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Розглянуті питання ідентифікації об'єктів поводження з небезпечними відходами як об'єктів підвищеної не-

безпеки. Звертається увага на те, що ступінь небезпеки відходів пов'язаний, як з якісними  властивостями від-
ходів, так і з кількісними показниками, що можуть бути такими, що визначають. Показано, що найбільш об'єк-
тивною ідентифікацією об'єктів підвищеної небезпеки є  екологічний аудит, результати якого дозволять оціни-
ти вплив об'єкту екоаудиту на навколишнє середовище, виявити джерела негативного впливу і ступінь їх небе-
зпеки. Запропоновано в основу віднесення відходів до категорії небезпечних покласти Каталог небезпечних 
відходів  і їх властивостей. 
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In this paper the study has been devoted to the issues of identification of sites handling of hazardous waste as ex-
tremely dangerous objects. The attention has been drawn to the fact that the degree of hazard associated waste is closely 
associated with the quality properties of wastes as well as with the quantity indicators that can be determinative. It has 
been shown that the most objective means of identification of high-risk is an environmental audit, the findings of which 
will not only assess the impact of Ecological Audit on the environment, but also identify the sources and, most im-
portantly, the degree of danger. It has been suggested to put out the Catalogue of Hazardous Wastes and their properties 
as the basis of reckoning wastes to the extremely dangerous objects. 
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Рассмотрены вопросы идентификации объектов обращения с опасными отходами как объектов повышенной 

опасности. Обращается внимание на то, что степень опасности отходов связана, как с качественным свойствами 
отходов, так и с количественными показателями, которые могут быть определяющими. Показано, что наиболее 
объективной идентификацией объектов повышенной опасности является  экологический аудит, выводы которо-
го позволят оценить влияние объекта экоаудита на окружающую среду, выявить источники негативного влия-
ния и степень их опасности. Предложено за основу отнесения отходов к категории опасных принять Каталог 
опасных отходов  и их свойств. 

Ключевые слова: отходы, опасность, идентификация, экоаудит, экология. 
 
Актуальність роботи. Збільшення кількості не-

безпечних відходів, ускладнення технологій та ре-
жимів управління сучасним виробництвом вимагає 
розробки обґрунтованих оцінок та критеріїв небез-
пеки таких виробництв, а також  ризиків можливих 
негативних наслідків їх впливу на довкілля. Аналіз 
чинних нормативно-правових документів щодо іде-
нтифікації  об’єктів підвищеної небезпеки показав, 

що поза сферою дії Закону України “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки” залишається значна низка 
потенційно небезпечних виробництв та об’єктів, 
зокрема місця та об’єкти поводження з відходами. 
Це вимагає коригування  чинної нормативно-
правової бази. 

Таким чином, на сьогодні виникла необхідність 
визначення критеріїв віднесення до об’єктів підви-
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щеної небезпеки об’єктів поводження з небезпечни-
ми відходами та створення нормативної бази, що 
дозволить розв'язати існуючі проблеми у сфері ре-
гулювання безпеки вище вказаних об’єктів.  

Мета роботи. Дослідити умови проведення еко-
логічного аудиту як основи для об’єктивної іденти-
фікації об’єктів поводження з небезпечними відхо-
дами – об’єктами підвищеної небезпеки. 

Матеріал і результати досліджень. Усі небез-
печні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище та на життя і 
здоров'я людини відповідно до переліку небезпеч-
них властивостей поділяються на класи і підлягають 
обліку. Всі підприємства, установи та організації – 
суб'єкти господарської діяльності, на території яких 
зберігаються небезпечні відходи, віднесені  
до об'єктів підвищеної небезпеки [1]. 

У разі інших об’єктів поводження з небезпечни-
ми відходами (наприклад, об’єктів утворення, обро-
блення або/та утилізації) вказана стаття зобов’язує 
суб'єкту господарської діяльності, у власності або у 
користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження 
з небезпечними відходами, необхідно спочатку іде-
нтифікувати об'єкти поводження з небезпечними 
відходами відповідно до Закону України "Про об'єк-
ти підвищеної небезпеки" і тільки за результатами 
ідентифікації відносити або не відносити їх до 
об’єктів підвищеної небезпеки. 

Незрозумілими та невиправданими є міркування, 
якими керувалися автори закону "Про відходи", од-
разу визначивши підприємства, установи та органі-
зації – суб'єкти господарської діяльності, на терито-
рії яких зберігаються  небезпечні відходи, об'єктами 
підвищеної небезпеки, а інші об’єкти – тільки після 
ідентифікації. Такий розподіл породжує процедурні 
труднощі,  які  пов’язані з тим,  що на сьогодні не 
існує об’єктів поводження з відходами,  на яких, 
хоча б тимчасово,  не зберігалися відходи.  Тому ду-
же важливим є визначення граничного терміну  збе-
рігання  небезпечних відходів, після закінчення яко-
го  об’єкт  автоматично переходить до категорії 
об’єктів підвищеної небезпеки. 

Таким чином, до переліку відібраних критеріїв 
відносимо наступні: 

– якісні критерії: 
а) види небезпечних відходів; 
б) властивості небезпечних відходів. 
– кількісні критерії: 
а) гранично допустимі маси небезпечних відхо-

дів і їх сумішей; 
б) відстань до місць  великого скупчення  людей, 

транспортних магістралей, промислових, природоо-
хоронних і життєво важливих цивільних об'єктів; 

в) граничний термін тимчасового зберігання від-
ходів.  

У зв'язку з тим, що Державний класифікатор від-
ходів – це тільки систематизований  перелік кодів  і 
назв відходів і призначений для використання в 
державній статистиці з метою надання різнобічної 
та обґрунтованої інформації про утворення, накопи-
чення, оброблення (перероблення), знешкодження 
та видалення відходів, здійснювати класифікацію 
відходів за небезпечними властивостями та відноси-
ти їх до категорії небезпечних не є можливим.  

З цією метою сьогодні можна використовувати 
Жовтий, Зелений та Червоні списки відходів, пере-
ліки небезпечних властивостей та небезпечних ре-
човин і сполук, що затверджені Постановою КМУ 
від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження По-
ложення про контроль за транскордонними переве-
зеннями небезпечних відходів і їх утилізаці-
єю/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків від-
ходів". На жаль і ці документи тільки констатують 
факт належності того чи іншого відходу або групи 
відходів до небезпечних,  але не дозволяють визна-
чити, які саме властивості є небезпечними і до якого 
класу небезпеки вони відносяться. 

Слід відмітити, що історично термін «небезпечні 
відходи» трансформувався з терміну «токсичні від-
ходи» з метою врахування того факту, що не тільки 
токсичність, а й багато інших властивостей речовин 
і речей  можуть визначати їх небезпечність.  Але до 
усього часу клас небезпеки відходів визначається 
виключно за їх токсикологічними характеристика-
ми. До речі, кількісні показники, наприклад, кіль-
кість відходів,  що накопичено в одному місці,  ні-
яким чином не впливає на рівень їх небезпеки. 

На нашу думку, надзвичайно важливим при іден-
тифікації або безпосередньому віднесення об'єктів 
поводження з відходами до об'єктів підвищеної не-
безпеки,  є  врахування психологічного фактору від-
ношення до відходів. Адже зрозуміло, що порівняно 
з небезпечними, але корисними речовинами, відно-
шення до відходів як до некорисних речовин часто 
буває  невідповідальним і залежить від рівня еколо-
гічної свідомості та фахової обізнаності керівництва 
об’єкту поводження з відходами.  

Необхідність враховувати вищевикладене знач-
ною мірою ускладнює вибір якісних і кількісних 
критеріїв віднесення об’єктів поводження з небезпе-
чними відходами до об’єктів підвищеної небезпеки. 
Особливо це стосується граничних мас небезпечних 
відходів.       

Збільшення кількості небезпечних відходів, 
ускладнення технологій та режимів управління су-
часним виробництвом вимагає розробки обґрунто-
ваних оцінок і критеріїв небезпеки таких вироб-
ництв, а також  ризиків і можливих негативних нас-
лідків. 

До провідних чинників формування стану небез-
пеки на об’єктах поводження з відходами відносять 
якісні характеристики відходів, тобто безпосередньо 
їх небезпечні властивості, а саме – вибухонебезпеч-
ність, пожежонебезпечність, висока реакційна здат-
ність, корозійність, токсичність, наявність збудників 
інфекційних хвороб.  

Згідно з Рекомендаціями ООН, класифікація від-
ходів за небезпечними властивостями передбачає їх 
поділ на такі групи [2]: 

– вибухові відходи; 
– вогненебезпечні ("легкозаймисті") рідини ; 
– вогненебезпечні тверді відходи; 
– відходи, що здатні самозайматися; 
– відходи, що виділяють вогненебезпечні гази 

при взаємодії з водою; 
– окислювальні відходи; 
– органічні пероксиди; 
– отруйні (сильнодіючі) відходи; 
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– речовини, що інфікують; 
– корозійні речовини; 
– відходи, здатні виділяти токсичні гази в небез-

печних об'ємах; 
– токсичні речовини; 
– екотоксичні речовини.  
Для виявлення і точного визначення небезпечних 

властивостей відходів підприємствам, установам та 
організаціям – суб'єктам господарської діяльності, в 
яких в управлінні є хоча б один об’єкт поводження з 
небезпечними відходами, необхідно провести ком-
плекс хіміко-аналітичних досліджень і комплекс  
іспитів наявних відходів, наприклад, на вибуховість, 
пожежонебезпечність, займистість тощо. 

Для цього необхідно розробити спеціальні стан-
дарти, за якими будуть проводитися іспити відходів, 
або використовувати існуючі стандарти проведення 
іспитів індивідуальних речовин і корисних матеріа-
лів (виробів)  на наявність та ступінь небезпечності. 
Більшість відходів є сумішшю різних речовин, кіль-
кісний вміст яких змінюється у широкому діапазоні, 
незважаючи на те, що згідно з ДКВ 005-96 вони бу-
дуть мати один і той же код.  Об’єктивно небезпеч-
ність цих відходів визначити практично не можливо. 
Наприклад, зношені  гумові шини відносять до тре-
тього класу небезпеки.  На підставі чого це було 
зроблено ми не змогли з’ясувати. Але, не дивлячись 
на небезпеку,  ці відходи широко використовуються, 
наприклад, для створення штучних умов вирощу-
вання устриц.  

Виходячи з викладеного, ми пропонуємо відно-
сити  відході до небезпечних і визначати їх небезпе-
чні властивості на основі спеціально створеного 
документу – "Каталогу небезпечних відходів і їх 
властивостей". Цей Каталог затверджується Поста-
новою Кабінету Міністрів України з правом його 
перегляду спеціально створеною постійно діючою 
комісією з провідних учених і фахівців у сфері по-
водження з відходами. Комісія створюються спеціа-
льно уповноваженим органом державної виконавчої 
влади в сфері поводження з відходами.  Перегляд 
повинен відбуватися не рідше один раз на три роки.  

У цьому випадку інвентаризація всіх без винятку 
відходів, які утворюються або зберігаються на  
об’єкті, що ідентифікується, стає обов’язковою. 

Потенційна небезпека відходів прямо пропор-
ційно залежить від надійності умов їх зберігання, 
при визначенні яких необхідно звертати увагу на 
якість конструкцій та матеріалів, що використову-

ють на місцях чи об’єктах зберігання та організацію 
належного контролю за дотриманням умов збері-
гання відходів з урахуванням характеристик і пара-
метрів проммайданчика. 

На даний час система управління поводження з 
відходами має певні недоліки організаційного хара-
ктеру, оскільки відповідальність за кількість і сту-
пінь небезпеки відходів покладається на фахівців, 
що займаються  контролем і керуванням відходами. 
За родом своєї діяльності вони, як правило, далекі 
від проблем проектування способів вторинного ви-
користання і переробки відходів.  У зв’язку з цим,  
необхідно перенести відповідальність за відходи від 
індустрії відходів до тих, хто ці відходи „створює”. 
У „творців”  є більші можливості для рішення про-
блеми відходів. Якщо відношення до відходів змі-
ниться, і відходи будуть розглядатися як ресурси, то 
відповідальність за зміну методів перейде до фахів-
ців, що їх добувають, застосовують і утилізують 

Найбільш комплексною та об’єктивною оцінкою 
системи управління відходами на підприємстві є 
екологічний аудит.  Це пов’язане,  в першу чергу,  із 
самою суттю екологічного аудиту – вивчення та 
аналізу усіх без винятку екологічних аспектів діяль-
ності підприємства. Тому висновки екоаудиту щодо 
системи управління відходами можна використову-
вати в процесі ідентифікації об’єкта підвищеної не-
безпеки, а ще краще –з метою ідентифікації об’єкту 
поводження з небезпечними відходами як об’єкта 
підвищеної небезпеки проводити екологічний аудит, 
висновки якого закладати в основу ідентифікації. 
Наявність висновків екоаудиту щодо небезпечних 
відходів створюють передумови для більш 
об’єктивного розрахунку ризиків виникнення нега-
тивних наслідків для довкілля та здоров’я населення 
на об’єктах поводження з небезпечними відходами. 
У зв’язку з цим проведення екологічного аудиту 
об’єкту потенційної небезпеки в процесі ідентифі-
кації, на нашу думку, є обов’язковим.  

Висновки. Показано, що ідентифікація об’єктів 
поводження з небезпечними відходами як об’єктів 
підвищеної небезпеки краще за все робити на підс-
таві результатів екологічного  аудити. Але для того, 
щоб такий аудит став обов’язковим необхідно вдос-
коналення існуючих нормативно-правових засад 
поводження з небезпечними відходами та створення 
нових спеціальних документів щодо їх класифікації 
з урахуванням усіх небезпечних властивостей і кіль-
кісних показників.    

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Про відходи : за станом на 01.01.2011 / Вер-

ховна Рада України; Закон вiд 05.03.1998  № 187/98-
ВР. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua.  

2. Законодавство європейського союзу у сфері 
охорони навколишнього середовища: навч. посіб. /    
[Ю.С. Голік, А.В. Войтенко, О.Е. Ілляш та ін.]. – 
Полтава: Вир. "Оріяна", 2009. – С. 106 – 146. 

 
REFERENCE 

 
1. On waste: as of 01/01/2011 / Government of 

Ukraine from 05.03.1998 № Law 187/98-VR. [electron-
ic resource]. Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua.  
[іn Ukrainian]. 

2. European Union legislation on environmental pro-
tection: teach. Manual. / Y.S. Golik, A.V. Voitenko, 
A.E. Illyash et al. - Poltava: Whirlpool. "Oriyana, 
2009. –  Р. 106 – 146 [іn Ukrainian]. 

 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Шмандієм В.М. 


