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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навіть за дуже обе-

режними оцінками в період з 1991 р. й до сьогодні в 
Україну було завезено більше 15 млн. одиниць пер-
сональної і оргтехніки загальною масою понад 600 
тис. т і ще близько 25 млн. мобільних телефонів 
(близько 3000 т), причому у сучасної електроніки є 
своя специфіка – вона складається з неліквідних ма-
теріалів. Так, один персовнальний комп'ютер у ком-
плекті з ЕПТ–монітором орієнтовно містить близько 
10 кг скла, 3–5 кг АВС–пластика, приблизно стільки 
ж чорних металів, до 200 г міді і алюмінію, всього 1 
г срібла і не більше 10 міліграм золота,  тобто,  в ос-
новному, йдеться про матеріали, вторинне викорис-

тання яких досить обмежене, і тому вартість пере-
робки значно перевищує вартість одержуваних ме-
талів. При цьому в світовому аспекті кількість елек-
тронних пристроїв, від яких щорічно відмовляється 
людство, підскочила до 50 млн. тонн.  

Техніка, що відслужила свій термін, тепер скла-
дає 5 % від усіх твердих побутових відходів (ТБО), 
що утворюються в світі. І цей показник постійно 
зростає. Такий самий відсоток у відходах складає 
пластикова упаковка, але електронне сміття набага-
то небезпечніше. Електронні відходи – самий швид-
ко зростаючий компонент ТБО.  Пов'язано це з тим,  
що люди постійно оновлюють свою техніку і остан-



                                                             ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2012 (13)  
                                                                Управління екологічною безпекою 
 

14 

німи роками роблять це все частіше і частіше.  Най-
швидше виявляються на звалищах мобільні телефо-
ни і комп'ютери. Тільки в Європі потік електронних 
відходів щорічно збільшується на 3–5 відсотків. Ця 
швидкість в три рази вища,  ніж зростання об'ємів 
усіх ТБО [1]. В Україні, за різними прогнозами, 
об'єм електроніки, що викидається, найближчими 
роками зросте в 3–5 разів. Зважаючи на те, що в сві-
ті та в Україні практично відсутня статистика щодо 
відходів електричного обладнання, можна припус-
тити, що кількість відпрацьованого електричного 
обладнання та його компонентів досягає десятків 
мільйонів тон кожного року. При цьому їх небезпека 
визначається наявністю у складі такого обладнання 
небезпечних хімічних речовин таких, як ПХБ, АБС–
пластіки, полівінілхлорид, фенолформальдегідні 
смоли, важкі метали, що включають ртуть, кадмій, 
свинець тощо, радіонукліди. 

Урегулювання поводження з відходами елект-
ронного та електричного обладнання є проблемою 
світовою. Особливо гостро вона стоїть для країн, що 
розвиваються. Необхідність розробки та прийняття 
нормативної законодавчо-правової основи пово-
дження з відходами електричного та електронного 
обладнання викликана вимогою нормалізації відно-
син, що виникають під час надання послуг у сфері 
поводження з небезпечними відходами та відходами 
як вторинною сировиною між суб'єктами підприєм-
ницької діяльності будь-якої форми власності,  а та-
кож у сфері споживання між фізичними особами 
(населенням), так і юридичними особами будь-якого 
профілю, форми власності [2]. 

Таким чином, метою роботи є розробки норма-
тивної закоконодавчо-правової основи – Технічного 
регламенту (далі ТР) щодо поводження з відходами 
електричного та електронного обладнання. Розроб-
лення ТР пов’язано також з необхідністю розши-
рення переліку відходів, у поводження з якими за-
конодавчо буде впровадженно сучасні технології 
щодо збирання, оброблення, утилізації та знешко-
дження, зокрема, роздільного збирання та сортуван-
ня змішаних  відходів електронного та електричного 
обладнання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ме-
тою створення та прийняття Технічного регламенту 
"Поводження з відходами електричного та елект-
ронного обладнання" (далі ТР) є підвищення якості 
послуг з поводження з відходами електричного та 
електронного обладнання, упорядкування та врегу-
лювання відносин, що виникають у зв'язку з надан-
ням указаних послуг між виконавцями та спожива-
чами цих послуг, визначення основних прав, обов'я-
зків та відповідальності всіх суб'єктів відносин. 

Основні завдання ТР, що розробляється: 
- визначення основних термінів і процесів, які 

відбуваються у сфері надання послуг щодо відходів 
електронного та електричного обладнання суб'єкта-
ми підприємницької діяльності будь-якої форми 
власності; 

- визначення основних умов і вимог щодо на-
дання послуг з їх вивезення; 

- забезпечення повного збирання, своєчасного 
перевезення, перероблення, утилізації, знешкоджен-
ня, захоронення  відходів електронного та електрич-
ного обладнання; 

- встановлення чіткого переліку прав та обов'яз-
ків виконавців та споживачів послуг з поводження з 
відходами електронного та електричного обладнан-
ня та взаємної відповідальності сторін. 

Указаний ТР має дозволяти регулювати пово-
дження з усіма відходами електронного та електри-
чного устаткування, до яких, по великому рахунку, 
належить неякісна (застаріла) продукція, продукція, 
що частково або повністю втратила свої властивості 
(пошкоджене та зруйноване устаткування), відходи 
комплектуючих електронного та електричного уста-
ткування, наприклад, електронні плати та чіпи, еле-
ктричний дріт тощо. На нашу думку, відходи, пово-
дження з яким повинен регулювати вказаний ТР, 
виникають після того, як електронне та електричне 
устаткування втрачає за будь яких причин, частково 
або повністю свої корисні властивості або застаріває 
і власник указаного устаткування має бажання поз-
бавитися нього. 

Найбільш привабливим аспектом побудови ефе-
ктивної системи екологічно доцільного поводження 
з вищевказаними відходами може бути еколого-
економічний механізм управління потоками відхо-
дів, який базується на впровадженні «залогової вар-
тості поводження з відходами», що стягується або 
при реалізації устаткування, що вироблено на украї-
нських підприємствах, або, в разі експортного уста-
ткування, в процесі оформлення митних документів. 
В обох випадках необхідно вказати коди корисної 
продукції з якої, рано чи пізно, утворяться вищевка-
зані відходи. 

Дія ТР має поширюватись на відновлення вжи-
ваного електронного та електричного обладнання і 
відходи, що утворюються з обладнання, перелік 
якого визначається додатково у ТР. 

Базуючись на даних [3], було визначено терміни, 
що вживаються у зазначеному ТР: 

- відновлення енергії – використання горючих 
відходів електронного та електричного обладнання 
як засобу генерації енергії шляхом безпосереднього 
спалювання з іншими відходами чи без них, проте з 
відновленням тепла; 

- відходи електронного та електричного облад-
нання – будь-яке електронне та електричне облад-
нання, що втратило повністю або частково свої ко-
рисні властивості або застаріло, але зовнішній ви-
гляд якого дає безперечну можливість виявити його 
вид (найменування та/або призначення), виробника 
(імпортера), та які утворюються у процесі діяльності 
людини і не мають подальшого використання за мі-
сцем утворення чи виявлення, та яких їх власник 
хоче або повинен позбутися шляхом утилізації чи 
видалення, крім виробничих залишків; 

- вторинне використання – будь-яка операція, за 
допомогою якої електронне та електричне облад-
нання, що застаріло частково або повністю, або 
втратило свої корисні властивості, відновлюється і 



                                                             ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2012 (13)  
                                                                Управління екологічною безпекою 
 

15 

повторно використовується з початковою метою, 
задля якої воно було створено, за допомогою чи без 
допоміжних продуктів, наявних на ринку, що дають 
змогу повторно використовувати електронне та еле-
ктричне обладнання. Таке повторно використане 
електронне та електричне обладнання стає відхода-
ми електронного та електричного обладнання, коли 
вже не є предметом вторинного використання; 

- життєвий цикл відходів електронного та елект-
ричного обладнання – ланцюг перетворень вказаних 
відходів від моменту їх утворення до моменту їх 
знищення за рахунок застосування операцій утилі-
зації та/або видалення; 

- запобігання – зменшення кількості та шкідли-
вості для довкілля:  матеріалів та речовин,  що міс-
тяться в електронному та електричному обладнанні 
та відходах електронного та електричного облад-
нання; електронного та електричного обладнання та 
відходів електронного та електричного обладнання 
під час процесу виробництва,  торгівлі,  а також на 
етапах розподілу, розміщення на ринку та утилізації, 
розвиваючи, зокрема, екологічно безпечні техноло-
гії; 

- економічні оператори стосовно електронного 
та електричного обладнання – постачальники ком-
плектуючих матеріалів та деталей, виробник (імпор-
тер) електронного та електричного обладнання 
(комплектуючих матеріалів і деталей) та спеціалізо-
вані підприємства, ремонтні і сервісні підприємства, 
користувачі, імпортери, продавці та дистриб’ютори 
(юридичні і фізичні особи); 

- електронне обладнання – прилади, пристрої, 
що перетворюють електромагнітну енергію одного 
виду в електромагнітну енергію іншого виду;  

- електричне обладнання – прилади, пристрої, 
машини тощо, які перетворюють електричну енер-
гію в інші види енергії або перетворюють будь-яку 
енергію в електричну; 

- попередня переробка (оброблення) – дії, що 
виконуються з метою підготовки відходів до утилі-
зації або видалення, наприклад, очищення від бруду, 
сортування, пакування тощо; 

- пункти збору –  початковий елемент (об’єкт)  
системи збору та тимчасового зберігання відходів 
електронного та електричного обладнання; 

- рекуперація – повернення виробу в цілому або 
його частині корисних властивостей; 

- рециклінг – переробка відходів з одержанням 
сировини для виробництва нових видів корисної 
продукції;  

- спеціалізовані підприємства – юридичні (неза-
лежно від форми власності) та фізичні особи, що 
мають одну або декілька ліцензій на збирання й за-
готівлю відходів як вторинної сировини; на здійс-
нення операцій поводження з небезпечними відхо-
дами; на заготівлю, переробку, металургійну пере-
робку металобрухту кольорових і чорних металів; на 
збирання, первинну обробку відходів і брухту доро-
гоцінних металів та дорогоцінного каміння органо-
генного утворення, напівдорогоцінного каміння; 

- спеціально уповноважений орган – централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізацію державної політики у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища. 

У ТР має бути вказано, що система поводження з 
відходами електронного та електричного обладнан-
ня повинна забезпечувати утилізацію не менше 70 % 
маси відходів електронного та електричного облад-
нання на спеціалізованих підприємствах. Терміни 
досягнення зазначених вимог установлюються пла-
ном заходів із впровадження ТР. Щорічні звіти про 
результати впровадження ТР мають містити інфор-
мацію про кількість утилізованих відходів елект-
ронного та електричного обладнання, виражену у 
відсотках від загальної кількості утворених на підві-
домчій території відходів електронного та електри-
чного обладнання. В разі необхідності до звіту до-
даються пропозиції з перегляду відповідних поло-
жень ТР. 

ТР визначається спеціально уповноваженим ор-
ганом щодо розробки та впровадження заходів із за-
безпечення створення системи роздільного збирання 
відходів електронного та електричного обладнання 
(застарілого, такого, що втратило свої властивості, 
пошкодженого тощо) від споживача, іншого кінце-
вого користувача чи з потоку відходів з метою його 
спрямування на переробку для утилізації або вида-
лення. Система збирання відходів електронного та 
електричного обладнання будується на основах доб-
росовісної конкуренції, відсутності дискримінації, 
на економічно і соціально обґрунтованих тарифах, 
відкритості для участі широкого кола економічних 
операторів тощо. В збиранні вказаних вище відходів 
повинні бути зацікавлені оператори стільникового 
зв'язку, підприємства роздрібної торгівлі тощо. По-
чатковим елементом (об’єктом) системи збору та 
тимчасового зберігання відходів електронного та 
електричного обладнання, що може бути відновле-
ним та повторно використовуватися з початковою 
метою, є пункт збору. Суб’єкти підприємницької ді-
яльності, які створюють пункти збору відходів елек-
тронного та електричного обладнання та обладнан-
ня, що може бути відновленим та повторно викори-
стовуватися з початковою метою, розташовують їх у 
місцях, зручних для користувачів, та забезпечують 
безоплатність послуг, що надаються цими пунктами 
для користувачів. Система збору відходів електрон-
ного та електричного обладнання та обладнання, що 
може бути відновленим і повторно використовува-
тися з початковою метою, включає об'єкти, де про-
водиться оцінка (тестування) і маркування облад-
нання та його відходів для визначення їх стану з ме-
тою відновлення (ремонту) для повторного викорис-
тання обладнання в цілому або окремих його ком-
понентів, або подальшої утилізації і видалення. Пу-
нкти збору не мають здійснювати відновлення обла-
днання та перероблення його відходів. На пунктах 
збору відходи обладнання зберігаються у спосіб, що 
створює можливість їх повторного використання з 
початковою метою, виключає їх пошкодження, не-
санкціоновані використання та доступ до них. Пун-
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кти збору відходів обладнання та обладнання, що 
може бути відновленим та повторно використовува-
тися з початковою метою, зобов’язані належним чи-
ном здійснювати облік кількості, видів та типів при-
йнятого обладнання та відходів обладнання, із за-
значенням, якому суб’єкту господарювання і з якою 
метою їх було передано. Пункти здійснюють прий-
мання використаних акумуляторів та елементів жи-
влення, що використовуються в електронному та 
електричному обладнанні. На пунктах збору відсор-
товуються всі не встановлені в обладнання акумуля-
тори та елементи живлення і належним чином пере-
даються на утилізацію або видалення. Акумулятори 
передаються тільки тим суб’єктам господарювання, 
які мають ліцензію на здійснення операцій пово-
дження з небезпечними відходами. Зібрані відходи 
обладнання та обладнання для відновлення та по-
вторного використання з початковою метою напра-
вляються виключно на спеціалізовані підприємства 
для відновлення і ремонту чи рекуперації матеріа-
лів, рециклінгу або видалення. 

ТР має також визначити вимоги до створення ін-
формаційних систем у сфері поводження із зазначе-
ними відходами. Бази даних повинні містити інфор-
мацію про значення, характеристики і зростання по-
токів електронного та електричного обладнання і ві-
дходів електронного та електричного обладнання 
(включаючи інформацію про небезпечність матеріа-
лів та компонентів, що використовуються для їх ви-
робництва). Бази даних про електронне та електрич-
не обладнання і відходи електронного та електрич-
ного обладнання повинні ґрунтуватись на об'єктив-
них відомостях уповноважених організацій.  

ТР встановлюється, що підприємства з віднов-
лення вживаного електронного та електричного об-
ладнання і утилізації відходів забезпечують здійс-
нення усіх операцій щодо поводження з указаними 
обладнанням та відходами, дотриманням вимог 
промислової, екологічної, санітарно-
епідеміологічної безпеки та охорони праці відповід-
но до чинного законодавства України. В процесі 
зберігання та оброблення вживаного обладнання та 
відходів обладнання суб’єкти господарювання зо-
бов’язані забезпечити виключення можливості їх 
несанкціонованого використання. При відновленні 
вживаного обладнання суб’єктами господарювання 
використовуються деталі, електричні пристрої, кор-
пуси і футляри, тип і конструкція яких відповідають 
експлуатаційним характеристикам, встановленим 
виробником обладнання. Використовувані для замі-
ни компоненти (комплектуючі) не повинні погіршу-
вати експлуатаційних характеристик, встановлених 
виробником обладнання. Акумулятори з терміном 
експлуатації, що закінчився, і будь-які пов'язані з 
ними плати та електронні складальні вузли, що міс-
тять припої на основі свинцю, утилізуються або ви-
даляються екологічно безпечним способом. На під-
приємствах не повинні змінюватися або модернізу-
ватися програмні засоби електронного обладнання, 
які б змінювали паспортні експлуатаційні характе-
ристики, встановлені виробником обладнання. Ком-
поненти і матеріали вживаного обладнання, непри-

датні для повторного використання, підлягають 
утилізації або видаленню. Деталі, видалені з вжива-
ного обладнання, які можуть включати акумулято-
ри, електронні компоненти, інтегральні схеми та ін-
ші частини, підлягають утилізації або видаленню 
екологічно безпечним способом.  

ТР має бути встановлено, що пріоритетним у 
процесі утилізації відходів електронного та елект-
ричного обладнання є процес рекуперації металів, у 
першу чергу, дорогоцінних. Відходи обладнання ві-
дправляються на утилізацію (рекуперацію, рецик-
лінг) після  відділення акумуляторів та елементів 
живлення. Акумулятори утилізуються або видаля-
ються окремо від відходів обладнання. На стадії 
утилізації або видалення відходів обладнання бажа-
но відділити від обладнання пластмасові деталі та 
компоненти з метою їх рециклінгу, наприклад, як 
енергетичної сировини. Електронне та електричне 
обладнання цілком (з видаленими кумуляторами) 
або після ручної чи механічної сепарації компонен-
тів або матеріалів можуть перероблятися в спеціа-
льних плавильнях, де здійснюється рекуперація ме-
талів. Управління екологічно безпечним поводжен-
ням з відходами електронного та електричного об-
ладнання здійснюється з урахуванням потужності 
підприємства, виду і кількості відходів обладнання, 
а також характеру виробничого процесу. На всіх пі-
дприємствах з поводження з відходами електронно-
го та електричного обладнання повинна існувати 
система раціонального екологічного менеджменту з 
метою забезпечення належного управління та конт-
ролю за впливом діяльності підприємства на навко-
лишнє природне середовище і здоров'я людини. 
Експлуатація підприємства повинна здійснюватися 
відповідно до чинного законодавства України, нор-
мативно-правових, технічних та технологічних до-
кументів державного і виробничого рівня, що сто-
суються методів експлуатації устаткування і техніч-
них засобів, системи управління, контролю за діяль-
ністю на об'єкті, контрольно-вимірювальної практи-
ки і ведення документації, а також дотримання пра-
вил техніки безпеки. Підприємство має виконувати 
всі чинні нормативні документи у сфері охорони 
здоров'я і навколишнього природного середовища, 
мати усі передбачені чинним законодавством Украї-
ни для такого виду діяльності ліцензії і дозволи.  

ТР встановлюватиме порядок моніторингу та об-
ліку в системі поводження із зазаначеними відхода-
ми. Підприємства з утилізації або видалення відхо-
дів електронного та електричного обладнання роз-
робляють відповідні програми моніторингу, обліку і 
звітності з метою відстеження: 

- основних параметрів операцій поводження з 
відходами електронного та електричного обладнан-
ня; 

- елементів, що створюють санітарний ризик; 
- дотримання чинних нормативних документів; 
- утворення будь-яких викидів, стоків та вторин-

них відходів; 
- перевезення і зберігання відходів електронного 

та електричного обладнання. 
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Підприємство зобов’язане мати у своєму розпо-
рядженні належні системи обліку для забезпечення 
відповідності, вести документацію з навчання пра-
цівників, зокрема, з питань охорони праці і техніки 
безпеки, оформляти і зберігати вантажні накладні, 
коносаменти і приймально-передавальні документи 
за всіма матеріалами, мати плани дій у надзвичай-
них ситуаціях та на випадок закриття підприємства 
або припинення операцій, правила протипожежної 
безпеки і пожежогасіння, резервний план на випа-
док відмови устаткування і плани забезпечення охо-
рони підприємства.  

Порядок здійснення моніторингу визначає осно-
вні правила і принципи моніторингу і контролю за: 
утилізацією відходів електронного та електричного 
обладнання та інших операцій поводження з відхо-
дами електронного та електричного обладнання; ро-
веденням на єдиній організаційній основі операцій 
поводження з відходами. 

Члени керівного складу та фахівці спеціалізова-
них підприємств з поводження з відходами елект-
ронного та електричного обладнання повинні мати 
відповідну професійну підготовку та кваліфікацію. 
Професійна підготовка та отримання кваліфікації 
здійснюються в учбових установах спеціально упо-
вноваженого органу. Навчання повинно включати 
безпечні методи ведення робіт та їх зміст при пово-
дженні з небезпечними хімічними речовинами і від-
ходами, необхідні заходи безпеки і необхідні засоби 
індивідуального захисту при поводження з відхода-
ми. Навчання повинно оформлятися документально. 

ВИСНОВКИ. Розроблено основу ТР щодо пово-
дження з відходами електричного та електронного 

обладнання та відновлення. Зазначений ТР має ста-
ти дієвим інструментом в управлінні екологічною 
безпекою та забезпечити підвищення якості послуг з 
поводження з відходами електричного та електрон-
ного обладнання, упорядкування та врегулювання 
відносин, що виникають у зв'язку з наданням указа-
них послуг  між виконавцями та споживачами цих 
послуг, визначення основних прав, обов'язків та від-
повідальності усіх суб'єктів відносин. Прийняття 
проекту ТР дозволить:  

- запровадити договірні відносини між виробни-
ком електронного та електричного обладнання, 
споживачами цього обладнання і виконавцями пос-
луг  з операцій поводження з електронними та елек-
тричними відходами згідно з  вимогами  законодав-
ства; 

- визначити межі відповідальності споживачів і 
виконавців послуг з поводження з відходами елект-
ронного та електричного обладнання. 
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