
Технічні науки                                                                                           Scientific Journal «ScienceRise» №8(49)2018 

 

 50 

 

УДК 628.4.043 

DOI: 10.15587/2313-8416.2018.141417 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ ЖИТОМИРЩИНИ 

 

© І. Г. Коцюба, С. М. Лико 
 

Встановлені характерні риси природоохоронної політики в Україні. Підтверджено значимість розвитку 

рішень екологічної логістики твердих комунальних відходів з метою зменшення негативного впливу на 

довкілля. Представлена значимість логістики для скорочення кількості відходів і в досягненні його фі-

нансових, соціальних та природоохоронних цілей. Підкреслено значимість природоохоронної інформації 

та екологічних знань як особливого ресурсу в інноваційній діяльності. Виявлено характерні якості вве-

дення екологічного підходу в сфері логістики 
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1. Вступ 

Питання логістики комунальних відходів за-

лишається гострим через недоступність наукових й 

аргументованих висновків порівняно проектної та 

інженерно-природоохоронної охорони довкілля [1]. 

Одна з ключових подій згідно утилізації чи рекупе-

рації комунальних відходів вважається проектне об-

лаштування стихійних звалищ твердих комунальних 

відходів (ТКВ) [2].  

 

2. Літературний огляд 

Аналіз статистики загальних обсягів та струк-

тури утворення відходів у країнах ЄС (28 країн) ста-

ном на 2010 р. проведено на основі даних щодо вели-

чини утворення відходів у країні в цілому. Накопи-

чення відходів ТКВ поділяється за галузями економі-

чної діяльності, величини утворення відходів в роз-

рахунку на 1 мешканця, величини утворення відходів 

за рівнем небезпечності, напрямів управління з від-

ходами [3–5]. За обсягами утворення відходів в роз-

рахунку на 1 мешканця країни, найбільшими показ-

никами, які перевищують середній показник у ЄС, 

відзначаються Болгарія, Фінляндія, Швеція, Нідерла-

нди, Франція, найнижчі показники – у Латвії та Хор-

ватії [6, 7]. Дослідження теми екологічної логістики 

розпочалися на початку 1990-х років. В цей час уряди 

держав і керівники підприємств розпочали реформу-

вання управління відходами, скорочення частки від-

ходів, які захоронюють на звалищах чи використо-

вуються повторно [8, 9]. Сучасні умови в Україні, а 

тим паче в Житомирській області, мають роль заста-

рілих технологічних процесів обробки залишків чи 

відходів, збільшення ціни на паливно-енергетичні ре-

сурси й абсолютно всіх типів транспортування, зни-

ження роботи заготівельних установ [10–12]. Немає 

важелів результативного впливу на компанії, вони 

реалізовують виключно прибуткове застосування ві-

дходів, який приносить миттєвий дохід. Ніяк не за-

стосовуються численні іноземні дослідження щодо 

впровадження новітніх технологій, обладнання та 

оснащення в області застосування вторинної сирови-

ни. У взаємозв'язку з даними чинниками знаходять 

актуальність вивчення світового досвіду застосуван-

ня вторинних ресурсів.  

Отже, проблема стосовно поліпшення концеп-

ції управління з відходами вимагає найбільш деталь-

ного розгляду. Подібним способом, потреба дослі-

дження іноземного досвіду застосування вторинних 

ресурсів й впровадження його українськими бізнес-

менами зумовили здійснення подальшого досліджен-

ня.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою проведення дослідження є створення 

світоглядних основ стратегії реалізації природоохо-

ронної логістики відходів з позицій стабільного еко-

логічно збалансованого розвитку та визначення обся-

гів накопичення відходів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1) розробити програму та методику дослі-

дження, скласти алгоритм проведення досліджень та 

сформовано теоретичний базис окреслення об'єкту 

дослідження;  

2) провести ідентифікацію екологічних та еко-

номічних складових механізму забезпечення еколого-

економічної безпеки. Дана ідентифікація проводить-

ся для обґрунтування системного підходу до вирі-

шення ключових проблем у сфері управління з відхо-

дами;  

3) cпровести дослідження екологічних складо-

вих механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки регіону у сфері управління з відходами.  

 

4. Алгоритм проведення дослідження в сис-

темі управління відходами 

На сьогоднішній день, в Житомирській області 

у сфері управління з твердими комунальними відхо-

дами, утворилися деякі труднощі. Першим рівнем 

досліджень став натурний експеримент. Було розроб-

лено програму проведення натурних досліджень, яка 

включила:  

1) обґрунтування переліку проаналізованих 

показників, місця відбору проб та періодичності від-

бору проб (для визначення впливу звалища ТКВ на 

гідрохімічний режим прилеглих територій); 

2) аналіз результатів біоіндикаційних досліджень 

з метою встановлення рівня техногенного навантажен-

ня на місцевість в області впливу звалищ ТКВ; 
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3) встановлення складу і числа вторинного ма-

теріалу в твердих відходах.  

Крім цього, проаналізовані дані про складу-

вання відходів (розмір, структура, період, місце скла-

дування, клас небезпеки тощо), а крім того про пого-

дні, ґрунтово-геологічні та інші природні умови об-

ласті розміщення полігону. Був підписаний договір 

про співпрацю між ЖДТУ та Державною екологіч-

ною інспекцією у Житомирській області [9–12]. 

Другим рівнем досліджень став блок статисти-

чної обробки результатів експериментальних дослі-

джень. Для цього використовувались не лише класи-

чні методи статистичного аналізу, а й методи цензу-

рованих вибірок. Останні необхідні в тих випадках, 

коли частину даних про стан об'єкту отримати немо-

жливо, або взаємозв'язки між показниками настільки 

складні, що не описуються відомими моделями ста-

тистичного аналізу. 

Третім рівнем було розроблення системи орга-

нізаційно-технічних заходів мінімізації впливу зва-

лищ ТКВ на довкілля, розроблення методу інтегра-

льної оцінки екологічної небезпеки системи управ-

ління ТКВ шляхом об’єднання результатів дослі-

дження. Значення цього рівня обґрунтоване тим, що 

організувати отримання таких даних натурним шля-

хом нереально, а, отже, неможливо провести оцінку 

ризику. Відмітною особливістю досліджень є поєд-

нання методів натурного експерименту, лаборатор-

них досліджень та математичного моделювання.  

 

5. Результати досліджень 

Визначено, що відходи – це залишки матеріа-

льних ресурсів та вторинні ресурси. Вони є результа-

том певного виробничого процесу та/або діяльності 

домогосподарств, що пов'язані із використанням 

комплексу економічних ресурсів та можуть принести 

економічні вигоди [6]. 

Система управління відходами у регіоні по-

винна бути направлена на забезпечення зниження 

впливу на всі складові довкілля. Отже, система 

управління відходами має бути організована в на-

прямі забезпечення положень екологічної логістики. 

Виходячи з цього систему управління відходами не-

обхідно розглядати як обов’язкову складову сталого 

розвитку регіону, що є основою забезпечення його 

економіко-екологічної безпеки.  

Гострим питанням, окрім управління з промис-

ловими відходами, є управління потоками твердих ко-

мунальних відходів (ТКВ). Так, питання твердих кому-

нальних відходів турбує Житомирщину не один десяток 

років з проведених опитувань та анкетування, адже від-

ходи накопичуються в результаті роботи суб'єктів гос-

подарювання і домогосподарств. Наявна система кон-

цепції санітарної очистки в Житомирській області не-

досконала. Основні недоліки – частковість, розрізне-

ність і неоднорідність при нестачі взаємодії з органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби та захис-

ту довкілля ніяк не гарантує необхідного рівня контро-

лю за санітарним станом територій, а крім того збиран-

ням, перевезенням, знешкодженням і похованням ко-

мунальних відходів. Отже, система екологічної логісти-

ки ТКВ потребує вдосконалення. Тому, впровадження 

єдиної екологічної логістики ТКВ як елементу управ-

ління з ними повинна передбачати включення аналізу 

переміщення відходів через утворення в різних вироб-

ничих процесах до перетворення в ринкову продукцію. 

Планування та методика проведення досліджень 

впливу твердих комунальних відходів, які утилізуються 

на полігонах, на стан довкілля. Аналіз стану збирання 

та захоронення ТКВ комунальними підприємствами 

показав, що проблема управління з ними надзвичайно 

гостра. Також установлено, що не всі полігони ТКВ об-

ласті не відповідають санітарним нормам та екологіч-

ним вимогам. Відсутність сучасного полігону для захо-

ронення комунальних відходів створює реальну загрозу 

довкіллю. 

Проведений аналіз процесу накопичення ТКВ 

по області дозволив виявити залежність структури й 

об’ємів від основних чинників. Під контроль узято ті 

фактори, які суттєво впливають на результат дослід-

ного об’єкта. Якщо кількість була занадто великою, 

відсіювали менш істотні фактори. Але необхідно 

пам’ятати, що виключення з обліку істотного чинни-

ка негативно позначиться на результатах досліджен-

ня. В процесі аналізу було виявлено, що на об’єм 

утворення ТКВ у містах впливає безліч розглянутих 

вище факторів, кількість яких для проведення дослі-

джень була обмежена найбільш вагомими. 

В першу чергу, в цілому брали до уваги кіль-

кість жителів. Визначили безпосередню взаємозале-

жність: чим більше населення населеного пункту, 

тим більше розмір утворення ТКВ. Крім цього, є 

вплив кількості населення на питомий об’єм ТКВ че-

рез відмінності рівня користування. Число житлового 

фонду так само як коефіцієнт розвиненості населено-

го пункту, також вважається умовою впливу. Дока-

зом цього є умови нормативних документів, що рег-

ламентують плату населенням послуг згідно транс-

портування ТКВ не за кількістю тих, хто проживає у 

квартирі, а за метражем. Так само як важливий фак-

тор представляє оборот роздрібної торгівлі, в тому 

числі громадське харчування, де утворюється значна 

частина ТКВ. Умови, що визначають розвиток суспі-

льства й матеріальне благополуччя населення, – об-

сяг виробленого промислового продукту і грошові 

прибутки жителів. 

Аналіз даних показує, що приросту кожного з 

ресурсів відповідає позитивний приріст ТКВ. Немає да-

них про результати ізольованої зміни кожного з ресур-

сів, проте відомо, що населення відчуває брак коштів і 

його рівень життя залишається на низькому рівні. Це 

дозволяє стверджувати, що функція буде підвищувати-

ся з ростом кожного аргументу. Обмеженість ресурсів 

не дозволяє збільшити населення більш ніж в 1,05 рази 

в прогнозному періоді, тому можна вважати, що ефек-

тивність приросту цього ресурсу падає в силу його по-

дальшого збільшення. Нарешті, відсутні дані, які супе-

речать гіпотезі про однорідність функції. Отже, є підс-

тави припускати, що функція задовольняє неокласичні 

критерії (рис. 1). Розглянемо питання про можливості 

заміни аргументів функції відходів. У прогнозному пе-

ріоді очікується відносно стабільний рівень технологіч-

ного обміну між факторами. Умові усталеного режиму 

приблизно відповідає пропорційність граничної й сере-

дньої продуктивності факторів. Зі свого боку, це озна-

чає, що еластичність заміни факторів дорівнює одиниці. 
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Рис. 1. Нейронна мережа прогнозування накопичення відходів Житомирщини (експериментальна частина) 

 

Оскільки на об’єм утворення ТКВ впливають 

неоднорідні фактори, то за основу математичної 

моделі вибирається функція, побудована за 

допомогою методу найменших квадратів. Знайшли 

коефіцієнти моделі, за яких визначається найменше 

значення функції похибки.  

Дані за фактичними, розрахунковими та 

прогнозованими обсягами ТКВ з 2009 по 2017 рр. для 

Житомирщини як основної ланки відходотворного 

об’єкта нижче представлені графічно. Залежність фа-

кторів на основі прогнозних величин вказує на зрос-

тання обсягів ТКВ Житомирщини. Результати 

свідчать, що обсяг житлового фонду практично не 

впливає на кількість відходів і його у розрахунках 

можна не використовувати. 

Найбільший вплив на цю функцію мають до-

ходи населення. Найбільшу кількість відходів можна 

прогнозувати на 2021 рік (рис. 1). Це пояснюється ін-

тенсивною чисельністю населення та залежністю рі-

вня життя й розвитку тих чи інших виробництв про-

мисловості міста. За результатами дослідження буде 

створений патент на корисну модель за даними пока-

зниками. 

Таким чином, аналіз стану збирання та захо-

ронення комунальних відходів комунальними підп-

риємствами свідчить про те, що ця проблема є над-

звичайно гострою. Обсяги комунальних відходів в 

містах значні, вони зросли за останні десять років 

майже вдвічі. Серед комунальних відходів в містах 

переважають тверді відходи, серед них головне місце 

посідає макулатура та полімери.  

 

6. Висновки 

1. Практичні й теоретичні положення моделі 

території міста та використання методу виробничих 

функцій допомогли сформувати математичну модель 

прогнозування обсягів накопичення ТКВ у регіона-

льній системі. Місто Житомир розглядається як 

об’єкт, що виробляє ТКВ, вхідними параметрами в 

систему є чисельність населення, обсяг житлового 

фонду, обсяг роздрібної торгівлі, обсяг промислового 

виробництва й грошові доходи громадян; вихідним 

н-

кту. Запропонована методика прогнозування і модель 

міста дозволяє оперативно реагувати на соціально-

економічні зміни при організації вивезення ТКВ з ре-

гіону.  

2. Статистичний аналіз даних дозволив вияви-

ти особливості соціального, виробничого, економіч-

ного розвитку міста, які впливають на процес утво-

рення ТКВ. Житомирська область – динамічний регі-

он, що розвивається, з відносно гарними до середньо-

українського рівня показниками оцінки діяльності 

виробництва. Занепокоєння викликає демографічна 

ситуація, яка призводить до зростання обсягів утво-

рення ТКВ.  

3. Визначили, що при організації збирання від-

ходів найважливішим моментом є морфологічний 

склад ТКВ, який за час проведення дослідження зазнав 

значних змін в компонентах: збільшилася органічна 

частина відходів і пластмас; зменшився вміст ТКВ в 

таких компонентах як макулатура, скло, текстиль. 

Однак дієва реалізація відповідних заходів не-

можлива без створення системи регіонального моні-

торингу відповідних показників та розробки управ-

лінських рішень в сфері управління з відходами. 

Проте інституційні реформи сфери охорони навко-

лишнього середовища повинні бути взяті за основу 

трансформації системи охорони навколишнього се-

редовища в Україні, оскільки вони становлять органі-

заційно-правовий базис реалізації екологічної полі-

тики нашої держави. 
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