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Поводження з відходами є однією з найбільш важ-

ливих еколого-економічних та соціальних проблем 
регіонального розвитку. У статті запропоновано 
методичні підходи до оцінювання ризику здоров’ю 
населення від забруднення довкілля під час поводжен-
ня з твердими відходами, які включають комплексну 
інвентаризацію викидів забруднюючих речовин та 
оцінку експозиції; визначення ризику миттєвих ток-
сичних ефектів та ризику хронічного впливу з ураху-
ванням сукупної дії забруднюючих речовин на орга-
нізм людини; розрахунок екологічного ризику з ураху-
ванням економічного збитку від забруднення довкіл-
ля; прогноз соціально-економічного розвитку регіону 
за різних технологічних рішень у сфері поводження з 
твердими відходами у залежності від рівня екологіч-
ного ризику. 
Проведена оцінка впливу існуючої системи пово-

дження з твердими відходами на здоров’я населення 
на прикладі Полтавської області дала змогу встано-
вити, що найбільший ризик для здоров’я, як і економі-
чний збиток від забруднення навколишнього середо-
вища складає перший сценарій – існуюча ситуація. 
Найбільш ризикованим і небезпечним для здоров’я 
населення є будівництво сміттєспалювальних заво-
дів, тобто четвертий сценарій є неприйнятним для 
області. Обґрунтовано, що найменш ризикованим і 
безпечним для здоров’я населення та навколишнього 
середовища в області є будівництво чотирьох сміт-
тєсортувальних станцій або двох заводів із компос-
тування.  

Ключові слова: ризик здоров’ю населення, 
тверді відходи, регіон, технологічні рішення, 
населення. 

Постановка проблеми. Однією з умов сталого 
територіального розвитку є соціально-еколого-
економічна рівновага регіону, що являє собою та-
кий стан регіональних систем, під час якого забез-
печується економічне зростання, соціальна стабіль-
ність і екологічна безпека регіону. Порушення даної 
рівноваги веде до виникнення збитків різного хара-
ктеру: екологічних, економічних, соціальних.  

Необхідним елементом соціально-еколого-
економічної рівноваги регіону є ефективне функці-
онування сфери поводження з твердими відходами 
(ТВ). 
Проблема поводження з відходами є однією з 

найбільш важливих еколого-економічних та со-
ціальних проблем регіонального розвитку. У той 
же час, потрібно враховувати, що обґрунтування 
інвестицій у сферу поводження з ТВ повинно 
спиратися на еколого-економічну оцінку різних 
технологічних рішень у даній сфері з урахуван-
ням соціальних аспектів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Важливо відмітити, що проблема ефективного 
управління відходами в певній мірі вирішена у 
розвинутих країнах світу, в першу чергу – в Єв-
ропі, хоча, наприклад, «сміттєва криза» 2007–
2008 рр. у м. Неаполь показала, що і західні спе-
ціалісти, які мають великий досвід і наукові 
знання у сфері поводження з ТВ, не можуть 
стверджувати, що проблема повністю вирішена 
[1].  
В останні роки в Україні з’явилася велика кі-

лькість наукових праць, присвячених даній те-
матиці, зокрема: О. І. Бондаря [2], В. Є. Бара- 
новської, В. Л. Пілюшенка [3], О. В. Мороза, 
А. О. Свентуха [4], В. С. Міщенка,  Г. П. Вигов-
ської [5] та ін. Але в даних розробках недостат-
ньо відпрацьований практичний механізм отри-
мання оціночних параметрів впливу відходів на 
стан навколишнього середовища, зокрема стан 
екосистем та здоров’я населення.  
Метою даної роботи є розробка та апробація 

методичних підходів до оцінювання ризику здо-
ров’ю населення від забруднення довкілля під 
час поводження з твердими відходами. 
Основні завдання – впровадити методику  

оцінки ризику здоров’ю населення від сфери по-
водження з ТВ на регіональному рівні. 
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Матеріали та методи досліджень. Методоло-
гічною базою дослідження стали наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених та нормативно-
правові акти у сфері поводження з ТВ.  
Методичною базою дослідження стали зага-

льнонаукові економічні методи, у тому числі 
такі як монографічний, порівняльний аналіз, 
картографічний та інші методи. 
Результати досліджень. Одним з еколого-

економічних критеріїв під час прийняття рішень 
у сфері поводження з ТВ може виступати еколо-
гічний ризик і ризик здоров’ю населення. Вико-
ристання підходу, заснованого на методології 
оцінки ризику здоров’ю, дає змогу проводити 
прогнози ситуації та оцінити наслідки прийняття 
рішень.  
На першому етапі оцінки ризику здоров’ю на-

селення проводиться ідентифікація небезпеки, 
яка може бути занована на діючій системі інвен-
таризації забруднюючих речовин, що надходять 
в об’єкти навколишнього середовища в процесі 
поводження з ТВ.  
На другому етапі проводиться оцінка експо-

зиції, яка методологічно забезпечується матема-
тичним моделюванням процесу розповсюдження 
забруднюючих речовин у навколишньому сере-
довищі, моніторингом довкілля. 
Третій етап – оцінка залежності «доза – 

ефект» – процес кількісної характеристики ток-
сикологічної інформації, встановлення зв’язку 
між діючою дозою (концентрацією) забруднюю-
чої речовини і випадками шкідливих ефектів у 
певній популяції (групі населення): 

  (1),  

де С – середня концентрація речовини, що 
надходить в організм людини протягом його 
життя;  
Ке – коефіцієнт небезпеки, який визначається 

залежно від класу небезпеки;  
b – коефіцієнт ізоефективності, який враховує 

особливості токсичних властивостей речовин і 
приймається в залежності від класу небезпеки 
речовини. 
На четвертому етапі, для використання певно-

го значення ризику у якості оціночного критерію 
економічного показника, в разі прийняття рі-
шень пропонується визначати ризик на основі 
вірогідності виникнення небажаної події (ризик 
здоров’ю населення) і розмірів наслідків: 

  (2) 

де Р – економічно оцінений еквівалент ризику 

(розраховується окремо для кожного об’єкту 
природного середовища);  

R – значення ризику як вірогідної характерис-
тики – ризик здоров’ю людини;  
П – величина втрат у випадку настання не-

сприятливої події.  
У Полтавській області щорічно утворюється 

близько 480 тис. тонн (1,6 млн м3) твердих побу-
тових відходів, які видаляються на 377 санкціо-
нованих полігонах та звалищах ТВ, та 4,5 млн 
тонн промислових відходів.  
Спостерігається тенденція до щорічного утво-

рення як промислових (у тому числі небезпеч-
них), так і побутових відходів. Так, якщо у  
2000 р. відходи, що утворюються в Полтавській 
області, становили 1,5 % від загального обсягу, 
який утворюється в Україні, то у 2016 р. – 8,5 %.  
Зростає обсяг накопичених відходів у місцях 

організованого та неорганізованого складування. 
Так, станом на 1.01.2016 р. в області накопичено 
понад 15 млн тонн промислових відходів та  20 
млн тонн ТПВ.  
Загальна площа несанкціоновано видалених 

відходів у 2016 р. становила 60,2 га (411 оди-
ниць) [7].  
Значно зменшився обсяг утворення вторинної 

сировини (на 32 % у 2016 р., у порівнянні з  
2010 р.) та її використання, що вказує на неефек-
тивність функціонування даної сфери у регіоні.  
Проведемо оцінку потенційного та миттєвого 

ризику здоров’ю населення від існуючої сфери 
поводження з ТВ (на прикладі Полтавської обла-
сті) та порівняємо із можливими сценаріями її 
технологічного переоснащення. 
Перший сценарій. Існуюча ситуація зберіга-

ється.  
У даному випадку необхідно оцінити ризик 

від санкціонованих та несанкціонованих існую-
чих полігонів із використанням авторської мето-
дики оцінки збитку від забруднення довкілля 
полігонами і звалищами ТВ, наведеної у [6]  
(рис. 1).  
Другий сценарій. На зміну існуючих звалищ 

вводяться регіональні полігони (сім полігонів 
для забезпечення повного видалення ТВ з ураху-
ванням максимальної логістики транспорту, двоє 
із яких обслуговують міста Полтава і Кременчук, 
потужністю  200 тис. тонн, а п’ять – потужністю 
50 тис. тонн.  
При цьому можливим є будівництво сміттєпе-

ревантажувальних станцій у разі відстаней 
транспортування до полігонів понад 20 км, що 
значно зменшить транспортні витрати. 

 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ 

 
№ 4 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

 113

 
Рис. 1. Економічно оцінений ризик від забруднення навколишнього середовища існуючою  

системою поводження з твердими відходами (авторське дослідження ) 

Третій сценарій. Будівництво чотирьох 
сміттєпереробних заводів (сумарною потужні-
стю 1,2 млн м3). Залишок вивозиться на  полі-
гони ТВ (додатково – сім полігонів потужніс-
тю по 50 тис. тонн). 
Четвертий сценарій. Будівництво двох 

сміттєспалювальних заводів (м. Полтава,  
м. Кременчук), додатково семи полігонів по-
тужністю по 50 тис. тонн. 
П’ятий сценарій. Будівництво двох устано-

вок з біокомпостування, додатково семи полі-
гонів потужністю по 50 тис. тонн.  
Порівняння існуючої ситуації з можливими 

сценаріями технологічного переоснащення 

сфери поводження з ТВ у Полтавській області 
наведено у  табл. 1. 
Висновок. Таким чином, авторами запропо-

новано методику оцінки ризику здоров’ю на-
селення від сфери поводження з ТВ на регіо-
нальному рівні. 
Проведена оцінка впливу існуючої системи 

поводження з твердими відходами на здоров’я 
населення на прикладі Полтавської області 
дала змогу встановити, що найбільший ризик 
для здоров’я, як і економічний збиток від за-
бруднення навколишнього середовища складає 
перший сценарій – існуюча ситуація. 
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1. Порівняння існуючої ситуації з можливими сценаріями технологічного переоснащення  
сфери поводження з ТВ у Полтавській області* 
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1-й сценарій 0,19 14,62 2,75 0,3 9,26 2,79 0,26 15,20 4,02 39,07 9,58 

2-й сценарій 0,04 0,04 0,0 0,276 0,08 0,02 0,26 2,65 0,69 2,79 0,71 

3-й сценарій 0,02 0,04 0,0 0,02 0,048 0,01 0,02 0,94 0,01 1,03 0,02 

4-й сценарій 0,46 6,60 3,69 0,57 0,93 0,53 0,59 3,88 2,21 11,42 6,52 

5-й сценарій 0,00 0,01 0,0 0,02 0,03 0,01 0,02 0,91 0,01 0,95 0,02 

* розрахунки авторів 

Найбільш ризикованим і небезпечним для 
здоров’я населення є будівництво сміттєспалю-
вальних заводів, тобто четвертий сценарій є не-
прийнятним для області. Найменш ризикованим 

і безпечним для здоров’я населення та навколи-
шнього середовища є будівництво чотирьох 
сміттєсортувальних станцій або двох заводів з 
компостування.  
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ANNOTATION 

Pysarenko P.V., Samoilyk M.S., Dychenko 
O.Yu. The use of different technological solutions 
in the sphere of solid waste at risk assessments on 
public health. 

The problem of waste management is one of the 
most important ecological-economic and social 
problems of regional development. Therefore, the 
article proposes methodological approaches to the 
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assessment of the public health from environmental 
pollution dealing with solid waste, which includes a 
comprehensive inventory of pollutant emissions and 
exposure assessment; determination of the risk of 
immediate toxic effects and the risk of chronic 
exposure, taking into account the combined effects 
of pollutants on the human body; calculation of 
ecological risk taking into account economic 
damage for environmental pollution; forecast of 
socio-economic development of the region for 
various technological solutions in the field of solid 
waste management, depending on the level of 
environmental risk. 

An assessment of the impact of the existing solid 

waste management system on the public health on 
the example of the Poltava region has made it 
possible to establish that the greatest risk to health, 
as well as the economic damage caused by 
environmental pollution, is the first scenario – the 
current situation. The most risky and dangerous for 
the public health is the construction of waste 
incineration plant; this scenario is unacceptable for 
the region. It is substantiated that the least risky and 
safe for the public health and the environment in the 
region is the construction of four waste sorting 
stations or two composting plants. 

Key words: public health risk, solid waste, 
region, technological solutions, public. 


