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Вступ 

Сонячна енергетика пройшла довгий шлях 

розвитку, починаючи із середини 20 століття 

дотепер, щоб стати одним із найбільш 

затребуваних джерел чистої енергії. Порівняно з 

традиційними джерелами енергії, сонячна 

енергетика ще не встигла «забруднити» 

навколишнє середовище, оскільки це відносно 

молода галузь. Але, як і будь-які інші електронні 

девайси, сонячні фотоелектричні панелі не 

можуть служити вічно і мають власний термін 

служби, який становить близько 20-35 років. А 

сміттєзвалище - це не те місце, де світ очікує 

побачити сонячні панелі після закінчення їх 

терміну експлуатації. На даний момент, 

загальний обсяг щорічних відходів сонячної 

енергетики не надто великий − на нього припадає 

41,8 млн. тон щороку, що становить лише 0,6% 

від загальної кількості електричних відходів. Але 

очікується, що швидке зростання сонячної 

промисловості призведе до великих обсягів 

відпрацьованих фотоелектричних панелей. 

Більше того, згідно з дослідженням IRENA та 

IЕА, після 2050 року обсяги сонячних 

фотоелектричних відходів доженуть і навіть 

перевищать загальну кількість встановлених 

потужностей. Це - безперечно новий виклик для 

урядів світу та всієї галузі ВДЕ. У разі 

відтягнення вирішення цього питання, 

відпрацьовані сонячні панелі доєднаються до 

глобальної проблеми відходів у світі, що може 

суттєво погіршити екологічну ситуацію. 

 

Склад сонячних панелей 

Для кращого розуміння того, як можна 

здійснювати управління сонячними 

фотоелектричними відходами, важливо знати з 

чого вони складаються. На малюнках 1 та 2 

зображено склад монокристалічних та 

тонкоплівкових сонячних панелей. Як правило, 

сонячні панелі на 90% складаються зі скла, 

алюмінію, міді та деяких полімерів. Коли термін 

експлуатації   сонячних   панелей      завершується,  

 

 

 

вони можуть потрапити на традиційні заводи з 

переробки, де все, що можуть з ними зробити – це 

лише зняти алюмінієву раму, коробку з мідними 

дротами, яка передає електроенергію, та 

подрібнити скло. Потім всі вилучені компоненти 

можна продати, але не за дуже великі гроші. Інша 

проблема полягає в тому, що навіть такий процес 

розбору панелі досить дорогий, щоб покрити 

витрати. Інша маса сонячних панелей - це 

мікроелементи, представлені сріблом, кремнієм,  

Короткий огляд 

В той час, коли роль сонячної енергетики в 

світовому енергетичному міксі є доволі зрозумілою 

- вона необхідна для імплементації Паризької угоди, 

Цілей сталого розвитку та загалом для глобального 

«зеленого» переходу - подальша доля 

відпрацьованих фотоелектричних панелей є досить 

невизначеною. Загалом, сонячні фотоелектричні 

панелі - це дуже великі та складні електронні 

пристрої. Вони виготовляються з урахуванням 

довготривалості служби, і коли їх термін 

використання завершується, вони перетворюються 

на електронні відходи, які важко переробляти. 

Беручи до уваги поточні темпи розвитку сонячної 

енергетики, стає очевидним, що чим більше 

сонячних потужностей буде встановлюватися, тим 

більше обсягів фотоелектричних відходів з’явиться 

протягом наступних десятиліть. 

На сьогодні вже існує певна кількість проектів, 

ініційованих переважно приватними компаніями, 

що займаються утилізацію сонячних панелей. 

Однак, вони значною мірою не є комерційно 

вигідними. І хоча вже деякі країни розробили 

законодавчі норми щодо врегулювання цього 

питання, їх все ще недостатньо для того, щоб 

ефективно інтегрувати управління сонячними 

фотоелектричними відходами до своїх економічних 

систем. Саме тому важливо забезпечити належний 

нагляд за переробкою та утилізацією сонячних 

панелей вже зараз, поки фотоелектричні відходи не 

стали реальною загрозою. 
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оловом та свинцем, що можуть в подальшому 

створити певні труднощі. Наприклад, свинець 

може спричинити екологічні проблеми, якщо він 

вимивається у ґрунт та ґрунтові води. Срібло – 

загалом є цінним металом, важливим не тільки 

для сонячної промисловості, а й для багатьох 

інших виробників електронних пристроїв. Більше 

того, поклади срібла в землі обмежені. Цей метал 

потрібно відновлювати після утилізації 

пристрою, що його містить. Ось чому управління 

відходами сонячних панелей вимагає дуже 

специфічних методів та підходів. 

Малюнок 1. Склад монокристалічної панелі. 

 
Джерело: End-of-life Management: Solar 

Photovoltaic Panels 

Малюнок 2. Склад тонкоплівкової панелі. 

  

Джерело: End-of-life Management: Solar 

Photovoltaic Panels 

 

 

 

Підходи до управління відходами 

сонячних панелей 

Традиційно, коли лунає фраза «управління 

відходами» перше, що спадає на думку - це 

«переробка». Але поводження з відходами не 

обмежується лише питанням переробки. В 

основному, до управління будь-яких видів 

відходів може бути застосований принцип «3Rs» 

(з англ.3Rs: reduce, reuse, recycle), що передбачає 

зменшення, повторне використання та переробку. 

Підхід щодо поводження з сонячними 

фотоелектричними відходами у відповідності до 

цього принципу зображується на малюнку 3, де 

перший варіант є найбільш пріоритетним, а 

останній – найменш, відповідно. 

Зменшення. В контексті сонячних панелей, 

"зменшення" не передбачає  потребу припинити 

використовувати та виробляти ці пристрої, адже 

внесок сонячної промисловості у боротьбу зі 

зміною клімату є дуже великим. Однак, це 

означає, що слід зменшити або замінити кількість 

небезпечних і токсичних матеріалів, що 

використовуються під час виробництва сонячних 

панелей. Це також передбачає розвиток 

технологій сонячних панелей нового покоління з 

більш тривалим терміном служби та вищими 

показниками генерації електроенергії. 

Малюнок 3. Підхід 3Rs. 
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Повторне використання. Виведення з 

експлуатації сонячних панелей після закінчення 

терміну їх роботи, зовсім не означає, що ці панелі 

більше не можуть виробляти електроенергію. За 

умови належної експлуатації сонячні панелі 

можуть служити довше і продаватись до країн з 

меншими фінансовими можливостями. Більше 

того, повторне використання також передбачає 

ремонт панелей, які рано зламалися і можуть бути 

піддані вторинному використанню або 

перепродажу за нижчими цінами. 

Переробка. Відповідно до підходу 3Rs, 

переробка є найменш пріоритетним варіантом, 

однак, її не уникнути. Переробка сонячних 

панелей може зменшити бездумне використання 

матеріалів, забезпечити вторинне застосування 

цих компонентів для створення нових сонячних 

панелей або інших електронних пристроїв, а 

також створити ефективну кругову економіку та 

знизити собівартість виробництва. Наприклад, 

через те, що на кремній є дуже великий попит, 

відновлення кремнієвих пластин було б 

економічно вигідним рішенням, якби існували 

методи, що дозволяють це робити. 

Існуючі ініціативи 

Незважаючи на той факт, що загроза сонячних 

відходів знаходиться ще дуже далеко, вже існує 

низка ініціатив, спрямованих на вирішення цієї 

проблеми. В основному ці проекти були створені 

приватними компаніями або волонтерськими 

організаціями на некомерційній основі. Нижче 

наведено найуспішніші приклади управління 

сонячними фотоелектричними відходами. 

Американська компанія «First Solar» створює, 

виробляє та продає фотоелектричні панелі за 

технологією тонких напівпровідників, а також 

проектує, розробляє та будує сонячні парки. Ця 

компанія показала, що «зелена» енергія повинна 

бути чистою на всіх рівнях свого існування, 

включаючи всі етапи життєвого циклу від 

створення до утилізації. Таке ставлення 

дозволило «First Solar» стати компанією з 

найнижчими показниками викидів вуглецю. 

«First Solar»  є  піонером   у    галузі     переробки  

 

 

фотоелектричних систем. Організація розробила 

першу добровільну глобальну схему утилізації 

сонячних модулів ще в 2005 році, і залишається 

єдиним виробником, який може надавати послуги 

з переробки фотоелектричних систем по всьому 

світу. «First Solar» переробляє майже 90% скла 

сонячних панелей. Сучасні утилізаційні 

установки «First Solar» наразі доступні в США, 

Німеччині та Малайзії. 

«SolarWorld AG» - німецька компанія, яка 

спеціалізується на сонячних фотоелектричних 

технологіях зі штаб-квартирою в Бонні. Ця 

компанія зацікавлена виключно у виробництві 

монокристалічних сонячних панелей преміальної 

якості. «SolarWorld» має відділ, який називається 

«SolarMaterial» та спеціалізується на стадії 

переробки сонячних панелей. Їхня програма 

розроблена для переробки всіх типів сонячних 

фотоелектричних панелей. Керівництво 

«SolarWorld» зайняло перше місце з точки зору 

екологічності його діяльності та соціального 

успіху, що було включено до списку виробників 

сонячних систем в опитуванні Об’єднання з 

Токсичних речовин Кремнієвої долини. 

«PV Cycle» – некомерційна організація, 

учасників сонячної промисловості, що була 

заснована в 2007 році з метою виконання вимог 

щодо створення добровільної програми з 

переробки сонячних панелей їх виробниками. 

Так, у 2016 році «PV Cycle» досяг нового рекорду, 

здійснивши 96% переробки. Також в діяльності 

цієї організації домінують технічні досягнення та 

інновації у сфері переробки. Зараз «PV Cycle» 

співпрацює з багатьма науково-дослідницькими 

центрами, в рамках стратегії компанії щодо 

активного розвитку та стимулювання інвестицій 

у нові  технології з переробки відходів. 

 

 

 

 

 

 Читайте детальніше про методи 

переробки сонячних панелей за 

посиланням 

“A Review of Recycling Processes for 

Photovoltaic Modules” 
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Огляд законодавства 

На сьогодні правова база, відповідальна за 

управління сонячними фотоелектричними 

відходами, існує лише у короткому переліку 

країн. Найкраща та добре розроблена законодавча 

база щодо поводження з фотоелектричними 

відходами існує в ЄС. 

Європейський Союз може похвалитися найбільш 

продуманою та вже діючою  нормативно-

правовою базою щодо поводження з сонячними 

фотоелектричними відходами. Він розробив 

велику комплексну основу для здійснення 

контролю за електронним та електричним 

обладнанням. Директива 2012/19/EU on WEEE 

(Директива про електричне та електронне 

обладнання) вперше з’явилася в 2003 році, але 

пізніше зазнала поправок у 2012. ЄС зауважив, 

що фінансове впровадження Директиви WEEE 

2003 застосовується лише до електронних 

відходів, що продаються в невеликих кількостях. 

Виявилося, що фінансова стратегія збору, 

обробки та переробки сонячних фотоелектричних 

панелей не була економічно вигідною. Таким 

чином, нова версія Директиви встановила 

принцип "розширеної відповідальності 

виробника", згідно з яким усі виробники несуть 

відповідальність за збір, обробку та контроль 

товарів, які вони продають та розповсюджують на 

території ЄС, в незалежності від того, де 

розташовані їхні підприємства. 

Німеччина ратифікувала Директиву WEEE лише 

в 2015 році, що призвело до модифікації її 

«Закону про електричне та електронне 

обладнання». Але найважливішим 

удосконаленням було встановлення фінансової 

допомоги, запровадження діяльності зі збору та 

переробки  сонячних  фотоелектричних  відходів.  

 

 

 

 

 

 

 

Країна також створила новий департамент, що 

називається «Stiftung EAR», за дорученням 

Федерального агентства з охорони 

навколишнього середовища, на якого було 

покладено відповідальність за реєстрацію 

виробників сонячних панелей. «Stiftung EAR» 

координує всі процеси збору відходів у 

Німеччині, але сам не несе відповідальності за 

здійснення переробки. Такі операції, як 

демонтаж, збір та переробка підпадають під дію 

положень «Закону про електричне та електронне 

обладнання - від 2005 р.» та здійснюються 

переважно виробниками. 

Інші країни з великими темпами росту сонячної 

промисловості не мають чітко встановленої 

законодавчої бази. Наприклад, у лютому 2009 

року Китай склав проект «Положення про 

управління відходами електричних та 

електронних відходів», яке набрало чинності в 

2011 році. Положення цього документа 

зобов'язували компанії проводити збір, обробку 

та переробку електронних відходів, але сонячні 

панелі не підпадають під дію цього документу. 

Така ж ситуація представлена і в США, в яких діє 

«Закон про збереження та відновлення ресурсів - 

від 1976р.», згідно з яким усі електронні відходи 

повинні бути утилізовані, але в якому нема 

чіткого згадування сонячних фотоелектричних 

відходів. Проте, законодавча база США не 

передбачає заборону розробки власної політики 

штатів щодо управління відходами. Наприклад, 

такі штати, як Вашингтон та Каліфорнія, вже 

розробили власну політику щодо поводження з 

сонячними відходами. 
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Рекомендації 

• Підняти роль науково-дослідницьких центрів стосовно утилізації сонячних фотоелектричних 

модулів та надавати фінансову допомогу для здійснення досліджень у цій сфері. Стимулювати 

розвиток новітніх технологій та методів переробки, що значно поліпшить очікувану ситуацію з  

відходами в майбутньому завдяки зменшенню матеріалів, що використовуються при виробництві 

сонячних панелей, та подовжить термін їх служби. 

• Необхідно також дотримуватися принципу 3Rs та проводити регулярні оцінки та моніторинг 

відходів у сфері сонячної енергетики, особливо в країнах з високими темпами зростання сонячної 

промисловості, оскільки очікується, що саме такі країни можуть стати головними 

"фотоелектричними забруднювачами" в майбутньому. 

• Уряди також повинні створити конкретні схеми субсидій для виробників сонячних панелей. На час, 

поки немає чітко розроблених схем щодо економічно-вигідного інтегрування управління 

фотоелектричними відходами, субсидії можуть стати тимчасовим рішенням. 

• На основі вищезазначених прикладів - держави повинні розробити національну нормативно-

правову базу, що стосувалась би управління сонячних фотоелектричних відходів, або вдосконалити 

чинне законодавство та надати чітке визначення поняттю «сонячні фотоелектричні відходи». 

• Продовжувати зміцнювати галузь ВДЕ з метою залучення більшої кількості інвесторів та 

зацікавлених сторін. Добре розвинений ринок сонячної енергетики має більше шансів створити 

вигідне та стабільне управління сонячними фотоелектричними відходами. Таким чином, країни з 

високими темпами розвитку мають більш надійні умови для інвестицій. Це може допомогти країнам 

встановлювати власні правила для інвесторів щодо поводження з відпрацьованими панелями та 

стимулювати сонячну галузь на всіх рівнях. 

• Країни також повинні заохочувати суспільство до проблеми сонячних відходів та проводити 

просвітницьку діяльність у сфері екологічних проблем загалом; заохочувати користувачів сонячних 

систем приносити свої панелі до пунктів збору, заводів з переробки або повертати назад виробникам.  

 

Україна та Директива про відходи електричного та електронного обладнання 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС не передбачає імплементації Директиви про відходи 

електричного та електронного обладнання, проте, вона встановлює положення, що стосуються цього 

питання. Так, у 2019 році на підставі глави 6 «Навколишнє середовище» розділу V «Економічне та 

галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, а саме статей 361 та 263, був підготовлений Проект 

Закону «Про відходи електричного та електронного обладнання», який був поданий до Комітету з 

питань інтеграції України з Європейським Союзом. Згідно з висновками Комітету з питань 

європейської інтеграції, проект закону «в цілому відповідає зобов'язанням України відповідно до 

Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання». Отже, проект 

закону не був прийнятий і його подальша доля на найближчий час залишається не визначеною. 
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