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Встановлено, що місця захоронення відходів є земельними угіддями, які вилучені із сільськогосподарського 

обігу. На прикладі Житомирської області досліджені місця складування відходів, визначені екологічні критерії, 
що дозволять розглядати ці землі як антропогенну систему. Запропоновано використовувати як одиничні, так і 
інтегровані індикатори оцінки сталості регіональної економіко-соціальної екосистеми Житомирської області. 
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Установлено, что места захоронения отходов – это земельные угодья, которые извлечены из сельскохозяй-

ственного оборота. На примере Житомирской области исследованы места складирования отходов, обозначены 
экологические критерии, которые дадут возможность рассматривать эти земли как антропогенную систему. 
Предложено использовать как единичные, так и интегрированные индикаторы оценки устойчивости региональ-
ной экономико-социальной экосистемы Житомирской области. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останніми десяти-

річчями в світі все більше починає розповсюджува-
тись «індикаторне мислення».  

Необхідність інструментальної оцінки процесів, 
що відбуваються, надання їм ретроспективного ана-
лізу, можливості моделювати майбутнє потребують 
формування певних індикаторів та кількісних пока-
зників, які включають і екологічні індикатори. Ці 
тенденції яскраво проявили себе в розвитку концеп-
ції сталого розвитку.  

Екологічні індикатори на сьогодні стали пріори-
тетними для визначення сталості соціально-
економічного розвитку, своєрідним барометром 
екологічного стану в світі, державах та регіонах, 
оцінки процесів, що в них виникають, та тенденцій 
їх розвитку [1, 2]. 

Однією з актуальних та масштабних регіональ-
них проблем, зокрема Житомирської області, пов'я-
заних з погіршенням якості довкілля, є нераціональ-
не, не завжди організоване, екологічно небезпечне 
поводження з відходами. 

 Ця проблема в Житомирській області має сис-
темний, міжгалузевий характер і потребує концент-
рації зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, науки та виробництва.  

Недостатня теоретична, методологічна та техні-
чна розробленість нормативних документів як дер-
жавних, так і регіональних (в частині поводження з 
відходами), методів оцінки рівня екологічного ризи-
ку і прогнозування впливу місць видалення відходів 
на довкілля, актуальність і зростаюча практична 
значимість цих питань потребують наукового підхо-
ду щодо розробки регіональної програми сталого 
розвитку [2, 3]. 

Актуальність та невирішеність зазначених пи-
тань визначили основну мету роботи – за результа-
тами комплексної екологічної оцінки стану терито-
рії в зоні впливу антропогенних об’єктів: полігону 
твердих побутових відходів, худобомогильників, 
утильзаводу та кладовищ, запропонувати індикато-

ри екологічного виміру сталого розвитку Житомир-
ської області в частині поводження з відходами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ін-
формаційною базою роботи були дані Державної 
статистики, Міністерства агрополітики та продово-
льства України, Міністерства екології та природних 
ресурсів України, Теріторіального управління вете-
ринарної медицини Житомирської області, Головно-
го управління житлово-комунального господарства 
та енергозбереження Житомирської ОДА, а також 
дані, отримані автором у ході самостійних дослі-
джень територій полігону м. Житомир, худобомоги-
льників та кладовищ Житомирської області. 

Впровадження та використання індикаторів ста-
лого розвитку пов’язано з певними труднощами та 
обмеженнями. На ефективність та успіх їх впрова-
дження впливають наступні фактори: відсутність 
програм сталого розвитку регіону, якість та дефіцит 
даних, поняття про цінності, які склались у певних 
груп населення, наприклад релігійних,  
період часу, який потребується для якісного розвит-
ку, недостатня повнота розроблених індикаторів. 

Будь-яка господарська діяльність вимагає прос-
тори, а, отже, обов'язкового знищення частини при-
родного життя. Рівень розвитку продуктивності та 
екологізації виробництва напряму залежать від ная-
вності технологій переробки відходів: чим менше 
відходоємність, тим менший рівень негативного 
впливу на довкілля.  

Вивчаючи структуру регіональної системи при-
родокористування Житомирської області, були про-
аналізовані види використання ресурсів, виробницт-
во, соціальна та технологічна сфери. В структурі 
системи природокористування підтверджено взає-
мозв’язок між технологією утилізацією твердих 
побутових відходів – від збору до захоронення – та 
довкіллям. 

 Виробництво – один з елементів структури при-
родокористування. Найважливіше завдання пово-
дження з відходами - це створити основи та умови 
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інноваційного і економічно виправданого природо-
охоронного комплексу, гарантуючи екологічну без-
пеку територій та відповідність розроблених про-
грам сталому розвитку області.  

У місті Житомирі щороку накопичується близько 
500 тис. м3 твердих побутових відходів, захоронення 
яких здійснюється на єдиному полігоні (вул. Андрі-
ївська, 29) загальною площею 21,56 га. 

Відходи також утворюються підприємствами, 
організаціями, установами. Щороку з несанкціоно-
ваних звалищ та місць громадського користування 
вивозиться та захоронюється близько 40–42 тис. м3 
твердих побутових відходів. 

Аналізуючи забруднення довкілля Житомирсь-
ким полігоном, стверджуємо про значний негатив-
ний вплив на навколишнє середовище: відчуження 
сільськогосподарських земель; зміни ландшафту; 
забруднення повітря при тлінні та згорянні відходів, 
що складуються (викиди за розрахунками станов-
лять: азоту діоксин – 14,2 т/рік, аміаку – 68,2 т/рік, 
ангідриду сірчистого – 3,3 т/рік, сірководню – 8,95 
т/рік, вуглецю оксид – 31,24 т/рік, метану – 6771,13 
т/рік, ксилолу 56,68 т/рік, толуолу – 92,52 т/рік, 
етилбензолу – 12,15 т/рік, формальдегіду – 12,28 
т/рік); потенціальна шкода від запаху, пилу, парази-
тів, патогенних мікроорганізмів; забруднення та 
шум, що зв’язані з транспортним переміщенням 
відходів та експлуатацією технічних засобів; тепло-
ве забруднення довкілля; забруднення поверхневих 
та підземних вод: завищені показники ХСК (124 
мгО2/дм3 при нормі 30 мгО2/дм3) та БСК (48 
мгО2/дм3 при нормі 6 мгО2/дм3), а також лужність та 
жорсткість в декілька разів перевищують норматив; 
дренажних систем фільтратом забруднення ґрунто-
вого шару на прилеглих територіях; порушення та 
зміни характеристик гірських порід в котловані 
полігону [4]. 

До біологічних відходів харчової та переробної 
промисловості прийнято відносити ветеринарні 
конфіскати, нехарчові відходи, малоцінні в харчо-
вому відношенні продукти, що одержуються при 
переробці риби, птиці, худоби, відходи виробництва 
харчової, технічної, спеціальної продукції, а також 
трупи худоби та птиці, допущені до переробки ор-
ганами ветеринарно-санітарного нагляду. Ці відходи 
були і залишаються коштовною вторинною сирови-
ною. Один з основних напрямків їхнього викорис-
тання - виробництво кормів тваринного походжен-
ня, кормового і технічного жиру.  

Середній рівень промислової переробки вторин-
ної сировини в харчовій промисловості на сьогод-
нішній день ледь перевищує 20 % від загального 
об’єму, хоча більша частина цих відходів законода-
вчо заборонена до захоронення. Цей стан виклика-
ний наступними причинами: менталітет, що дозво-
ляє зневажливо ставитися до середовища перебу-
вання, неефективність державної політики, зокрема, 
роботи органів нагляду, а також економічні причини 
[5]. 

Питання забезпечення населення країни безпеч-
ними, якісними, м’ясними продуктами харчування 
власного виробництва примушує господарства на-
рощувати поголів'я худоби та птиці, і відповідно 
вимагає надійного захисту зовнішнього середовища 
від забруднення відходами біологічного походжен-
ня. Відходи тваринного походження – це надзви-
чайно активна біологічна маса, в якій утворюються 
найбільш небезпечні для тварин і людей мікроорга-
нізми та збудники тяжких інфекційних захворювань 

Враховуючи актуальність зазначених питань для 
вирішення поставлених завдань, нами були розроб-
лені реєстри для худобомогильників за такими пока-
зниками: адреса, дата створення, діючий (недіючий), 
площа, хвороби, тварини, гідрологічний режим, 
облаштування, відстань до об’єктів [6]. 

Дані, що були отримані в ході вивчення місць 
захоронення відходів тваринництва, свідчать, що 
31,55 % худобомогильників – це місця захоронення 
інфікованих тварин небезпечними хворобами: си-
бірська виразка, лептоспіроз, ящур, сказ, тощо. Не-
безпечним ще є і той факт, що місця цих поховань 
не сконцентровані в одному місці, а розташовані по 
всій території області. 

При аналізі стану біологічної безпеки Житомир-
ської області невирішеними в законодавстві вияви-
лись питання нормування першочергових заходів 
організаційного, правового, наукового, економічно-
го, медичного, оперативного, інформаційного, про-
гностичного та освітнього характеру [6].  

Аналіз еколого-економічного механізму утиліза-
ції біологічних відходів Житомирської області пока-
зав, що в Україні законодавчо не нормовано унемо-
жливлення забруднення довкілля  відходами тва-
ринного походження. Метою удосконалення мене-
джменту біовідходів є відповідність економічним, 
соціальним та екологічним нормам і вимогам зако-
нодавства країн ЄС.  

Результати досліджень показали, що на території 
Житомирської області розташовано 422 худобомо-
гильників, з яких 309 діючі та на 132 захороненні 
тварини, що були інфіковані небезпечними хворо-
бами (сибірська виразка, лептоспіроз, ящур, сказ, 
тощо). Місця захоронень тварин займають площу 
153,15 га [6]. 

Результатами досліджень доведена необхідність 
розробки еколого-токсикологічного моніторингу 
усіх місць поховань тварин з метою їх більш чіткого 
означення та обмеження доступу до них тварин та 
людей, про що свідчать складені та апробовані 
управліннями ветеринарної медицини в районах 
реєстри худобомогильників Житомирської області. 

Досліджуючи вплив на екосистеми кладовищ, 
запропоновано розглядати місця поховань, як 
об’єкти екологічного та соціально-гігієнічного моні-
торингу.  

Екологічна оцінка ґрунтів різних місць поховань 
Житомирської області свідчить, що ґрунти, як сіль-
ських так і міських кладовищ, забруднені важкими 
металами, причому свинець, мідь, нікель, кобальт на 
певних територіях виявлені в концентраціях, що 
перевищують ГДК в 1,5–2 рази. Аналіз територій 
місць поховань померлих людей в Житомирській 
області показав що кладовища разом з санітарно-
захисними зонами займають площу 2800 га. Ці землі 
вилучені з екосистем [3]. 

Розглядаючи реакцію населення Житомирщини 
на проживання в місцях біля об’єктів, які забруд-
нюють довкілля, таких як звалища ТПВ та радіоак-
тивних відходів, худобомогильники, кладовища 
тощо, можна констатувати необізнаність населення 
з елементарних законодавчо установлених санітар-
но–гігієнічних вимог, безпорадність громад, відсут-
ність громадського екологічного руху, небажання 
місцевої влади займатись просвітницькою роботою 
тощо. 

Тому, в соціально-економічній політиці сталого 
розвитку країни, регіонів або муніципалітетів важ-
ливою складовою є розробка нормативної бази, яка 
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регламентує взаємовідносини суб’єктів господарсь-
кої діяльності, в тому числі забезпечує збереження 
та охорону довкілля та створює нормативну моти-
вацію для суб’єктів господарчої діяльності до вико-
нання програм сталого розвитку, а при розробці 
індикаторів оцінки стану довкілля повинні бути 
передбачені нормативні заходи, які направлені на 
збільшення податків та штрафних санкцій за пору-
шення екологічного законодавства. 

ВИСНОВКИ. Актуальність і науково-практична 
необхідність в методології екологічного моніторин-
гу, а саме досліджень, спостережень і моделювання 
в напрямках поводження та управління відходами, 
дозволять органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування впровадити елементи 
моніторингу місць видалення відходів для забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення.  

Виходячи з наших досліджень, для оцінки стало-
сті регіональної економіко-соціальної екосистеми 
Житомирщини доцільно використовувати як одини-
чні, так і інтегровані показники, а саме: утворення 
відходів (кількість ТПВ в тонах на одного мешканця 
в рік, морфологічний склад відходів); рециклінг – 
питома вага рециключих відходів по фракціям, ути-
лізація, розміщення та спалювання (перелік та об’єм 
відходів, що спалюються); кількість звалищ та об’єм 
отриманих відходів; річна концентрація SO2, СО2; 
паспортизація місць складування відходів; площі 
земель вилучені для захоронення; річна кількість 
відходів тваринного походження, харчової та фар-
мацевтичної промисловостей, відходів лікарень, 
патологоанатомічних установ, відходів простроче-
ної продукції торговельних мереж; відсоток відходів 
біологічного походження що утилізується в безпеч-
ну продукцію, відсоток кількості вивезеного сміття з 
стихійних місць складування від обсягів накопичен-

ня сміття на несанкціонованих сміттєзвалищах; 
відсоток інженерно обладнаних місць складування 
відходів біологічного походження; кількість підпри-
ємств сертифікованих по системах екологічного 
менеджменту (ISO 14000/EMAS) та питому вагу 
впровадження ВАТ–технологій. 
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It is determined that the places of disposition of wastes are lands excluded from agricultural turnover. On the exam-

ple of Zhytomyr region we researched wastes storing places, determined ecological criteria that allow us considering 
these lands as anthropogenic system and propose using as single as integrated indicators of evaluation of stability of 
regional stability of regional economic and social ecosystem of Zhytomyr region. 
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