
«Основні засади формування потенційної екологічної небезпеки місць видалення  
відходів» 

Основні наукові результати 
Сформована система ПТГ (зі структурним центром МВВ) як комплексної складової 

НПС, визначені основні характеристики, ознаки, властивості та структурні елементи ПТГ, 
науково-теретично обгрунтована класифікація ПТГ (за типом операцій з відходами; за 
наявністю та станом санітарно-захисної зони та дотримування вимог експлуатації; класифікація 
наземних МВВ за санітарно-захисними зонами; за типом операцій з відходами). Науково 
обгрунтовані принципи формування класифікації МВВ, розроблені принципи формування 
класифікації. Визначені основні елементи ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів. Дана 
еколого-геохімічна характеристика системи "потенційна екологічна небезпека-екологічний 
ризик". Досліджена тенденція розвитку системи екологічної оцінки з переходом на наступний 
якісний рівнь, визначені організаційно-методичних елементи оцінки екологічної безпеки ПТГ 
(зі структурним ядром МВВ), розроблені основні етапи екологічної оцінки ПТГ, оцінений 
вплив ПТГ на навколишнє природне середовище в галузі екологічної безпеки. Розроблена 
методологія еколого-геохімічного моделювання екологічних ситуацій. Розглянуті соціально 
економічні аспекти екологічної безпеки ПТГ. Зроблена оцінка системи екологічної безпеки ПТГ 
(зі структурним ядром МВВ) як моделі, яка охоплює всі можливі природні та техгогенні 
фактори, розглянуті організаційно- правoві аспекти екологічної безпеки ПТГ, розроблені 
основні показники, з яких проводиться перевірка стану техногенної безпеки потенційно 
небезпечних об'єктів, проаналізовані нормативно правові акти  та документи щодо формування 
потенційної екологічної небезпеки ПТГ. 

Практична цінність 
Були розроблені основні критерії  ідентифікація потенціно небезпечних об'єктів. 

Ідентифікація передбачає аналіз структури обєктів МВВ характеру їх функціонування для 
встановлення факту наявності обо відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть 
ініціювати виникнення небезпеки, а також визначення рівнів можливих впливів на НС. 
Розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки, це дає змогу чітко 
обмежити зони потенційної екологічної небезпеки. 

Була розроблена методологія  екологічної оцінки ПТГ. Метою ЕО є забезпечення того, 
щоб проекти, плани розвитку і т. ін. були прийняті з точки зору збереження і мінімального 
впливу на навколишнє природне середовище  та сталого розвитку суспільства. Аналіз ЕО в 
Україні показав, що ЕО не є системною процедурою, як це прийнято у світовій практиці. 
Чинними нормативними актами  регламентується розробка проектної документації, в складі 
якої готується лише розділ "Матеріали ОВНС". Причому, характерною особливістю цього 
проектного етапу є екологічна оцінка проектних рішень, коли земельна ділянка вибрана, 
відведена і передана інвестору у приватну власність або оренду. Тому, впливати на розміщення 
земельної ділянки під будівництво з боку охорони навколишнього середовища, після виконання 
проектних робіт, практично дуже складно. Тому розробка науково-теоритичні основи 
впровадження процедур ЕО МВВ в Україні з метою її сталого розвитку та гармонізації 
взаємовідносин між економікою, навколишнім середовищем та розвитком суспільства. 

В загальному, у процесі ЕО МВВ ми виділяємо наступні процедури: 
1) попередня екологічна оцінка впливів-скринінг; 
2) визначення задач екологічної оцінки-скоупінг; 
3) генералізація, порівняння та вибір альтернатив; 
4) оцінка параметрві навколишнього середовища; 
5) помякшення впливів; 
6) прийняття рішення. 
Саме такий підхід дає можливість комплексно оцінити потенційну екологічну небезпеку 

любого обєкту. 
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