контейнера та відомих небезпек від хімічних речовин, а також 
засобів захисту, необхідних для використання матеріалів або поводження з ними. Крім 
того, необхідно забезпечити наявність сертифіката безпечності матеріалу для довідки на 
випадок надзвичайних ситуацій та для підготовки працівників із ТБ. 

З10:  Чи необхідно забезпечити вторинні засоби локалізації для контейнерів і 
резервуарів? 
В10:  Контейнери та резервуари необхідно захистити від будь-яких аварійних викидів у 
повітря, ґрунт чи поверхневі води, як передбачено нормами. Щоб дізнатися конкретні 
вимоги, зверніться до Відділу екологічної безпеки EMD за номером (916) 875-8550. 

З11:  Де мені знайти інформацію про плани управління ризиками (RMP)? 
В11:  Зверніться до спеціалістів із екологічної безпеки за номером (916) 875-8550, щоб 
отримати відповіді на конкретні запитання, або відвідайте веб-сторінку EMD про CalARP. 
Норми відносно RMP можна переглянути на веб-сайтах www.caloes.ca.gov і www.epa.gov. 

З12:  Протягом якого часу мені необхідно подати RMP? 
В12:  Скласти RMP та подати його до Департаменту природоохоронного менеджменту 
округу Сакраменто та Управління з охорони довкілля США необхідно не пізніше дати 
появи в процесі надзвичайно небезпечного матеріалу в кількості, що перевищує 
порогові кількості за федеральним законодавством. 
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Скласти RMP та подати його до Департаменту природоохоронного менеджменту округу 
Сакраменто необхідно не пізніше дати появи в процесі надзвичайно небезпечного 
матеріалу в кількості, що перевищує порогові кількості за законодавством штату 
Каліфорнія. 

З13:  Які обов’язки виконує сертифіковане агентство об'єднаної програми (CUPA)? 
В13:  Як сертифіковане агентство об'єднаної програми (CUPA) округа Сакраменто, 
Департамент природоохоронного менеджменту виконує такі обов’язки: 

• Об’єднання дій з адміністрування шести елементів програми. 

• Розробка програми консолідації дозволів на шість елементів програми і будь-яких 

інших дозволів на небезпечні відходи або небезпечні матеріали, що вимагають 

місцеві органи влади. 

• Розробка та реалізація єдиної програми перевірки та забезпечення виконання. 

• Впровадження системи єдиної плати, яка замінює окремі плати за всі елементи 

програми. 

• Впровадження програми підзвітності плати перед впровадженням системи єдиної 

плати. 

• Впровадження державних стандартів для єдиної програми. 

З14.  Що мені робити з відпрацьованим мастилом? 
В14:  За законом підприємства зобов’язані забезпечити видалення відпрацьованого 
мастила дозволеною компанією. Місцеві жителі можуть використовувати програму 
збору відходів по узбіччях Департаменту з питань утилізації відходів та поводження з 
ними округу Сакраменто або віднести мастило до центру утилізації.  Місцеві жителі 
можуть переглянути інформацію з утилізації в довіднику ATT, а також на веб-сайті 
https://www2.calrecycle.ca.gov/UsedOil. Мастило не можна виливати на землю, у стічні 
канави та дощоприймачі, оскільки воно може потрапити в екологічно чутливі райони. 
Крім того, якщо ви виллєте мастило в систему зливової каналізації, можливо, вам 
доведеться заплатити штраф. 
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