
  

Утилізація 
відпрацьованих побутових 

хімічних джерел струму

Міжнародна конференція “Індустріальні парки: можливості і 
перспективи розвитку промисловості”

Львів, 5-6 червня 2014р.

Доповідач: Тарас Когут

Йдеться про побутові батарейки і акумулятори ємністю до 7 Ампер*годин



  
ГалАвто

53,6 млн мобілок 
в користуванні

300 тис. портативних 
комп’ютерів -- імпорт 
щороку

300 млн.штук 
батарейок,
щороку 
ввозиться

У вазі це:

> 4,5 тисяч тонн на рік

> 12 тонн на день

Ринок



  
ГалАвто

Частка батарейок у побутовому смітті – 0,25% ваги

Частка токсичних речовин від батарейок у побутовому смітті - > 50%

За рік

40 кілограмів ртуті, 

160 кілограмів кадмію, 

260 тонн марганцевих сполук, 

250 тонн натрієвих хлоридів… 

Частка



  

Шляхи



  

Цикл життя матеріальних цінностей

Виробництво

Переміщення

Продаж

Використання

Утилізація

Відходи споживання

Ресурсоцінні 
матеріали

Інертні відходи

Ресурси

можливості                                                                     проблема



  

Управлінські моделі
Ключові відмінності

Адміністративна Суспільного управління

Проектування:

виконують експерти

Реалізація:

Імперативні методи

Контроль:

Централізований нагляд і санкції

Проектування:

передбачає участь усіх прямо і не прямо 
причетних до предмету управління сторін

Реалізація:

Диспозитивні методи

Контроль:

Змішаний контроль включаючи 
централізований нагляд і санкції і також 
горизонтальні зв’язки взаємного контролю 
суб’єктів та системи ринкової і моральної  
мотивації.



  

Карта дій

1. Аналіз і проектування:
1.3. Аналіз суспільних запитівсуспільних запитів і способів впливу,
1.1. Аналіз інтересів причетних суб’єктів,
1.2. Вибір базового суспільного інтересу,
1.4. Вплив на суспільну думку (лідерство);

2. Формування управлінських інструментів: 
2.1. Нормативне забезпечення (правила і процедури), 
2.2. Уповноваження (створення) і мотивація інституцій, 
2.3. Визначення критеріїв і способів оцінки і впливу,
2.4. Мотивації і санкції для усіх учасників процесу;

3. Реалізація управлінської моделі, контроль і коригування;

4. Трансфер рішень в інші напрями вирішення подібних проблем.



  

Функції учасників:
Модератор інтересів – авторитетна ГО національного рівня 
(УСПП) – координує інтереси сторін і забезпечує взаємні 
узгодження за круглим столом. Виступає третейським суддею.
Виробники батарейок – іноземні компанії котрі продають 
батарейки для постачання в Україну.
Постачальники батарейок – суб'єкти які постачають партії 
батарейок на територію України – беруть на себе фінансові 
зобов'язання щодо подальшого збору і утилізації поставленої 
продукції (сплачують до ННСО внески на утилізацію відповідно до 
кількості поставлених на ринок батарейок (з відстрочуванням))
Роздрібні торговці – заклади торгівлі, що продають батарейки і 
товари з батарейками і акумуляторами – беруть зобов'язання 
створити умови для здавання відпрацьованих батарейок 
(розмістити і обслуговувати скриньки власними ресурсами, або на 
замовлення ННСО)

Виробники 
батарейок

Постачальники Роздрібні 
торговці

Споживачі 
батарейок

Суб'єкти 
збирання Перевізник

Переробні 
підприємства

Споживачі 
втор.ресурсів

Організаційна схема системи збору, логістики і переробки відпрацьованих батарейок

Модератор інтересів

Координатор збору

Неурядова некомерційна 
спеціалізована організація (ННСО)

Неурядова некомерційна спеціалізована організація (ННСО) 
– заснована постачальниками для акумулювання і управління 
фінансовими ресурсами, що призначені для збору і утилізації. 
Здійснює також облік і технічний контроль.
Координатор збирання – організація, що координує суб'єктів 
збирання. (надає платні послуги для ННСО)
Суб’єкти збирання – локальні підприємства для збору. 
(надають платні послуги для ННСО)
Перевізник – визначається спеціальною організацією на 
конкурсних засадах. (надає платні послуги суб'єктам збирання)
Переробні підприємства – застосовують технології і виробничі 
активи для переробки, постачають вторинні ресурси. (надають 
платні послуги для ННСО)
Споживачі продуктів переробки (вторинних ресурсів) – 
промислові підприємства, які купують вторинні ресурси на 
ринкових засадах..



  

Постачальник 
(виробник)

Поставки ХДС 
на ринок

Ринок 
споживання

Відпрацьовані 
ХДС

Система збору 
постачальника

Незалежна 
система збору

Поставки на 
переробку

Переробка, 
рентабельність 

~ 0,8

Споживачі 
вторинної 
сировини

Поставки 
вторсировини

оплата

Спеціалізована 
координуюча організація

Погашення векселя за 
зниженою вартістю за 

фактом поставки 
відпрацьованих ХДС

Вексель за 
фактом поставки 

ХДС на ринок

Оплата послуг 
збору

Оплата послуг 
переробки 

(дофінансування)

Порядок взаємних фінансових зобов’язань суб’єктів збору і утилізації ХДС



  

ВЗАЄМОДІЯ

Суб'єкти поводження з відпрацьованими батарейками

Споживачі

Роздрібні торговці

Виробники і постачальники

Органи самоврядування

Органи регіональної влади

Органи державної влади

Громадські організації

ЗМІ

Асоціації постачальників

Наукові інституції

Заготівельники

Промисловість



  

Закони України:

• Про хімічні джерела струму (2006р.)

• Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
   не оперує поняттям “джерела струму”. Переліки визначає Кабмін.

• Про відходи прямо не називає елементи живлення небезпечними відходами

Нормативне

Кабінет Міністрів:

• ПКМУ від 14.11.2000р. №1698 перелік на ліцензування

• ПКМУ від 4.10.2006 №1381 доповнення щодо ліцензування

• ПКМУ від 27лип2011року №798 
  з переліку вилучено те, що стосується батарейок і акумуляторів



  

ЄС

EU DIRECTIVE 2006/66/CE
Прийнята на основі громадських консультацій з виробниками, 

переробниками, асоціаціями, роздрібними організаціями, споживачами

-Заборона на захоронення чи спалювання елементів живлення

- Збір і рециркуляція усіх використаних батарей і акумуляторів

- Планові цифри для збору

160 грам/рік на мешканця – контрольна цифра збирання батарей

Це 0,16кг * 45,6млн.осіб = 7,3 тис.тонн (на рік) (20 тонн/день)

Ефективність збирання матеріалу (% продажі/збір), дані 2008 року

Австрія 53% 177 грам/особу

Бельгія 54% 205 грам/особу

Німеччина 32% 114 грам/особу

Нідерланди 32% 116 грам/особу



  

Організаційний підхід для забезпечення збору

За державами – реєструвальний механізм і нагляд (контроль)

Виробники (постачальники) – забезпечують фінансові гарантії для 
незалежних організацій, котрі виконують функцію збирання і утилізації.

Державні органи не фінансують і не збирають коштів

ЄС

Методи організації збору у країнах Європейського Союзу

На державному рівні

Бельгія.

На муніципальному рівні

Швеція;

Нідерланди.

Муніципалітети і 
постачальники

Усі інші.

В Німеччині згідно з Batterieverordnung постачальники через “Систему спільного збору 
батарей” забезпечують муніципалітети і роздрібних продавців скриньками; забезпечують 
логістику зібраного матеріалу, сортування і переробку. 

Громадськість і державні органи здійснюють нагляд.



  

ЄС

Технічне забезпечення
Два великі підприємства, які виконують первинну обробку зібраних 
батарей і акумуляторів (у Франції і у Німеччині)

Після сортування і розподілу по групах матеріал відправляється на 39 
підприємств, які переробляють відповідні групи відпрацьованих 
батарейок

Збір Первинна обробка Переробка



  



  

Сполучені Штати Америки

Ініційована виробниками нікель-кадмієвих акумуляторів
Некомерційна кампанія - "Розширена Відповідальність Виробників“

Корпорація переробки 
зарядних батарей

Фінансує витрати продавців та муніципалітетів із збору, 
транспортування та переробки.

Виробники та імпортери щорічно покривають усі витрати цієї 
корпорації.

Extended Producer Responsibility
The Rechargeable Battery Recycling Corporation



  

www.batare.com
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