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ОЦІНКА РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ПОЛІГОНІВ І ЗВАЛИЩ ВІДХОДІВ 
 
В Україні продовжує переважати найбільш дешева з можливих те-
хнологій – вивіз відходів на організовані полігони й звалища, при 
цьому вплив такого підходу завдає шкоду навколишньому середо-
вищу. В статті визначено категорії екологічної безпеки місць вида-
лення відходів Гощанського району Рівненської області та прове-
дено оцінку рівня навантаження території. З’ясовано, що рівень на-
вантаження є середнім, однак більшість досліджуваних об’єктів 
належать до категорії небезпечних, що свідчить про існуючу еколо-
гічну небезпеку в районі. 
Ключові слова: місця видалення відходів; тверді побутові відходи; 
навантаження території. 

 
Вступ. Несвоєчасне вилучення ТПВ погіршує санітарний стан 

населених пунктів, може стати причиною виникнення хвороб та 
епідемій. Разом з тим ТПВ є джерелом вторинних ресурсів, що зу-
мовлює необхідність наукового підходу до вибору засобів їх знешко-
дження й утилізації відповідно до конкретних умов населених пунк-
тів України. 

Аналіз останніх досліджень. Опис проблеми на державному рі-
вні, в основному, зводиться до щорічної регіональної доповіді про 
стан навколишнього природного середовища, і як справедливо за-
уважують вітчизняні науковці, обмежується даними про кількість і 
площу звалищ, обсяги розміщених у спеціально відведених місцях 
відходів. Але таке «стандартне» представлення інформації не дозво-
ляє повною мірою охарактеризувати екологічні наслідки існуючої си-
туації з відходами [1]. Інша група вчених, провівши аналіз стану пи-
тання обліку місць складування відходів, дійшла висновку, що впро-
вадження системи моніторингу звалищ дозволить: проаналізувати 
розміщення полігонів захоронення побутових відходів, причому не 
тільки відносно населених пунктів – міст, селищ та сіл, дачних маси-
вів тощо, а також враховуючи особливості геосистем у зонах розта-
шування цих полігонів, стан звалищ, причини самозаймання сміття, 
загрози для інженерних споруд на полігонах, умови, у яких відбува-
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ється складування відходів [2]. 
Варто відзначити, що проведенням оцінки впливу на стан до-

вкілля та встановленням внеску у формування рівня екологічної без-
пеки джерел забруднення навколишнього середовища твердими по-
бутовими відходами займаються методами ідентифікації несанкціо-
нованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ і багатоспе-
ктральними космічними знімками [3], оцінки впливу звалищ побуто-
вих відходів на здоров’я людей [4; 5], з’ясування наслідків забруд-
нення ґрунтового покриву територій прилеглих до звалищ відходів 
[6], а також інтегральних оцінок фактичного та потенційного впливу 
твердих побутових відходів на об’єкти довкілля [7]. 

Цікавою, на наш погляд, є робота стосовно узагальнення мето-
дичних підходів до оцінки збитків від розміщення твердих побутових 
відходів на сміттєзвалищах, де автори обґрунтували структуру еко-
лого-економічного збитку та опрацювали відповідний алгоритм оці-
нки. Запропонований ними підхід базується на врахуванні шкоди на-
вколишньому середовищу та комерційних утрат від депонування ві-
дходів на звалищах, а комплексну оцінку збитку від функціонування 
сміттєзвалищ науковці пропонують розглядати як фактор, що здат-
ний впливати на підвищення ефективності управління побутовими 
відходами [8]. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було прове-
дення оцінки рівня навантаження території Гощанського району Рів-
ненської області від полігонів і звалищ відходів, що є продовженням 
у вивченні наведеної проблематики задля покращення існуючої си-
туації у конкретному місті. 

Методика досліджень. Для посилення контролю над такими 
об’єктами та забезпечення належного захисту навколишнього сере-
довища, розробляються спеціальні паспорти місць видалення відхо-
дів (МВВ). Один із ключових моментів у розробці паспортів МВВ – ви-
значення категорії екологічної безпеки сховищ відходів (категорії А, 
Б, В, Г). Віднесення об’єкта до тієї або іншої категорії передбачає від-
повідний комплекс заходів із захисту навколишнього середовища 
[9]. 

Розрахунковий спосіб визначення категорії екологічної безпеки 
місць видалення відходів полягає у встановленні чисельного зна-
чення інтегрального (по всім середовищам) показника негативного 
впливу, а за його величиною об’єкт відноситься до певної категорії. 

Розрахунок ведеться за формулою 
            С = Dm ∙ Io ∙ (Ia∙ka + Ig.w∙kg.w. + Is.w.∙ks.w. + Ig∙kg) ∙Kinf.,          (1) 

де С – інтегральний показник потенціального негативного впливу 
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накопичення відходів на компоненти навколишнього середовища; 
Dm – показник середнього ступеня власної небезпеки відходів, ви-
користовується у випадку сумісного складування різних типів відхо-
дів; Іо – показник конструкційної екологічної небезпеки споруд для 
зберігання відходів; Іа – показник впливу природних факторів на ат-
мосферне повітря; Іg.w. – показник впливу природних факторів на пі-
дземні води; Іs.w. – показник впливу природних факторів на поверхне-
ві води; Іg – показник впливу природних факторів на ґрунти; ka , kg.w., 
ks.w. , kg – коефіцієнти технологічного впливу на атмосферне повітря, 
підземні, поверхневі води та ґрунти, відповідно; Kinf. – коефіцієнт ін-
формативності. 

Показник конструкційної екологічної небезпеки об’єкта (Іо) ви-
значається за спеціально розробленими таблицями залежно від на-
ступних характеристик: типу, площі та об’єму об’єкта розміщення ві-
дходів, надійності споруд зберігання відходів, ефективності моніто-
рингу навколишнього середовища. 

Коефіцієнт технологічного впливу на компоненти навколишньо-
го середовища – числовий параметр, що характеризує у відносних 
одиницях можливість забруднення даного компоненту навколиш-
нього середовища при експлуатації інженерної споруди за існуючою 
технологічною схемою. Оцінка коефіцієнтів технологічного впливу на 
атмосферу (ka), підземні води (kg.w.), поверхневі води (ks.w.), ґрунти (kg) 
здійснюється залежно від наявної системи заходів, спрямованих на 
зниження негативного впливу накопичених відходів, системи збору 
та очищення дощових, талих та дренажних вод, наявності та конс-
трукції протифільтраційних завіс та екранів. 

Показники впливу природних факторів на атмосферне повітря 
(Іа), підземні води (Іg.w.), поверхневі води (Іs.w.), ґрунти (Іg) визначаються 
за спеціальними таблицями. Оцінка здійснюється залежно від насту-
пних параметрів: потенціалу забруднення атмосфери в даному райо-
ні, категорії захищеності ґрунтових вод, співвідношення глибин заля-
гання рівнів ґрунтових та підземних вод, коефіцієнта фільтрації сла-
бо проникних відкладів зони фільтрації, перевищення ГДК шкідли-
вих речовин у ґрунті, співвідношення розташування об’єкта збері-
гання відходів та водоохоронної зони водних об’єктів, рельєфу міс-
цевості, виду рослинного покриву та ін. 

Коефіцієнт інформативності (Kinf.) визначається за результатами 
заповнення опитувального листка для оцінки ступеня потенціально-
го негативного впливу накопичених відходів на навколишнє середо-
вище, залежно від наявності відповідей на виділені в ньому запи-
тання. 
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Після розрахунку числового значення інтегрального показника 
С визначається категорія місць видалення відходів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення категорії екологічної безпеки за величиною С 

Значення інтегрального 
показника впливу накопи-
чених відходів на навко-

лишнє середовище 

 
Категорія екологічної безпеки місць видалення 

відходів 

‹10 А 
Об’єкти епізодичного регламентного конт-

ролю 

11–20 Б 
Об’єкти періодичного регламентного конт-
ролю. Визначення шляхів попередження 

забруднень 

21–50 В 
Об’єкти постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторин-
гу та локалізації забруднень 

›51 Г 

Об’єкти особливої (виключної) уваги зі сто-
рони органів державного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторин-
гу. Припинення експлуатації 

 
Потенціальний негативний вплив на навколишнє середовище – 

це прогнозований негативний вплив відходів на атмосферне повітря, 
ґрунти, підземні та ґрунтові води у районі розташування накопичу-
вача. Величина впливу визначається сукупністю факторів, що відо-
бражають технічний стан споруди на даний момент часу та його при-
родно-геологічне розташування. 

Величина потенційного негативного впливу визначається на-
ступними факторами: 

- ступенем небезпеки самих відходів; 
- технічними характеристиками та станом об’єкта розміщення; 
- природними умовами території. 
Середня ступінь власної небезпеки відходів розраховується за 

формулою 
                       Dm = (D1∙M1 + … + Dn∙Mn) / Mсум.,                        (2) 

де Dm – середня ступінь власної небезпеки відходів; D1…Dn – коефіці-
єнти власної небезпеки різних видів відходів, що складуються; 
M1…Mn – вага різних видів відходів, що складуються; Mсум. – сумарна 
вага відходів, що складуються. 

Визначення ступеня власної небезпеки відходів (Di) базується 
на віднесенні відходів до класу небезпеки та визначенні додаткових 
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факторів їх небезпеки, якими є: вогненебезпечність, вибухонебезпе-
чність, корозійність, окислювальна здатність. Ці фактори визначають 
ймовірність виникнення екологічно значущих аварійних ситуацій 
при зберіганні відходів. Наявність кожного додаткового фактору не-
безпеки знижує клас небезпеки відходу на 0,25. Її розрахунок здійс-
нюється за формулою 

                                 Di = 5 – (Oi - Ni∙0,25),                                       (3) 
де Di – ступінь власної небезпеки відходу; Оі – клас небезпеки відхо-
ду; Ni – кількість факторів додаткової небезпеки. 

Чим вище значення ступеня власної небезпеки відходів, тим бі-
льша інтенсивність потенційного впливу на навколишнє середови-
ще. 

Рівень навантаження на території районів і міст під впливом 
звалищ і полігонів ТПВ може бути встановлений на основі індикато-
ра навантаження, основною характеристикою якого є загальна пло-
ща, що її займають звалища та полігони відходів, та параметр нако-
пичення відходів на територіях (чи ступінь заповнення звалищ) [10] 

1 1

 /

rj j
T r
r j j

j j

I U U
= =

= ∑ ∑ ,                                      (4) 

де 

 
jr r

j j
r

P
U З

P
= ,                                                 (5) 

r
jЗ  – ступінь наповнення конкретного (j-го) звалища в певному (r-му) 

районі; 

 
i

j j

P
U З

P
= ,                                                  (6) 

jЗ  – середній ступінь наповнення звалищ в області; P – загальна 

площа області, га; Pj –  площа j-го звалища, га; Pr – площа r-го райо-

ну, га; Рі – площа всіх звалищ в області:  
r

i jP P= ∑ ; Jr – кількість зва-

лищ в районі, шт. 
Результати оцінки техногенного навантаження на територію 

районів і міст області під впливом розміщених полігонів і звалищ ві-
дходів співставляють з відповідною класифікацією, що наведена у 
табл. 2. 
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Таблиця 2 
Характеристика рівня навантаження територій міст і районів області 

від полігонів і звалищ ТПВ 
Величина індикатора 

навантаження (  
T
rI ) 

Група наванта-
ження 

Рівень  
навантаження 

0,1–0,5 I група мінімальний 
0,51–1,0 II група середній 
1,01–2,0 III група високий 

від 2,01 й більше IV група надзвичайно  
високий 

 

Результати досліджень. Всього на території Гощанського райо-
ну існує 12 санкціонованих місць видалення відходів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Санкціоновані місця видалення відходів на території Гощанського 
району Рівненської області: 1 – Тимчасовий накопичувач; 2 – Мулові май-
данчики очисних споруд «Рівнеоблводоканал»; 3 – Бабинське  сміттєзва-

лище; 4 – Федорівське сміттєзвалище; 5 – Гощанське сміттєзвалище;  
6 – Садівське сміттєзвалище; 7 – Горбаківське сміттєзвалище; 8 – Мулові 

майданчики очисних споруд «Рівнеоблводоканал»; 9 –  Рясниківське сміт-
тєзвалище; 10 – Малятинське сміттєзвалище; 11 – Русивельське сміттєзва-

лище; 12 – Майківське сміттєзвалище 
 



Серія «Сільськогосподарські науки» 
Випуск 2(90) 2020 р. 

 138

Найбільшим місцем розміщення відходів на території Гощансь-
кого району є полігон твердих побутових відходів, площею 4 га, роз-
ташований за 15 км від міста Гоща – колишній кар’єр по видобутку 
будівельних матеріалів (каменю-вапняку, піску, глини), неподалік 
с. Башино. Координати полігону: 50º32’16” північної ширини та 
26º35’29” східної  довготи.  

Загальну характеристику МВВ на території району наведено на 
рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Загальна характеристика місць видалення відходів на території  
Гощанського району Рівненської області 

 
Зведені результати проведеного визначення категорії екологі-

чної безпеки місць видалення відходів досліджуваного нами району 
(табл. 3) свідчать, що більшість з наявних об’єктів належать до кате-
горії В, що позначає небезпечні об’єкти, які потребують постійного 
контролю, обов’язкового захисту та моніторингу. 
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Таблиця 3 
Результати визначення категорії екологічної безпеки місць  

видалення відходів Гощанського району Рівненської області 

№ з/п 
МВВ 

Значення 
С 

Характеристика 

1 8 
А. Малонебезпечне. Об’єкт епізодичного рег-

ламентного контролю 

2 9 
А. Малонебезпечне. Об’єкт епізодичного рег-

ламентного контролю 

3 24 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

4 31 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

5 28,5 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

6 44 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

7 22 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

8 35 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень. 

9 28 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

10 22 
В. Небезпечні. Об’єкт постійного контролю. 

Обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень 

11 13 
Б. Помірно небезпечне. Об’єкти періодичного 
регламентного контролю. Визначення шляхів 

попередження забруднень 

12 7 
А. Малонебезпечне. Об’єкт епізодичного рег-

ламентного контролю 
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Безумовним негативним наслідком потрапляння відходів, зок-
рема небезпечних, у навколишнє середовище є погіршення санітар-
но-гігієнічної ситуації в районах розміщення полігонів і звалищ від-
ходів та посилення рівня техногенного навантаження на територію, 
що, відповідно, призводить до загального погіршення екологічної си-
туації в певному районі, місті, області. Узагальнені результати прове-
дених розрахунків величини індикатора навантаження території до-
сліджуваного району від полігонів і звалищ твердих побутових від-
ходів наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 
Результати оцінки рівня навантаження території Гощанського райо-

ну Рівненської області від полігонів і звалищ твердих  
побутових відходів 
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2004700 4 69200 14,88 12 3,7 0,94 

 
Отже, отримана величина індикатора навантаження належить 

до ІІ групи та свідчить про середній рівень навантаження.  
Однак, враховуючи категорію небезпеки більшості місць вида-

лення відходів, досліджуваний район потребує переходу на страте-
гію мінімізації кількості звалищ та полігонів. Орієнтиром даної стра-
тегії може бути будівництво об’єктів комплексного поводження з від-
ходами із застосуванням сучасних технологій сортування усієї маси 
відходів, вилучення небезпечних відходів чи їх фракцій, утилізація 
небезпечних відходів, відсортування та переробка ресурсоцінних ві-
дходів, проведення компостування, здійснення захоронення лише 
залишкових видів відходів з їх попереднім пресуванням [11; 12]. 

Висновки. Проведені в ході досліджень розрахунки відображу-
ють наявний відносно задовільний стан проблеми складування тве-
рдих побутових відходів на території Гощанського району Рівненсь-
кої області. Рівень навантаження території від полігонів і звалищ є 
середнім. При цьому, більшість наявних місць видалення відходів  
належать до категорії небезпечних, які потребують постійного конт-
ролю та передбачають обов’язковість способів захисту, моніторингу 
та локалізації забруднень. Така ситуація свідчить про існуючу еколо-
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гічну небезпеку в районі та потребує пошуку шляхів оптимізації пи-
тань поводження з відходами та їх негайної реалізації. 
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EVALUATION OF THE LOAD LEVEL OF THE TERRITORY OF THE 
HOSHCHA DISTRICT OF THE RIVNE REGION BY WASTE AND DISPOSALS 
 
In Ukraine, the cheapest technology for waste collection to organized 
landfills and landfills continues to prevail. This is harmful to the 
environment.  
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Untimely removal of solid waste worsens the sanitary condition of 
settlements, can cause diseases and epidemics. At the same time, 
solid waste is a source of secondary resources, which necessitates a 
scientific approach to the choice of means of their disposal and 
utilization in relation to the specific conditions of settlements of 
Ukraine. 
The description of the problem at the state level is mainly reduced to 
the annual regional report on the state of the environment, and as 
rightly noted by domestic scientists, is limited to data on the number 
and area of landfills, the amount of waste placed in specially 
designated areas. But this "standard" presentation of information 
does not allow to fully characterize the environmental consequences 
of the existing waste situation. Another group of scientists, after 
analyzing the state of waste storage, concluded that the introduction 
of landfill monitoring system will: analyze the location of landfills, not 
only in relation to settlements – cities, towns and villages, cottages, 
etc., as well as features of geosystems in the areas of these landfills, 
the state of landfills, the causes of spontaneous combustion of 
garbage, threats to engineering structures at landfills, the conditions 
in which waste is stored. 
It should be noted that the assessment of the impact on the 
environment and the contribution to the formation of the level of 
environmental safety of environmental sources of solid waste are 
engaged in the identification of unauthorized landfills based on 
remote sensing materials and multispectral space images, health 
impact assessments of people , the consequences of soil pollution 
adjacent to landfills, as well as integrated assessments of the actual 
and potential impact of solid waste on the environment. 
The article calculated the environmental safety categories of waste 
disposal sites of the Hoshcha district of the Rivne region. The 
assessment of the level of load of the territory It was established that 
the load level is average, while the majority of the studied objects are 
classified as dangerous. The results obtained indicate the existing 
environmental hazard in the area. 
Keywords: waste disposal sites; municipal solid waste; territory load. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ НАГРУЗКИ ТЕРРИТОРИИ ГОЩАНСКОГО РАЙОНА 
РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИГОНАМИ И СВАЛКАМИ ОТХОДОВ 

 
В Украине продолжает преобладать наиболее дешевая из возмож-
ных технологий – вывоз отходов на организованные полигоны и 
свалки, при этом влияние такого подхода наносит вред окружаю-
щей среде. В статье расчитаны категории экологической безопас-
ности мест удаления отходов Гощанского района Ровенской облас-
ти и проведена оценка уровня нагрузки территории. Установлено, 
что уровень нагрузки является средним, однако большинство исс-
ледуемых объектов относятся к категории опасных, что свидетель-
ствует о существующей экологической опасности в районе. 
Ключевые слова: места удаления отходов; твердые бытовые отхо-
ды; нагрузка территории. 
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