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1. Що ми робимо

1. Що ми робимо

Торгівля & Операції
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Всесвітня торгівля
відходами та
посередництво для
ліцензованих установ для
утилізації ЄС (ми діємо як
їхній міжнародний
представник)

Всесвітні операції "на
місці" для оцінки
небезпечних відходів,
знезараження,
перепакування,
ліцензування

Консалтинг

Консультації з технічного
управління відходами &
розробки проектів у всьому
світі (небезпечні та
небезпечні відходи)

BFS: Локації проектів

Europe: Greece | Italy | Portugal | Spain | UK
Middle East: Afghanistan | Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Lebanon
| Oman| Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | UAE |
BFS: Локації проектів

Latin America: Argentina | Brazil | Guatemala | Honduras | Mexico
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Africa: Algeria | Ghana | Kenya | Namibia | Tunisia
Asia: Indonesia | Hong Kong | Malaysia
Project Office locations: Germany | Kuwait | Brazil

2. Небезпечні побутові відходи

Небезпечні побутові відходи

Про
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Небезпечний вміст
побутових відходів, таких
як побутова хімія, хімія
для догляду за
автомобілем та відходи
від електричного та
електронного обладнання
необхідно збирати
окремо від ТПВ.

Регулювання

Для зменшення ризику
виникнення шкідливих
забруднень у потоках
ТПВ, було впроваджено
кілька правил для впливу
на способи управління
небезпечними
побутовими відходами в
Німеччині

Схема управління в Німеччині

Через контроль (допит
нелегального звалища,
випадкові перевірки
муніципальною владою
тощо) та безкоштовні сервісні
пропозиції попередньо
профінансованих
муніципалітетами

2. Небезпечні побутові відходи
Про

Про

Небезпечні побутові відходи

Побутова хімія /косметика
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Приклади:
• Миючі засоби
• Дезинфікуючий засоби
• Одиколони
• Забруднені ватні
подушечки
• Хімікат для очищення
стічних труб
• Пестициди
• Ліки

Догляд за автомобілем

Приклади:
• Моторне мастило
• Антифриз
(етиленгліколь)
• Гальмівна рідина

Відходи від електричного та
електронного обладнання (WEEE)

Приклади:
• Телевізор
• Мобільний телефон
• Люмінесцентні лампи
• Комп'ютери (монітори)
• Батарейки

2. Небезпечні побутові відходи
Про

Небезпечні побутові відходи
Про

Побутова хімія /косметика
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Догляд за автомобілем

Електричні прибори

2. Небезпечні побутові відходи
Регуляції

Німецькі регулярії

Потоки шкідливих відходів вимагають, спеціального
поводження, упаковування, ліцензування, маркування,
заходів транспортування та системи утилізації. Ми
пропонуємо "від А до Я" послуги на місці для виконання всіх
національних та міжнародних регулювань по всьому світі

• AltfahrzeugV: Положення про утилізацію, повернення та екологічно
безпечна утилізація транспортних засобів, що вийшли з експлуатації
• BattG: Регулювання збору, повернення та екологічно безпечна
утилізація батарейок та акумуляторів

2. Небезпечні побутові відходи
Регуляції

• ElektroG: Регулювання збору, повернення та екологічно безпечна
утилізація відходів електричного та електричного обладнання
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• ElektroStoffV: Положення про обмеження у використанні небезпечних
речовин в електронних пристроях

• PCBAbfallV: Указ про утилізацію поліхлорованих біфенілів,
поліхлорованих терфенілів та галогенований монометилдифенилмета
• Співпраця із сертифікованими установами з утилізації небезпечних
відходів ЄС

2. Небезпечні побутові відходи
Схема управління в Німеччині

Управління небезпечними побутовими відходами
Приклад

Послуга

Державні органи

Небезпечні побутові відходи
Схема управління в Німеччині

Правильна
утилізація
небезпечних
побутових
відходів

Договірне
поводження з
небезпечними
побутовими
відходами
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Центр утилізації:
Прийняття шкідливих відходів в
маштабах одного домашнього
господарства.

Контроль
державними
органами

Державно-приватне
партнерство

Неправильна
утилізація
небезпечних
побутових
відходів

Приватні компанії

Збір
небезпечних
відходів:
Регулярний
збір
небезпечних
відходів у віддалених районах та
обслуговування промисловості

Приклад

Штраф

Змішані відходи: Медичні відходи,
незаконно
вкинуті
у
сміттєві
контейнери домашніх господарств.

3. Управління небезпечними побутовими відходами
Збір | Обробка
Збір

Обробка
Центр переробки:
Центр вторсировини

Стабілізація:
Стабілізація ртуті

Термічна:
Обертова піч

Управління небезпечними
побутовими відходами

Recycling
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ALBA Рішення для навколишнього
середовища

BSR Місце збору

Remondis-QR

Remondis-QR

4. Структура вартості утилізації небезпечних побутових відходів
Стабілізація | Термічна Обробка

За компонентами небезпечних побутових відходів

Компоненти

Ціна

[EUR/кг.]

кислоти

Аерозольні банки

0.5 1.4

0.6 - 1

Лужні
батарейки

0.1 - 0.5

Антифриз

0.1 - 0.4

Латексна
фарба

Свинцевокислотні батареї

Запальнички

Літієві або кнопкові
батареї

Окислювачі

0,150.6

(-) 0.7 –
(-) 0.4

0.15 0.3

0.3 - 1.1

0.5 - 1.4

4. Структура вартості утилізації
небезпечних побутових відходів

За методом утилізації
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Структура коштів

Метод

[€/т.]

Центр утилізації: транспорт та збір

50 - 150

Стабілізація ртуті

1200 - 1850

Спалювання

100 – 1250

Пестициди

0.65 – 1.2

Використане
моторне
мастило

0 - 0.25

5. Етапний План: управління небезпечними побутовими відходами
Етап 1 | Етап 2

•

Ініціювання:
• Впровадження логістики
• Законодавчі зміни
• Обізнаність
Впровадження пунктів консолідації

01
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Етап 1
Рівень громадської участі

Етапний План: управління
небезпечними побутовими відходами

02

Нарощування інфраструктури:
Комплексний центр утилізації
небезпечних відходів (ТПВ)

Етап 2

Експлуатація вантажівок для збору небезпечних відходів
Впровадження схеми вільного збору

Нарощування можливостей обробки у країні походження
Маркетинг, підвищення обізнаності
•

Зміна політика

полігон, обертова піч,
Стабілізація ртуті

Тимчасове зберігання та експорт небезпечних відходів
Закріплення та безпечне зберігання небезпечних відходів як
підготовка до експорту або національної обробки

Приклад: Використання німецьких
регулювань як шаблон

Етапи

