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Постановка проблеми. Транспорт є одним з найважливіших елементів матеріаль-
но-технічної бази вітчизняного виробництва і необхідною умовою функціонування су-
часного індустріального суспільства. Автомобільний транспорт зіграв величезну роль у 
формуванні сучасного характеру розселення людей, у поширенні далекого туризму, в 
територіальній децентралізації промисловості і сфери обслуговування. Нині важко уя-
вити собі будь-яку галузь народного господарства або вид діяльності населення без ви-
користання вантажного, легкового автомобіля і автобуса. Велика протяжність автомо-
більних доріг забезпечує можливість їх повсюдною експлуатації при значній провізній 
здатності. Маневреність, мобільність, високі швидкості доставки вантажів і перевезен-
ня пасажирів, комфорт поїздки та інші позитивні якості автомобільного транспорту за-
безпечили йому підвищені темпи зростання. Мережа автомобільних доріг загального 
користування включає 172,4 тис. км, з них з твердим покриттям – 164,1 тис. км (без 
урахування муніципальних, відомчих, внутрішньогосподарських доріг).  

Поряд з перевагами, які забезпечує суспільству розвинута транспортна мережа, її 
прогрес так само супроводжується негативними наслідками – негативним впливом тра-
нспорту на навколишнє середовище. Автомобільний парк є практично основним дже-
релом забруднення навколишнього середовища, а також одним із джерел, що створю-
ють високий рівень шуму і вібрацію. Екологічні збитки від експлуатації 
автотранспортних засобів обумовлені токсичними викидами. У багатьох великих міс-
тах на частку автотранспорту приходиться 70 і більше відсотків від загальної кількості 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Будучи найбільшим споживачем природ-
ного палива, автотранспорт істотно впливає на збільшення концентрації в атмосфері 
вуглекислого газу і, тим самим, на процес глобального потепління клімату в світі. 

 Венжега В. І., Рудик А. В., Пасов Г. В., 2016 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядати автомобільний транспорт 
слід у комплексі як індустрію, пов’язану з виробництвом, обслуговуванням і ремонтом 
автомобілів, їх експлуатацією, виробництвом пально-мастильних матеріалів, з розвит-
ком і експлуатацією дорожньо-транспортної мережі й ін. 

З цієї позиції можна сформулювати такі негативні впливи автомобілів на навколиш-
нє середовище. 

Перша група пов’язана з виробництвом автомобілів: 
- висока ресурсно-сировинна й енергетична ємність автомобільної промисловості; 
- власне негативний вплив на навколишнє середовище автомобільної промисловості 

(ливарне виробництво, інструментально-механічне виробництво, виробництво шин і т. ін.). 
Друга група зумовлена експлуатацією: 
- витрата палива і повітря, виділення шкідливих вихлопних газів; 
- викиди продуктів випробувань шин і гальм; 
- шумове забруднення навколишнього середовища; 
- матеріальні, людські втрати і втрати тваринного світу в результаті транспортних 

аварій. 
Третя група пов’язана з відчуженням земель під транспортні магістралі, гаражі і 

стоянки: 
- розвиток інфраструктури сервісного обслуговування автомобілів (автозаправні 

станції, станції сервісного обслуговування, мийки тощо); 
- підтримка транспортних магістралей у робочому стані (використання солі для та-

нення снігів). 
Четверта група поєднує проблеми регенерації й утилізації шин, олії та інших техно-

логічних рідин, самих відпрацьованих авто. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Забрудненню на-

вколишнього середовища автомобільним транспортом присвячено багато праць науко-
вців. Результати досліджень наводяться майже у всіх навчальних посібниках і підруч-
никах з екології [2; 4; 6], але вони стосуються в основному аспектів, пов’язаних з 
виробництвом, експлуатацією автомобілів та відчуженням земель під транспортні магі-
стралі, гаражі і стоянки. Водночас питання утилізації автомобілів в Україні досліджено 
недостатньо. 

Відомі результати роботи [7], де автори спільно працювали над аналізом проблеми по-
кращення екологічних характеристик автомобіля. В цій роботі ці результати доповнено. 

Метою статті є дослідження стану утилізації автомобілів в Україні у світлі прийня-
того Верховною Радою Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та ви-
значення шляхів його вирішення, спираючись на досвід у цій галузі високорозвинених 
західних держав та відомих автовиробників. 

Виклад основного матеріалу. Станом на 2015 рік в Україні нараховувалось 
9066 тисяч автомобілів, середній вік яких становив 20 років (у Чернігівській області 
152,7 тис. автомобілів). 

У 2015 році продовжилися всі негативні тенденції 2014 року: окупація Криму Росі-
єю, розв’язана потім нею війна на сході Донбасу, економічна розруха, очікування пов-
номасштабної війни населенням – все це призвело до подальшого спаду продажів но-
вих автомобілів майже на 50 % у порівнянні з 2014 роком. І закономірний результат – 
черговий +1 рік до середнього віку автопарку. Прогнози маркетологів про обсяг ринку 
на 2016 рік в 45...50 тис. автомобілів прямо вказують, що за підсумками 2016 року се-
редній вік автопарку України виросте ще на 1 рік. 

Одним з яскравих показників кризи стало зростання частки імпортованих б/у авто-
мобілів у структурі продажів: при падінні продажів нових автомобілів у 2 рази імпорт 
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б/у автомобілів виріс на 186 % (майже в 3 рази). Відповідно, частка ринку цих автомо-
білів зросла з 1,76 до 9,24 % всього за один рік. І, можливо, це пояснює той факт, що у 
Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях середній вік автопарку виріс за той 
же період одразу на 2 роки. 

Нові реєстрації автомобілів становлять всього лише 0,6 % від наявного парку. Знят-
тя автомобілів з обліку скоротилося з 0,61 % у 2012 році до 0,11 % від загальної чисе-
льності автомобілів у 2015 році. 

Обидва ці фактори – спад продажів нових автомобілів і зменшення темпів реновації 
парку – не зможуть змінитися на краще в найближчі кілька років. І це, ймовірно, приз-
веде до того, що в найближчі 5...7 років середній вік автопарку щороку збільшувати-
меться ще на 1 рік. 

Немає достовірних даних, скільки і яких автомобілів було знищено або вкрадено 
проросійськими терористами за час антитерористичної операції на Донбасі. Але швид-
ше за все, ці автомобілі здебільшого повинні бути молодші за середній показник по 
країні, особливо ті, які вкрадені і вивезені в Росію – в основному це будуть автомобілі 
не старше 5...7 років. 

У 2016 році в Україні налічувалось 9122 тис. автомобілів, середній вік яких старше 
21 року, з них 153,8 тис. у Чернігівській області. 

У результаті тривалої експлуатації, а також фізичних і хімічних процесів, що відбу-
ваються в автомобілі, його вузли і механізми поступово зношуються, технічний стан 
погіршується і, як наслідок, збільшується кількість шкідливих викидів в атмосферу. 
Крім екологічної загрози, автомобіль, особливо старий, є джерелом підвищеної небез-
пеки. Хімічні і фізичні процеси, що проходять у ньому, призводять до порушення регу-
лювань і як наслідок – збільшення кількості неполадок. Так, щорічно в Україні до 20 % 
ДТП відбувається через несправний технічний стан транспортних засобів [3]. Це пояс-
нюється зменшенням коефіцієнта безпеки автомобіля Кба з кожним наступним роком 
його експлуатації. Якщо для нового автомобіля Кба = 1,0, то для п’ятирічного Кба = 
0,7...0,8, а десятирічного Кба = 0,4...0,5. Наведені дані свідчать про те, що слід виводити 
з експлуатації автомобілі з тривалим терміном експлуатації. 

У 1997 році Рада Європейського Союзу прийняла Директиву 97/С 337/02 «Транспо-
ртні засоби, що вийшли з експлуатації». Пізніше, у лютому 1999 року в Директиву були 
внесені певні поправки, згідно з якими автомобілі починаючи з 01.01.2005 р. повинні як 
мінімум на 85 % по масі утилізуватися через рециклювання матеріалів, повторного ви-
користання окремих вузлів і деталей або спалюванням відходів з використанням тепло-
вої енергії, а починаючи з 01.01.2015р. – як мінімум на 95 % по масі [3]. 

Директива зобов’язує усіх автовиробників у Євросоюзі приймати на утилізацію ав-
томобілі своїх марок, які відслужили експлуатаційний термін. Фірми зобов’язані брати 
на себе усі витрати з прийому, переробки і переплавки транспортних засобів. 

Багато зарубіжних виробників вже здійснюють випереджувальні роботи з упрова-
дженням у практику вимог Директиви. Значні результати у цьому плані отримали кон-
церни BMW, VOLVO, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN та інші. Досягнутий ними 
на сьогодні ступінь повторного використання матеріалів становить 85...90 %. Були роз-
роблені стандарти підприємств з «Конструювання обладнання для рециклювання», а 
також вказівки щодо розбирання й утилізації автомобілів після закінчення терміну їх 
служби. 

Згідно з Директивою ЄС всі витрати, пов’язані з утилізацією старих автомобілів, ля-
гають на автовиробників. Ті, у свою чергу, протестують, оскільки порахували, що пе-
реробка кожного старого автомобіля обійдеться приблизно в 300 євро, які у кінцевому 
підсумку перекладаються на споживача [3]. 
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І все ж, незважаючи на певний супротив, концерни створюють центри з утилізації 
старих автомобілів. Так, у 1994 році BMW збудував об’єкт з утилізації під назвою RDZ 
(Recycling & Dismantling Centr) – Центр з переробки й утилізації. Концерн DAIMLER-
BENZ AG у 1997 році відкрив Центр старих запчастин і автомобілів (MB ATC GmbH), 
ідея якого полягає в повторному застосуванні придатних до використання агрегатів і 
деталей та повною утилізацією частин, не придатних до роботи. 

До речі, Центр MERCEDES-BENZ приймає на переробку лише свої автомобілі, на-
томість BMW, FIAT і RENAULT ще у 1994 році підписали договір про співробітницт-
во. Кожна фірма бере на себе утилізацію старих автомобілів у своїй країні. По суті, це 
означає, що автомобілі марок FIAT і RENAULT приймуть на утилізацію в Німеччині, і 
навпаки, BMW – у Італії і Франції. Заводи з переробки працюють також в Австрії і 
Голландії; досвід подібного співробітництва є в США і Європі. 

Таким чином, частину затрат на утилізацію старих автомобілів взяли на себе авто-
заводи. Однак основний вид покриття затрат – це продаж запасних частин, які були у 
вжитку, але ще придатні до подальшого використання, а також вторинна сировина.  

Перед тим, як відкрити свій Центр, концерн DAIMLER-BENZ провів дослідження 
ринку і визначив, що 80 % власників автомобілів MERCEDES-BENZ готові купувати і 
використовувати старі запасні частини [7]. Тому старі деталі продаються тільки як такі, 
що були у вжитку. Продавець знає дату їх випуску, пробіг, стан. На відновлені номерні 
агрегати видається технічний паспорт. 

У Російській Федерації дещо інший підхід до вирішення проблеми утилізації старих 
автомобілів. Зокрема, в Москві нараховується приблизно 6,0 млн автомобілів, з яких 
щорічно треба знищувати 100...130 тисяч. Загальноміська система утилізації передбачає 
встановлення окремих тарифів за збір, транспортування, зберігання й утилізацію авто-
мобільного металобрухту. Оплата подібних послуг передбачена і в інших країнах.  

Донедавна в Україні на законодавчому рівні не було прийнято концепції утилізації 
автомобілів, і лише в 2013 році Верховна Рада України, усвідомлюючи важливість про-
блеми, прийняла Закон «Про утилізацію транспортних засобів» [5]. Цей Закон визначає 
правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з утилізацією транспо-
ртних засобів на території України з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища, життя та здоров’я громадян. Зупинимось дещо 
детальніше на найбільш важливих положеннях цього Закону для його найшвидшого 
впровадження. В першій статті наведені терміни, що вживаються в такому значенні: 

1) мережа утилізації транспортних засобів – сукупність пунктів прийому та розби-
рання транспортних засобів, організованих з метою утилізації транспортних засобів 
суб’єктом господарювання; 

2) переробка – вторинна обробка у виробничому процесі відпрацьованих матеріалів 
з відновленням їх попередніх властивостей або для використання в інших цілях; 

3) повторне використання – послідовність виробничих операцій, завдяки якій ком-
поненти з транспортного засобу з відпрацьованим ресурсом після відповідної перероб-
ки можуть бути використані для того самого призначення; 

4) пункт прийому транспортних засобів (пункт прийому) – пункт, організований 
суб’єктом господарювання для приймання транспортних засобів, що утилізуються, від 
їх власників, зберігання та подальшої передачі таких транспортних засобів до пунктів 
розбирання; 

5) пункт розбирання транспортних засобів (пункт розбирання) – пункт, організова-
ний суб’єктом господарювання, де здійснюється розбирання транспортних засобів, що 
утилізуються, а також операції з поводження з відходами, що утворилися у процесі ро-
збирання; 



ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ № 3 (5), 2016 
 

TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES 
 

55 

6) розбирання транспортних засобів – виконання операцій на пункті розбирання 
транспортних засобів щодо: 

– усунення з транспортних засобів небезпечних елементів і речовин, у тому числі 
рідин та газів; 

– зняття з транспортних засобів елементів обладнання та частин, придатних до по-
вторного використання; 

– сортування складових частин та елементів розібраного транспортного засобу для 
повторного використання, переробки та утилізації; 

7) транспортні засоби – колісні транспортні засоби, які класифікуються за кодами 
товарних позицій 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД; 

8) утилізація транспортних засобів – комплекс робіт з приймання, зберігання, пере-
везення, демонтажу та розбирання транспортних засобів на складові частини та елеме-
нти і сортування з метою подальшої їх утилізації відповідно до вимог законодавства 
про відходи. 

Стаття 2 цього Закону визначає суб’єктів господарювання, що мають право здійс-
нювати діяльність з утилізації транспортних засобів, а стаття 3 та 4 – вимоги до пунктів 
прийому та розбирання транспортних засобів. 

Законом встановлені технологічні процеси, які необхідно застосовувати при пово-
дженні зі складовими частинами та елементами, що утворюються у процесі утилізації 
знятих з експлуатації транспортних засобів: 

1) демонтаж акумуляторних батарей і ємностей із зрідженим газом (за наявності); 
2) видалення або нейтралізацію вибухонебезпечних компонентів (зокрема, подушок 

безпеки); 
3) окреме зливання та зберігання рідин, у тому числі палива, моторного і трансмісій-

ного мастила, робочих рідин систем гідроприводу, охолоджуючих рідин, гальмівних рі-
дин, рідин із системи кондиціонування та інших рідин, що містяться у транспортних за-
собах, якщо це не перешкоджатиме подальшому відновленню деталей, вузлів і агрегатів 
з використанням стаціонарних або мобільних (модульних) установок для осушення тран-
спортних засобів, заснованих на пневматичному принципі, з окремим збиранням рідин; 

4) демонтаж усіх компонентів, що містять ртуть; 
5) демонтаж усіх компонентів, що містять екологічно небезпечні матеріали і мають 

відповідне маркування, або зазначених у керівництві з демонтажу, що підлягають де-
монтажу на стадії підготовки до утилізації; 

6) демонтаж каталітичних нейтралізаторів і сажових фільтрів; 
7) демонтаж металевих деталей, що містять мідь, алюміній чи магній, якщо такі ме-

тали не можуть бути відокремлені на стадії дроблення матеріалів; 
8) демонтаж покришок, великих вузлів і деталей з пластмаси (бамперів, комбінацій 

приладів, ємностей для рідин), якщо такі матеріали не можуть бути відокремлені на 
стадії дроблення, із забезпеченням спрощення процедури їх подальшої переробки; 

9) сортування відходів за видами, їх накопичення і передачу на спеціалізовані підп-
риємства, що здійснюють вторинну переробку або захоронення (знешкодження); 

10) зберігання твердих відходів на відкритому майданчику або у виробничих при-
міщеннях з асфальтовим чи бетонним покриттям; 

11) складування акумуляторів і мастильних фільтрів в окремих спеціальних контей-
нерах. 

Висновки і пропозиції. Вирішення питання про утилізацію транспортних засобів в 
Україні перебуває на стадії становлення. В державі є цільова програми утилізації авто-
мобілів на основі прийнятого Верховною Радою Закону України «Про утилізацію тран-
спортних засобів». Але Закон, який би мав позбавити Україну реліктів автопрому, 
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«пробуксовує». Вивчення досвіду переробки автомобілів країнами з високим рівнем 
автомобілізації, автомобільними концернами та перенесення його з певними коректи-
вами на вітчизняні терени, відповідно до законодавства, безперечно, сприятиме покра-
щенню екологічної ситуації в Україні. 
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