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УДК 502.37 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО 

ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ 

Главацька Л.Ю., Іщенко В.А., Петрук В.Г. 

Вінницький національний технічний університет 

Постановка проблеми. Відходи електричного та електронного обладнання 

(ВЕЕО) – відносно новий тип відходів, утворений через зростання ринку електронної та 

електричної техніки [1]. Через величезну шкоду довкіллю, яка може бути викликана 

неправильними поводженням з такими відходами, їх дослідження є актуальною 

задачею. 

Незважаючи на те, що питання ВЕЕО в Україні знаходиться на розгляді уже 

тривалий час, але стратегії поводження з ВЕЕО до цих пір немає. За проектом Twinning 
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«Впровадження системи управління відходами електричного та електронного 

обладнання в Україні» у кінці 2016 року було розроблено Проект Закону України "Про 

відходи електричного та електронного обладнання" [2], який знаходиться на тій же 

стадії уже другий рік. Згідно концепції сталого розвитку має бути вдосконалена 

законодавча база у сфері поводження з електронними та електричними відходами, а 

також встановлена мета – створення сучасної інфраструктури, що має забезпечити 

скорочення обсягів відходів на 20%.  

Актуальність. У сфері поводження з відходами в Україні задіяний значний 

виробничий, науково-технічний, підприємницький потенціал. У цій сфері налічується 

більше 1500 підприємств. Уже є необхідні наробітки технологічної бази, зокрема 

проект закону. В цій сфері працюють десятки установ академічної та відомчої науки, 

проектних організацій, що забезпечує усі умови для досягнення поставленої мети, 

створення сучасної, дієвої, такої необхідної для України, інфраструктури поводження з 

ВЕЕО. Через те, що такі відходи з часом не розкладаються, а накопичуються у 

навколишньому природному середовищі, забруднюючи  його важкими  металами  та  

іншими токсичними  речовинами [3],  для  їх  переробки потрібні спеціальні технології. 

Методологія досліджень. Оскільки законодавством України не передбачене 

ліцензування поводження з ВЕЕО, для проведення дослідження було проаналізовано 

перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами, сформований Міністерством екології та природних ресурсів 

України (остання дата оновлення – 14.08.2018) [4], адже багато ВЕЕО також 

відносяться до категорії небезпечних відходів (наприклад, люмінесцентні лампи). 

Згідно законодавства України [5, 6] ліцензія видається на необмежений строк. 

Опрацьовувались всі організації, які займаються поводженням з небезпечними 

відходами, тобто їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням 

(переробленням, сортуванням), утилізацією, видаленням, знешкодженням і 

захороненням.  

Викладення основного матеріалу. Результати досліджень підприємств, що 

отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з поводженням з 

небезпечними відходами, показують, що із 219 підприємств, які отримали ліцензію на 

поводження з небезпечними відходами, 128 можуть працювати з окремими типами 

ВЕЕО, які містять у своєму складі небезпечні сполуки.  

22 області України мають підприємства-ліцензіати, лише Волинська та 

Чернігівська області не мають жодного підприємства, яке б могло долучитися до 

програми поводження з ВЕЕО. Саме тому, потрібно забезпечити, як мінімум пунктом 

прийому кожен обласний центр України, хоча б підприємством, яке отримало ліцензію 

на збирання та зберігання небезпечних  відходів. Що стосується утилізації ВЕЕО, то 22 

підприємства мають необхідні потужності та ліцензію для такої діяльності. На даний 

час утилізацію тих ВЕЕО, які одночасно є небезпечними відходами здійснюють лише 4 

підприємства: 

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОПРОМ, м. Одеса.  

ТОВ РЕИ БРОВАРИ, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка. 

ТОВ УКРЕКОЛОГІСТИКА, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски. 

ТОВ ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. 

Софіївська Борщагівка. 

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. 
Поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні 

перебуває поки що у примітивному стані. Відсутня відповідна законодавча та 

інфраструктурна база. Кількість підприємств, які можуть утилізувати відходи такого 

типу, є малою. Вони не можуть переробляти належним чином той обсяг відходів, який 

уже накопичився та буде продовжувати зростати. Таким чином, Україні потрібне 

прийняття відповідного законодавства на загальнодержавному рівні, а також сприяння 

та контроль за поводженням з ВЕЕО приватними підприємствами. 
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ПОШИРЕННЯ ASTRANTIA MAJOR L. У КІВЕРЦІВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА» 

1 
Глінська Світлана Олегівна

2 
Штокало Степан Степанович

1 
Кисіль Альона Леонідівна 

1 
Рівненський державний гуманітарний університет 

2 
Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» 

Astrantia major L. – середньоєвропейський, переважно гірський вид, поширений в 

Карпатах, у рівнинній частині України (на Волино-Поділлі та Волинському Поліссі) 

перебуває на східній межі ареалу.  

Особливості географічного поширення виду на Волинському Поліссі в 

Костопільському і Мащанському лісництвах Костопільського р-ну, в Решуцькому 

лісництві в Рівненському р-ні Рівненської області описано в публікаціях В.І. Мельника. 

У Базальтівському лісництві (кв. 21) Костопільського держлісгоспу місцезнаходження 

Astrantia major приурочене до уступу першої правої надзаплавної тераси р. Горинь в 

екотоні між дібровою та заплавними луками. [4, 5]. Місцезнаходження виду в 

Ківерцівському та Партизанському лісництвах на Волині, в Більчаківському лісництві 

на Рівненщині вказуються у працях Т.Л. Андрієнко [1, 2].  

Метою дослідження є встановлення географічного поширення та флористичного 

складу місцезростань Astrantia major в межах Ківерцівського національного 

природного парку «Цуманська пуща». 

Вивчення географічного поширення, вікової та просторової структури популяцій 

Astrantia major проведенo у 2016 – 2018 роках. 

В межах Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» 

Astrantia major зростає у кв 38 Волинського військового лісгоспу ДП Львівський 

військовий лісокомбінат [3, 6, 7]. 

У трав’янистому покриві із проективним покриттям 70-90 % домінують Astrantia 

major (60 % проективного покриття), Geranium sanguineum L., Stenactis annua Nees., 

Daucus carota L., Trifolium repens L., Agrimonia eupatoria L., Geum urbanum L.,Poa 

pratensis L., Veronica chamaedrys L., Taraxacum officinale F.Web. ex Wigg., Geranium 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.

