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Загальна ситуація з батарейками у світі
і у тому числі в Україні
Близько 30 млрд батарейок щороку
виробляється у світі
•США – щорічно продається близько 3 млрд різних батарейок
(в середньому 180 тис. т відходів)

•Польща – щорічно використовується близько 290 млн
одноразових батарейок

•Україна – згідно даних Державної митної служби України в 2012 р.
імпортовано 277 млн батарейок (4,5 тис. т відповідних відходів), а також
53,6 млн мобільних телефонів та 300 тис. портативних комп'ютерів

Загальна кількість відпрацьованих
батарейок в Україні
Згідно даних всеукраїнської інформаційної газети
«Екобезпека» (2012 р. №1-4(9-12)):
•Близько 1 мільярда батарейок в руках українців
•Загальна маса таких відходів - 18 тис. тонн
•Вміст ртуті – 9 тонн
•Щорічно підлягає утилізації не менше 6 тис. т
відпрацьованих елементів живлення в яких міститься
4 тонни ртуті

Решта 5 тонн ртуті???

Відпрацьовані батарейки на сміттєзвалища
• Відпрацьовані елементи живлення – відходи 1-го та 2-го класу
небезпеки;
• Хімічні джерела струму ємністю до 7 ампер/годин - законодавчо не
врегульовані;
• Базовий закон «Про хімічні джерела струму» майже не виконується;
• Звичайні підприємства-перевізники ТПВ – відсутні ліцензії на
операції по поводженню з небезпечними відходами;
• Батарейки – складова частина електронних відходів, викидаються
разом з твердими побутовими відходами (ТПВ).

РЕЗУЛЬТАТ – сміттєзвалища або сміттєспалювання!

Небезпечні складові відпрацьованих батарейок
4,5 тис. тонн небезпечних відходів щорічно
потрапляє в навколишнє середовище:
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•
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Ртуть
Кадмій
Свинець
Нікель
Мідь

•
•
•
•
•

Цинк
Марганець
Алюміній
Літій
Магній

Негативні наслідки для здоров’я
Хвороба Мінамата
Хвороби мозку
Рак
Вроджені вади серця
Розумова відсталість
Неврологічні розлади
Погіршення зору і слуху
Накопичення в печінці,нирках,
кістках, щитовидній залозі
• Порушення рухового апарату
•
•
•
•
•
•
•
•

Європейські практики врегулювання питань
щодо електронних відходів та
відпрацьованих батарейок
•

На законодавчому рівні виробників електронних приладів
зобов'язали безкоштовно приймати відпрацьоване ЕЕО,
нести відповідальність за його збирання і утилізацію, а
також забезпечувати фінансові гарантії (Принцип
Розширеної Відповідальності Виробника);

•

Держава охоплює лише функції реєстрації та контролю (не
фінансують і не збирають коштів), а громадськість –
нагляд;

•

Здійснення інформаційної кампанії серед споживачів.

Підходи до створення організації
збирання використаних батарейок (1)
• Згідно розпорядження Batterieverordnung,
постачальники через “Систему спільного збору батарей”
забезпечують скриньками муніципалітети і роздрібних
продавці. Забезпечують логістику, сортування і
переробку;
• Купуючи новий акумулятор для автомобіля, покупець
зобов'язаний здати старий, інакше на нього накладають
великі штрафи;
• Держава охоплює лише функції реєстрації та контролю
(не фінансують і не збирають коштів), а громадськість –
нагляд.

Підходи до створення організації
збирання використаних батарейок (2)
•

Італія (м. Мілан), організація Amsa – локальний приклад
вирішення проблеми електронних відходів;

•

Amsa створила систему роздільного збору відходів,
встановивши 400 контейнерів в магазинах для відпрацьованих
батарейок, відкривши 6 пунктів прийому відпрацьованого ЕЕО
та запровадивши переїзний пункт (CAM – Centro Ambientale
Mobile), який зупиняється на районних ринках міста;

•

Через інтернет на сайті Amsa, зателефонувавши або за
допомогою прикладної програми PULIamo можна безкоштовно
замовити їх збір, які потрібно залишити на вулиці;

•

Зібрані батарейки, електричні та електронні прилади на
спеціальних підприємствах переробляються і вилучаються
цінні компоненти.

Підходи до створення організації
збирання використаних батарейок (3)
• Організація збору електронних відходів на муніципальному
рівні;
• Розподіл обов'язків: Місцева влада - збір відходів;
El-Kretsen - доставка та обробка/утилізація;
• Всі витрати за рахунок виробника (вартість залежить від
типу/категорії продукту, об`ємів продаж, перерахунок цін двічі на рік);
• Співпрацюють з сертифікованими компаніями, що
обираються на конкурсній основі відповідно до цін,
територіального місця розташування, технічної експертизи
(термін контракту – 2-4 роки).

Підходи до створення організації
збирання електронних відходів (4)
• Законодавство передбачає обов'язкову передачу
відпрацьованого ЕЕО спеціалізованим підприємствам;
• Спеціалізовані підприємства отримують від виробників певну
частку коштів на утилізацію виробленої ним продукції;
• MB Recycling розділяє ЕЕО на частини (окремо метал, плати,
дроти, пластик) для подальшого повторного використання при
виробництві нової продукції;

• За викидання батарейок в не призначеному для
цього місці, загрожує штраф у розмірі 1250 грн

Підходи до створення організації
збирання електронних відходів (5)
Згідно статті 48 закону про батарейки та акумулятори:
Роздрібний продавець батарейок або портативних акумуляторів,
торгова площа якого більша ніж 25 м2, зобов'язаний:

1) прийняти роздільно зібрані використані батарейки та
портативні акумулятори від кінцевих користувачів, надаючи
контейнер для використаних батарейок і портативних
акумуляторів, без можливості стягнення оплати за їх приймання;
2) передача використаних батарейок і акумуляторів, про які
йдеться в пункті 1, оптовому продавцю або колектору
використаних батарейок.

Підходи до створення організації
збирання електронних відходів (7)
Практично кожен магазин, газетний кіоск,
АЗС і т.д. зобов'язаний прийняти від клієнтів
використані батарейки.

За даними 2010 року в Польщі було
26 065 пунктів прийому та пунктів
збору батарейок.

Проект «Громадське лобіювання впровадження в Україні
європейських підходів до вирішення проблеми
електронних відходів»
Пілотний проект
“Захисти себе і природу від використаної батарейки та збережи ресурси!”
із залученням зацікавленого та соціально відповідального бізнесу

за фінансової підтримки Європейської програми
Міжнародного фонду «Відродження»

Реалізація пілотного проекту (1)
У квітні 2013 р.
Компанія «МТС-Україна» підписала з
Мінприроди України Меморандум про
співпрацю щодо збору та утилізації
батарейок.

8 жовтня 2013 р.
Оголосили про старт природоохоронної
програми «Викидай правильно!», у
рамках якої вперше в Україні буде
організовано комплексну систему збору
та утилізації відпрацьованих
акумуляторів і батарейок. Понад 500
пунктів збору по всій Україні будуть
готові прийняти відпрацьовані батарейки
з гарантією їх подальшої безпечної
утилізації в Україні або за кордоном.

Реалізація пілотного проекту (2)
З 4 по 15 листопада 2013 р. у
ліцеї №227 ім. М.М. Громова м.
Києва пройшла інформаційнопросвітницька кампанія щодо
небезпек електронних відходів,
зокрема, відпрацьованих
батарейок, яку розробила та
реалізувала Всеукраїнська
екологічна громадська
організація “МАМА-86” при
сприянні компанії “МТС Україна”
і Мінприроди України в рамках
Національної програми
«Викидай правильно!»

Реалізація пілотного проекту (7)
Загалом у заходах інформаційнопросвітницької кампанії взяли
участь 868 учнів та 56 викладачів
ліцею №227 імені М.М. Громова
міста Києва.
У результаті, ліцей зібрав близько
63 кілограм батарейок

Польсько-український проект
«Бізнес для екології. Збільшення конкурентоспроможності
українських підприємств за рахунок розвитку
сучасних систем збору небезпечних відходів у Вінниці»

Польсько-український проект (2)
Налагодження партнерських відносин з польським
підприємством «Reba» для подальшої утилізації та
переробки відпрацьованих батарейок, зібраних на
території України.

Технології переробки відпрацьованих батарейок
В загальному вигляді схема технологічного циклу переробки
батарей та акумуляторів розділяється на два етапи:
•Перший – первинна переробка, яка включає постачання,
приймання й облік матеріалу, сортування і розподіл за
технологічністю, зберігання та передачу переробним
підприємства.
•Другий – більш глибока переробка, що включає
подрібнення, сепарацію, різні методи вилучення металу
(плавлення, електроліз тощо).

Технології переробки відпрацьованих
батарейок (2)
Найсучаснішим заводом з переробки батарей та акумуляторів на сьогодні є
завод «AkkuSer Ltd», м. Нівала, Фінляндія

Завдяки сучасним
технологіям
переробки
(Dry-Technology)
вдається вилучати
понад 90 % цінних
компонентів

Інформаційно-просвітницькі кампанії
Кампанії з інформування є важливим елементом освіти
та просвіти населення і повинні обов'язково включати в
себе наступне:
•відомості про небезпеку електронних відходів та правила
поводження з ними;
•потенційний вплив речовин, що використовуються в батарейках і
акумуляторах, на навколишнє середовище та здоров'я людини;
•вказівки щодо їх роздільного збору;
•доступних систем збору та утилізації;
•рекомендації щодо правильного придбавання і раціонального
використання;
•роль населення у сприянні утилізації використаних батарейок та
акумуляторів.

Рекомендації щодо правильного придбавання і раціонального
використання елементів живлення (1)
• Не купуйте дешеву продукцію – фірмові батарейки
обійдуться в декілька разів дорожче, але і прослужать
набагато довше;
• Остерігайтесь підробок під фірму – частіше за все
підробляють дорогі моделі батарейок;
• Віддавайте перевагу акумуляторним батарейкам;
• Лужні елементи втрачають ємність повільніше сольових, і
тому термін зберігання лужних батарейок довший;
• Не кладіть батарейки на сонці – перегрівання негативно
впливає на їх роботу; використання батарейок на холоді
скорочує термін їх експлуатації.

Рекомендації щодо правильного придбавання і раціонального
використання елементів живлення (2)
Більш детальну інформацію про рекомендації, правила поводження
та правильний вибір елементів живлення ви зможете знайти в статті:

«Батарейки — спутники жизни современного человека»
на сторінці нашого сайту «Екоскринька»
підготовленої в рамках пілотного проекту:

http://ecovillage.in.ua/,

«Захисти себе та природу від використаної
батарейки та збережи ресурси!»

Дякую за увагу!
Спасибо за внимание!
Thank You for Your attention!

dpavlovskyi@mama-86.org.ua
www.mama-86.org.ua
mob. tel. +38 097 108 52 42

