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АНОТАЦІЯ 

Гончаренко І.О. Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Науково-

дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 

проблем», 2020. Спеціалізована вчена рада К 64.812.01. 

В дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу 

управління екологічною безпекою процесів поводження з ТПВ за рахунок 

застосування експертно-аналітичних процедур шляхом комплексного 

використання методу аналізу ієрархій. 

Дослідження «ієрархію відходів» за директивою ЕС 2008/98/ЄС саме 

методом аналізу ієрархій дозволило визначити не тільки пріоритети заходів по 

забезпеченню екологічної безпеки процесу поводження ТПВ, а й вплив (значення) 

заходу на кожному з етапів. За розрахунками внески в загальну небезпеку склали: 

видалення – 46,15 %; утилізація – 24,02 %; знешкодження – 10,95 %; утворення – 

10,95 %; збір – 5,14 %; транспортування – 2,79 %.  

Встановлено, що серед чинників, що створюють негативний вплив 

найбільший внесок в небезпеку для НС складають ChF3–умови поводження з ТПВ, 

внесок яких складає – 54,95 % від усіх чинників. 

Теоретично обґрунтовано значення пріоритетів заходів в процесах 

оцінювання та управління екологічною безпекою при прийнятті управлінських 

рішень за принципами «ієрархії відходів», впровадження яких за рівнем 

державного управління складає: місцеві – 60,22 %, регіональні – 22,55 %, 

загальнодержавні – 17,23 %. 

Експериментально підтверджено та доведено адекватність розробленого 

методичного апарату багатокритеріального експертно-аналітичного оцінювання 

складових процесу та об’єктів поводження з ТПВ із застосуванням методу аналізу 
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ієрархій на Роганському полігоні ТПВ (м. Харків). Підтверджено доцільність 

використання методу та пропоновано його подальше застосування із забезпечення 

екологічної безпеки поводження з ТПВ в Україні. Метод впроваджено при 

дозвільних та нормативно-правових документів, інших проектних рішеннях в 

діяльності суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: тверді побутові відходи, об’єкти поводження з твердими 

побутовими відходами, навколишнє середовище, забруднення, забезпечення 

екологічної безпеки, метод аналізу ієрархій, системний аналіз, методичний апарат.  
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ABSTRACT 

Honcharenko I.O. Increasing environmental safety of solid household waste 

management objects. – Qualifying scientific paper, manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate of technical science on specialty 21.06.01 

– «Ecological safety». – Scientific Research Institution «Ukrainian Scientific Research 

Institute of Ecological Problems», Kharkiv, 2020. Specialized Academic Council К 

64.812.01. 

In the dissertation work is solved the actual scientific and practical task the control 

of solid waste management process at the expense of the application of expert-analytical 

procedures by complex use of a method of the analysis of hierarchies. 

The study of the "waste hierarchy" under EU Directive 2008/98/EU using the 

method of hierarchy analysis allowed to determine not only the priorities of measures to 

ensure the environmental safety of the solid waste management process but also the 

impact (value) of the measure at each stage. According to the calculations, contributions 

to the overall risk amounted to 46.15 % for disposal, 24.02 % for recovery, 10.95 % for 

recycling, 10.95 % for generation, 5.14 % for collection and 2.79 % for transportation. 

It was found that among the factors that create a negative impact, the greatest 

contribution to the danger to the environment are ChF3-conditions of solid waste 

management (54.95% of all factors). 

The importance of the priorities of measures in the processes of environmental 

safety assessment and management in making management decisions based on the 

principles of "waste hierarchy", the implementation of which at the level of public 

administration is: local − 60.22%, regional − 22.55%, national − 17.23 %. 
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The adequacy of the developed methodological apparatus of multi-criteria expert-

analytical assessment of processes and objects of solid waste management using the 

method of hierarchy analysis at the Rogan landfill (Kharkiv) has been experimentally 

confirmed and proved. The expediency of using the method is confirmed and its further 

application to ensure the environmental safety of solid waste management in Ukraine is 

proposed. The method was introduced in the development of permits and regulations, 

other design decisions in the activities of economic entities and local governments. 

Key words: solid household waste, solid waste management facilities, 

environment, pollution, environmental safety, method of analytical hierarchy process, 

system analysis, methodological apparatus. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

C (Сriteria) – компоненти НС 

ChF (Characterization of factors) – характеристики чинників, що створюють 

негативний вплив чи сприяють йому 

Go (Object groups) – групи об’єктів, що створюють негативний вплив (об'єкти 

утворення ТПВ та об'єкти оперування (споживання) ТПВ) 

HP – нормована речовина 

Ob (Objective) –  мета задачі в ієрархії  

SCr (Sub-criteria) – складові процесу поводження з ТПВ 

SD (Sources of danger) – джерела виникнення небезпек  

SM (Security measures) – природоохоронні заходи 

TLI (Territorial level of implementation) – рівень впровадження заходів 

(місцевий, регіональний, державний)  

БГ - біогаз 

ЄС – Європейський Союз 

ЗГ – звалищний газ 

МАІ – метод аналізу ієрархій 

МВВ – місце видалення відходів 

НДУ УКРНДІЕП – науково-дослідна установа «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» 

НПА – нормативно-правовий акт 

НС – навколишнє середовище 

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище 

ОНС – охорона навколишнього середовища 

ООН – Організація Об'єднаних Націй 

ОПР – особа, що приймає рішення 

СОЗ – стійкий органічний забруднювач 

ТПВ – тверді побутові відходи 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Екологічна безпека поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ) до теперішнього часу залишається актуальною науково-

прикладною проблемою світового масштабу. 

В країнах з низьким рівнем доходу понад 90 % ТПВ видаляється на відкриті 

звалища або спалюється, що є одним із чинників тривалого забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод. Щорічно в світі 

утворюється 2,1 мільярда тонн твердих комунальних відходів, з яких близько 30–

40 % не переробляється в екологічно безпечний спосіб. У 2018 році опубліковано 

доповідь Світового банку та зроблено прогноз розвитку галузі поводження з 

відходами до 2050 року. За наведеними в доповіді розрахунками через стрімку 

урбанізацію, зростання населення, розвиток економіки подвоїться обсяг 

утворюваних відходів та досягне рівня в 3,76 мільярда тонн у рік.  

За інформацією Міжнародної фінансової корпорації щороку в Україні 

утворюється 11–13 млн. тонн ТПВ. Річна кількість відходів на душу населення 

становить близько 300 кг, при цьому спостерігається суттєва різниця в показниках 

утворення відходів між міською та сільською місцевостями. Актуальною 

залишається прогнозна оцінка Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, за якою в країні існує потреба 

щонайменше в 626 нових полігонах твердих відходів. 

Ефективність системи управління і поводження з відходами різної природи і 

генезису в першу чергу залежать від об’єктів та суб’єктів, що продукують відходи. 

За факторним аналізом базова небезпека пов’язується з неминучим накопиченням 

відходів та з похідними від нього об’єктами поводження з відходами. 

«Ієрархія відходів» згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради 

2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року (Директива 2008/98/ЄС) залишається 

ключовим компонентом стратегії ЄС щодо відходів. Перехід до більш високих 

рівнів «ієрархії відходів» є невід'ємною частиною просування до економіки 

замкнутого циклу та досягнення сталого розвитку. З огляду на викладене виникає 
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необхідність в  розробці нового системного підходу щодо доцільності застосування 

того чи іншого з перерахованих в Директиві 2008/98/ЄС заходів поводження з ТПВ. 

Такий підхід мав би забезпечити вибір найбільш екологічно безпечного варіанту 

поводження з ТПВ на підставі системного аналізу мети, критеріїв, багатьох 

факторів та характеристик умов їх взаємодії.  

Таким чином актуальним є науково-прикладне завдання з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та управління. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

положення дисертаційної роботи виконано відповідно Концепції 

Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 рр. від 

03.01.2013 № 22-р., Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 

р. № 820-р, Національного плану управління відходами до 2030 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. 

№ 117-р., Методичним рекомендаціям з розроблення регіональних планів 

управління відходами, затвердженим наказом Мінприроди від 12.04.2019 року 

№  142.  

Ідеологія та підходи проведеного дослідження відповідають Директиві 

2008/98/ЄС та завданням Резолюції A/RES/70/1 (Генеральна Асамблея ООН 

25.09.2015, підсумковий документ «Перетворення нашого світу: Порядок денний 

сталого розвитку 2030»). 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії оцінки впливу на навколишнє 

середовище та екологічної експертизи Науково-дослідної установи «Український 

науково-дослідний інститут екологічних проблем» в межах держбюджетних тем: 

– «Розробка методичних рекомендацій щодо проведення ОВНС об’єктів 

поводження з відходами», 2016р., № держ. реєстрації 0116U006624; 
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– «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових 

відходів (проміжний)», 2018р., № держ. реєстрації 0118U000521; 

– «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів ТПВ (заключний)», 

2019р., № держ. реєстрації 0119U102754. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до теоретичного обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та підтримки прийняття управлінських рішень.  

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– провести аналіз існуючих методів оцінювання впливу на навколишнє 

середовище (НС) об'єктів поводження з ТПВ і управління екологічною безпекою 

при прийнятті рішень; 

– науково обґрунтувати та розробити методичний апарат підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом багатокритеріального 

оцінювання впливу на довкілля з використанням експертно-аналітичних процедур;  

– теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити ієрархічні 

структури впливу на НС на кожному з етапів поводження з ТПВ (утворення, збору, 

транспортування та видалення); 

– виконати апробацію методичного апарату для об'єктів поводження з ТПВ 

та провести багатокритеріальне експертно-аналітичне оцінювання впливу на НС; 

– надати науково-обґрунтовані рекомендації екологічно безпечної 

експлуатації діючого місця видалення ТПВ на прикладі Роганського полігону ТПВ. 

Об’єктом дослідження є процес забруднення НС об’єктами поводження з 

ТПВ. 

Предметом дослідження є процедури і показники оцінювання та управління 

екологічною безпекою при прийнятті управлінських рішень за принципами 

«ієрархії відходів». 

Методи дослідження:  
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– аналіз наукових праць щодо екологічної безпеки впливу об’єктів 

поводження з ТПВ з метою виявлення складових елементів, критеріїв, факторів, 

показників, умов забруднення НС та заходів із запобігання, усунення або 

зменшення негативного впливу; 

– комплекс експертно-аналітичних методів, перш за все – метод аналізу 

ієрархій (МАІ), для багатокритеріального оцінювання впливу та підтримки 

прийняття обґрунтованих рішень в управлінні екологічною безпекою поводження 

з ТПВ, а саме: 

•системний аналіз елементів об’єктів поводження з ТПВ з метою виявлення 

критеріїв, факторів, показників та умов, що створюють небезпеку забруднення НС; 

•декомпозиція процесів контролю та управління на об’єктах поводження з 

ТПВ з метою виявлення взаємозв’язків між складовими елементами та їх 

ієрархічності; 

•систематизація та узагальнення ієрархічних структур кожного етапу 

поводження з ТПВ (утворення, збір, транспортування та видалення); 

•індивідуальне та колективне експертно-аналітичне оцінювання шляхом 

застосування МАІ для визначення пріоритетів і вагових коефіцієнтів кожного з 

елементів ієрархій поводження з ТПВ; 

•синтез розроблених структур в єдину інформаційно-аналітичну систему 

оцінювання та управління екологічною безпекою; 

– комплекс натурних і лабораторних досліджень діючого місця видалення 

відходів (далі МВВ) із застосуванням сертифікованих хіміко-аналітичних 

лабораторій щодо виявлення показників впливу на довкілля для розробки науково-

обґрунтованих рекомендацій з екологічно безпечної подальшої експлуатації МВВ. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше: 

– теоретично обґрунтовано системний підхід до підвищення рівня 

екологічної безпеки об’єктів поводження з ТПВ шляхом використання розробленої 

багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури, що дозволяє врахувати 

індивідуальні та колективні думки всіх зацікавлених в підтримці прийняття 
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управлінських рішень сторін; 

– науково обґрунтовано доцільність використання експертно-аналітичних 

процедур оцінювання екологічних небезпек кожного з етапів поводження з ТПВ 

(утворення, збір, транспортування та видалення) за рахунок застосування 

системного підходу, що дозволяє систематизувати та структурувати їх на 

об’єктовому, регіональному та державному рівнях; 

– отримано узагальнені пріоритети та вагові коефіцієнти показників небезпек 

складових елементів системи поводження з ТПВ на стадіях утворення, збору, 

транспортування та видалення за рахунок застосування процедур МАІ, що 

дозволяє розробити та оцінити внесок теоретично обґрунтованих заходів з 

підвищення рівня екологічної безпеки за принципами «ієрархії відходів». 

Удосконалено механізм підтримки прийняття управлінських рішень за 

рахунок обґрунтування пріоритетності заходів з управління екологічною безпекою 

процесу поводження ТПВ, що забезпечило раціональний розподіл цих заходів на 

державному, регіональному та об’єктовому рівнях. 

Набув подальшого розвитку науково-методичний апарат оцінювання 

екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ в частині формування рівнів та 

змісту зв’язків між елементами ієрархії за рахунок комплексного використання 

методу аналізу ієрархій, що дозволило розробити інформаційно-аналітичну 

систему для всіх складових цього процесу. 

Практичне значення отриманих результатів. Проведено 

багатокритеріальне експертно-аналітичне оцінювання складових процесу та 

об’єктів поводження з ТПВ із застосуванням МАІ на Роганському полігоні ТПВ 

(м. Харків). Запропоновано використання методу для забезпечення екологічної 

безпеки при поводженні з ТПВ. Результати досліджень при обґрунтуванні 

управлінських рішень в частині визначення екологічно-безпечних умов 

експлуатації Роганського полігону ТПВ  підтверджені актом впровадження ТОВ 

«Перероблючий завод» від 17.12.2019.  

Метод проведення експертно-аналітичного оцінювання процесу поводження 

з ТПВ використано при розробці дозвільних та нормативно-правових документів, 
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інших проектних рішеннях в діяльності суб’єктів господарювання та органів 

місцевого самоврядування, що надаються ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» (акт 

впровадження ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» від 05.02.2020). 

Матеріали та результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під час розробки 

навчальних програм, науково-методичного забезпечення та викладання дисциплін 

«Моделювання, прогнозування та інформаційні системи в оцінці стану довкілля», 

«Основи екологічного ризику», тощо (акт впровадження Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна від 10.09.2020). 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, теоретичні положення, науково-

практичні результати досліджень, узагальнення та висновки, викладені в 

дисертаційному дослідженні, належать автору, у тому числі: проведено критичний 

аналіз наукових досліджень з питань управління екологічною безпекою в сфері 

поводження з ТПВ та методів оцінювання впливу на НС об'єктів поводження з 

відходами; досліджено процес поводження з ТПВ з використанням експертно-

аналітичних процедур; теоретично обґрунтовано та запропоновано ієрархічні 

структури процесу поводження з ТПВ на етапах утворення, збору, транспортування 

та видалення; проведено декомпозицію процесу управління екологічною безпекою 

на кожному з етапів поводження з ТПВ;  науково обґрунтовано застосування 

багатокритеріального експертно-аналітичного апарату з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ із застосуванням МАІ; 

рекомендовано спрощений спосіб формування експертно-аналітичних груп для 

оцінювання негативних антропогенних впливів на компоненти довкілля при 

поводженні з ТПВ, що сприятиме обґрунтованості прийняття раціональних 

управлінських рішень для досягнення сталого розвиту територіальних громад і 

екологічної безпеки НС; застосовано розроблений апарат в діяльності реального 

об’єкту – Роганського полігону ТПВ, та надано рекомендації з екологічно 

безпечної його подальшої експлуатації. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались та обговорювались на науково-практичних конференціях: 
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Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і 

шляхи вирішення» (2018 р., 2019 р., 2020 р, м. Харків); VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики» (2020 р,  м. Харків). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 11 наукових 

працях, серед яких 4 статі у фахових наукових виданнях України, 3 – у виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз (1 – у виданні, включеному до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS), 4 – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 125 

найменувань на 15 сторінках, 8 додатків на 66 сторінках. Повний обсяг дисертації 

становить 228 сторінок, з них основний текст 132 сторінки. Робота містить 34 

рисунків та 18 таблиць на 15 окремих сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

На сьогодні існують різні підходи до реалізації комплексного підходу до 

екологічної оцінки впливу ТПВ на НС, як науково-методичного процесу 

теоретичних і натурних та лабораторних досліджень. 

«Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони», Міжнародний документ від 27.06.2014, ратифіковано із 

заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014, стала поворотним знаком у 

ґрунтовному перегляді всіх нормативно-правових  документів в галузі охорони 

навколишнього середовища в Україні в самому широкому розумінні [1 - 11]. 

Ефективність системи управління та контролю поводження з відходами, у 

тому числі ТПВ, є важливим питанням в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР) 

згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок 

денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», прийнятої 25 вересня 

2015 року [12]. Як держава-учасниця Україна приєдналась до зазначеної резолюції 

та визначила завдання щодо інтеграції ЦСР, яким доцільно приділити особливу 

увагу[13]. Слід відмітити, що за запропонованими завданнями важливості 

набувають рівні впровадження заходів, зокрема окрім державного розглядаються 

регіональний та локальний (район, громада) рівень. 

Згідно [14], ефективна політика у сфері охорони навколишнього середовища 

є вaжливою умовою підтримання безпечного НС, a також сталого розвитку 

суспільствa. Зазначене є пріоритeтним зaвдaнням і для Укрaїни, особливо в період 

проведення децентралізації та гaрмонізaції нaціонaльного тa міжнaродного 

зaконодaвствa,  що підтверджується в [15 - 19]. 

Задля досягнення поставлених цілей в Україні впроваджено низку 

законодавчих актів, у відповідності із якими здійснювалось дане дисертаційне 



 19 

дослідження, зокрема, Концепція Загальнодержавної програми поводження з 

відходами на 2013-2020 р.р. від 03.01.2013 № 22-р. [20], Національна стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р[21], Національний план 

управління відходами до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р. [22], Методичні рекомендації з 

розроблення регіональних планів управління відходами, затвердженим наказом 

Мінприроди від 12.04.19 №142 [23]. 

 

Рисунок 0.1. – Еволюція цілей і предмету нормативно-правового  

регулювання у сфері поводження з відходами у довгостроковій перспективі [24] 

В міру зростання проблем забруднення довкілля шкідливими речовинами з 

відходів, що склало існуючі та потенційні загрози здоров’ю та компонентам 

природного середовища, промислові країни світу розпочали розробку методичного 

забезпечення екологічної безпеки, зокрема в Україні актуальними є низка розробок 

що знайшла відображення в [25 –35]. 
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«Ієрархія відходів» (рис. 1.2) є ключовим компонентом стратегії ЄС щодо 

відходів в контексті досягнення Цілей сталого розвитку. Європейські вимоги до 

поводження з побутовими відходами базуються на трьох ключових директивах 

2008/98/ЄС про відходи, 1999/31/ЄС щодо полігонів захоронення відходів [36], 

2006/21/ЄС про управління відходами видобувних підприємств [37]. 

Мінімізація джерела/Запобігання утворенню

Повторне використання

Переробка на сировину та продукцію

Компостування

 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ

 ЗАХОДИ ПОВОДЖЕННЯ

Спалювання без 

отримання 

енергії

Поховання без 

отримання енергії

Спалюванням або поховання 

з отриманням енергії

 

Рисунок 0.2. –  «Ієрархія відходів» як базовий принцип екологічно безпечного 

управління відходами за Директивою 2008/98/ЄС [7] 

 

Поряд з цим побутове сміття є цінним матеріалом. У середньому з 1 т відходів 

можна отримати близько 170 кг біогазу, 410 кг компосту, 50 кг першого відсіву 

грубих елементів і металобрухту, 250 кг другого відсіву (скло, тканина, деревина, 

пластик). Близько 70% всього відсіву можна використовувати для вироблення 

тепла шляхом спалювання, піролізу, газифікації, отримання спеціального палива 

(RDF) [38]. Всі ці обставини змушують застосовувати інтенсивні методи 

поводження з ТПВ: переробку з витяганням цінних компонентів (пластику, чорних 

і кольорових металів, скла, паперу і т. д.) і отримання палива – гранул RDF; 

спалювання з використанням різних типів решіток; піроліз; компостування. 
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Доцільність застосування того чи іншого з перерахованих методів 

поводження з ТПВ залежить від розміру міста, складу і властивостей ТПВ даного 

міста або регіону, потреби в утильних фракціях, теплової енергії або добриві, 

кліматичних умов і багатьох інших факторів [38]. 

Обрана технологія знешкодження ТПВ повинна грунтуватись на наступних 

показниках: 

− екологічна прийнятність з точки зору скорочення забруднення атмосфери, 

водних джерел, землі; 

− санітарна та епідеміологічна безпека всієї системи збору та утилізації 

відходів; 

− виконання законодавчих норм щодо викиду забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище з комплексів по знешкодженню відходів; 

− ефективність технологічних і конструктивних рішень, що включають 

продуктивність технології; ступінь захищеності від аварійних ситуацій і залпових 

викидів; коефіцієнт використання енергоносіїв та ін .; 

− капітальні вкладення і терміни реалізації капітальних вкладень, наведені 

вартісні питомі витрати на знешкодження одиниці маси ТПВ. 

Основними пріоритетами у вирішенні задач поводження з відходами в 

багатьох країнах на національному, регіональному та місцевому рівнях з 

врахуванням принципів «ієрархії відходів» та  порядку важливості можна назвати 

наступні: 

− запобігання утворенню відходів; 

− максимально можливе зниження вмісту небезпечних речовин у відходах та 

збитків здійснюваного ними; 

− максимально можлива утилізація, повторне використання, рециклінг і 

компостування використаних компонентів відходів; 

− екологічно чиста переробка матеріалів перероблених відходів з утилізацією 

надлишкового тепла (у випадку термічного знешкодження відходів); 

− екологічно чисте видалення (захоронення) залишків відходів. 
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З аналізу світового досвіду досліджуваної проблеми слід зазначити, що у 

США рециркуляції піддається 17% муніципального сміття, а Агентство з охорони 

навколишнього середовища встановило як національної мети довести цей показник 

до 25%. На Заході розуміють, що рециклінг є дорогим вибором, але альтернативи 

йому за великим рахунком немає. Крім того, проводяться заходи по зниженню 

витрат, пов'язаних з селективним збором ТПВ, оптимізації витрат [38]. 

В Японії питання поводження з ТПВ вирішується шляхом селективного 

збору ресурсноцінних компонентів відходів (в деяких містах сміття поділяють на 

32 категорії, для кожної з яких існують спеціальні приймальні пункти) [38]. Крім 

того, в обов'язковому порядку місцева влада змушує розділяти сміття на горючу і 

негорючу частини. 

Розвиток системи селективного збору має і важливе соціальне значення. У 

Франції, яка має населення 55 млн. жителів, в переробці вторинної сировини 

зайнято до 50 тисяч працівників[38]. 

Таким чином, коли говорять про селективний збір, то мається на увазі, перш 

за все, економічне стимулювання населення, створення сприятливих умов для 

сортування різних складових ТПВ та організацію системи їх збору. Вибір 

технології переробки визначається паралельно із вирішенням іншого важливого 

завдання - санітарної очистки міста від ТПВ. При цьому враховують такі критерії: 

− технологія переробки ТПВ повинна бути екологічно чистою; 

− кінцеві продукти переробки (компост, зола і ін.) Не повинні завдавати 

шкоди навколишньому середовищу; 

− в зв'язку з великим обсягом перевезень об'єкти переробки по можливості 

повинні бути розміщені в безпосередній близькості від місць освіти і рівномірно 

розподілені на території міста; 

− максимальне використання цінних складових ТПВ. 

Доцільно зауважити, що в Росії при похованні ТПВ на полігонах 

безповоротно втрачається 9 млн. т макулатури, 1,5 млн. т чорних і кольорових 

металів, 2 млн. т полімерних матеріалів, 10 млн. т харчових відходів, 0,5 млн. тонн 

скла [38]. 
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Незважаючи на те, що відходи з житлового фонду є істотним джерелом 

вторинної сировини, практична реалізація селективного збору цінних компонентів 

являє собою складну проблему, пов'язану з організацією збору та переробки 

забрудненого матеріалу, а також з рівнем цін на сировину відповідної якості. З цієї 

точки зору на першому етапі розвитку системи поводження з твердими побутовими 

відходами найбільший інтерес представляє збір вторинної сировини з відходів 

громадських і комерційних організацій і установ, кількість і якість якого вище 

якості вторсировини, що міститься в ТПВ житлового фонду. Приклади заходів з 

підвищення екологічної безпеки сфери поводження з відходами запропоновані 

самою Директивою 2008/98/ЄС [7], але механізм обґрунтування найбільш 

доцільного з них в конкретних умовах та локаціях до тепер відсутній. 

Таким чином, необхідним науково-практичним завданням є розробка нового 

підходу до системного аналізу доцільності застосування того чи іншого з 

перерахованих в Директиві 2008/98/ЄС заходів поводження з ТПВ. Це забезпечить 

комплексне поєднання мети, критеріїв, багатьох факторів та характеристик умов їх 

взаємодії [39]. 

1.1 Критичний аналіз методів оцінювання впливу об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами на навколишнє середовище. Аналіз 

основних публікацій 

1.1.1 Методи  комплексного підходу до екологічної оцінки та управління 

екологічною безпекою при поводженні з відходами 

1.1.1.1 Загально науковий підхід та світовий досвід його реалізації 

На сьогодні існують різні методи реалізації комплексного підходу до 

екологічної оцінки та управління екологічною безпекою при поводженні з 

відходами, у тому числі ТПВ. 

Перш за все слід зауважити, що найважливішою здатністю будь-якої 

природної системи є накопичення ресурсів і позбавлення від відходів, що є 

показником нормального функціонування системи будь-якого похідного типу [40].  
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Процес створення продукту і відходів, як результат поєднання речовини, 

енергії та інформації, в різноманітних формах антропогенної діяльності можна 

представити за узагальненою схемою (рис. 1.3). Кожна складова схеми в процесі 

техногенного перетворення залишає після себе певні негативні наслідки, 

наприклад, у вигляді відходів виробництва і споживання.  

Беззаперечний факт, що людина звертає увагу на проблему накопичення 

відходів на поверхні землі та в геологічному середовищі, у вигляді летких викидів 

в атмосферу і рідких скидів у водні об'єкти як правило виключно на останній стадії 

процесів антропогенної діяльності. 

антропогенна діяльність

енергіяречовина інформація

продукт

+ 

 
відходи

 

Рисунок 0.3 – Схема утворення відходів виробництва і споживання 

Оскільки спроможність природних систем до самоочищення обмежена, то 

для зменшення кількості відходів необхідно знижувати утворення відходів в 

процесі виробництва і споживання, або ефективно здійснювати повторне 

використання відходів, що містяться в них [41]. В такому випадку, окрім соціально-

економічної вигоди додатково зменшується навантаження на природні екосистеми.  

1.1.1.2 Факторний аналіз базових небезпек накопичення відходів 

Незважаючи на прагнення всього розвиненого світу до створення 

«безвідходних» (маловідходних) виробництв, вдається лише зменшувати кількість 

виробничих відходів з використанням вторинних ресурсів, що є готовими 

напівфабрикатами (металобрухт, виготовлені металеві вироби, що йдуть на 
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переплавлення; макулатура і т. д.). Практика наукових досліджень підтвердила, що 

кількість утворення відходів споживання збільшується разом із зростанням рівня 

життя і поширенням ринкових технологій (наприклад, проблема зайвої 

упаковки) [42]. У 2000-х роках набули поширення ідеї "нульових відходів" (Zero 

waste) [42], але до теперішнього часу вони не сформувалися як концепція і 

розглядаються скоріше як певна ідеологія, за якою не розглядається ліквідація 

відходів у буквальному розумінні (через нереальність по-суті). Разом із завданнями 

зведення відходів до мінімуму ідейний акцент стосується "обнуління" шкоди від 

відходів, що завдається НС їх прямою або опосередкованою дією. Це можна 

трактувати як намагання надати відходам статусу нейтральних для природи 

речовин. Відповідні наукові підходи просуваються все активніше, але про "план 

дій" в цьому відношенні говорити ще зарано.  

Варіанти управління відходами постійно вдосконалюються та розвиваються, 

але як правило, залишають ще недостатньо розробленими [24].  

За факторним аналізом базова небезпека пов’язується з неминучим 

накопиченням відходів та з похідними від нього об’єктами поводження з відходами 

(розміщення, зберігання, знешкодження, захоронення тощо)  [24]. В табл. 1.1 

наводиться системне співставлення взаємовпливу внутрішніх і зовнішніх факторів 

екологічного ризику на об’єктах поводження з відходами [24]. 

Рішення проблем системи надання послуг зі збирання ТПВ передбачає: 

− активне застосування економічних методів стимулювання селективного 

збору ТПВ населенням; 

− створення умов для формування інформаційної бази про інфраструктуру зі 

збору ТПВ; 

− підвищення ефективності та якості системи надання послуг зі збирання 

відходів за рахунок впровадження ефективної організаційної схеми селективного 

збору ТПВ; 

− проведення просвітницької роботи з виробниками відходів. 
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Таблиця 0.1 – Система взаємовпливу внутрішніх і зовнішніх факторів 

екологічного ризику на об’єктах поводження з відходами [24] 

Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Постійне зростання кількості відходів Великі енергетичні та ресурсні затрати 

виробництва 

Відсутність системного підходу в організації 

ОПВ щодо небезпечних відходів 

Обмеженість ресурсі на будівництво об’єктів 

централізованого знешкодження відходів 

Накопичення відходів та збільшення 

території зайнятої ними 

Відсутність системи програмно-цільового 

планування , прогнозування ефективності 

системи поводження з відходами 

Недосконалість сформованих систем 

санітарної очистки населених пунктів та 

недосконалість інфраструктурного 

забезпечення сміттєперероблення 

Недосконалість нормативно-правового 

забезпечення стосовно поводження з 

відходами як вторинними ресурсами 

Незбалансованість територіальної 

організації системи поводження з відходами  

Відсутність системного підходу до вирішення 

проблеми відходів та відповідного 

стратегічного планування 

Нерозвиненість і фрагментарність  системи 

збирання та перероблення ресурсоцінних 

відходів кінцевого споживання – упаковки, 

електронного та електротехнічного 

обладнання, відпрацьованих 

нафтопродуктів, зношеного транспорту 

Недостатність нормативно-правового 

регулювання, зокрема економічних 

інструментів для забезпечення збирання та 

перероблення відходів 

Відсутність баз даних, недостатність 

інформаційного забезпечення щодо 

можливостей використання вторинних 

ресурсів і застосування наявних доступних 

технологій та обладнання 

Недоліки державного управління у сфері 

поводження з відходами, недостатній рівень 

розвитку інноваційної діяльності та проектно-

конструкторських розробок 

 

Сучасний стан вивезення та утилізації відходів в регіонах України в цілому 

характеризується істотними недоліками [43], до їх числа відносяться: 

− відсутність конструктивної співпраці між містом і областю, з іншими 

муніципальними утвореннями; 

− значний безконтрольний потік відходів, що вивозяться з населеного 

пункту; 

− відсутність чіткої та ефективної системи регулювання діяльності по 

утилізації відходів і нормативно-правової бази для примусу санкціонованих 

полігонів ТПВ забезпечити їх технічне облаштування, яке гарантуватиме 

екологічну безпеку прилеглих територій. 

Сучасний екологічний стан об’єктів України в кризових ситуаціях наглядно 

показано в роботах [44, 45]. Оцінка стану НПС та ефективності обраних кількісних 
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методів вимірювань істотно залежить від правильності відбору проб і чутливості 

застосовуваних методів аналізу, кваліфікації фахівців та працівників [46, 47].  

Природоохоронна політика ЄС, як флагмана в питаннях забезпечення 

екологічної безпеки, ґрунтується на принципах неможливості неправомірних дій 

що мають на увазі загрозу майбутнім поколінням, згідно проведеного аналізу 

[48- 52]. Стійкість системи поводження з відходами в країнах ЄС забезпечується 

через: 

− розвиток ринку вторинних ресурсів, що дозволяє здійснювати роздільний 

збір відходів, і повторне використання матеріалів та сировини; 

− зменшення кількості відходів, що потребують знезараження та 

захороненню; 

− видалення відходів способами які відповідають вимогам стандартів; 

− припинення нелегального захоронення відходів за допомогою жорсткої 

системи контролю та штрафних санкцій; 

− систематичним застосуванням принципу «забруднювач платить». 

Підсумовуючи наведене слід зазначити, що «ієрархія відходів» за 

директивою 2008/98/ЄС залишається ключовим компонентом стратегії ЄС щодо 

відходів. Перехід до більш високих рівнів ієрархії відходів є невід'ємною частиною 

досягнення сталого управління відходами та просування до циркулярної 

економіки. Тому для забезпечення належного рівня екологічної безпеки з 

врахуванням європейських механізмів виникає потреба в розробці нового методу, 

підходу або процедури, що не тільки дозволить обґрунтувати необхідне 

управлінське рішення, а й буде здатною оцінити складові досліджуваного 

(підконтрольного) процесу або явища.  

1.1.1.3 Методи визначення небезпечних властивостей відходів: якісні та 

кількісні 

Першим кроком щодо віднесення відходів до небезпечних є встановлення 

якісного та кількісного складу відходів, визначення їх фізичних властивостей. 

Небезпечні властивості відходів [53] поділено на 15 категорій (HP 1–HP 15), які 
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враховують фізико–хімічні та біологічні характеристики відходів. По категоріях 

встановлено критерії, згідно із якими здійснюється оцінювання відходів. 

Властивості відходів, які перетворюють їх на небезпечні [53]: 

− HP 1 «Вибухові» – відходи, які здатні до хімічної реакції з виділенням газів 

такої температури і тиску та з такою швидкістю, що завдає пошкодження 

навколишньому середовищу (піротехнічні відходи, вибухові органічні відходи, 

пероксиди і вибухові самореактивні відходи); 

− HP 2 «Окислюючі» – відходи, які шляхом виділення кисню можуть 

викликати або підтримувати горіння інших матеріалів; 

− HP 3 «Вогненебезпечні»: 

• легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, що мають температуру спалаху 

нижче газойля 60 °С, або відходи дизельного палива і легкого пічного палива з 

температурою спалаху> 55°Сі<75°С; 

• легкозаймисті пірофорні рідкі і тверді відходи: тверді або рідкі відходи, які 

навіть у невеликих кількостях можуть спалахнути протягом п'яти хвилин після 

контакту з повітрям; 

• легкозаймисті тверді відходи: тверді відходи, які легко займаються, або 

можуть викликати або підсилити горіння при терті; 

• легкозаймисті газоподібні відходи: газоподібні відходи, які легко 

займаються на повітрі при температурі 20 ° С і нормальному тиску 101,3 кПа; 

• відходи, які реагують з водою: відходи, які при контакті з водою виділяють 

легкозаймисті гази в небезпечних кількостях; 

• інші легкозаймисті відходи: легкозаймисті аерозолі; легкозаймисті відходи, 

здатні до самонагрівання; легкозаймисті органічні перекисі й легкозаймисті 

самореактивні відходи. 

− HP 4 «Подразнювальні – викликають подразнення шкіри і пошкодження 

очей» – відходи, які можуть викликати подразнення шкіри або пошкодження очей; 

− HP 5 «Токсичні для специфічного органу (STOT) / Токсичні при вдиханні» 

– відходи, які можуть здійснювати токсичний вплив на специфічні органи (органи–
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мішені) при одноразовій та багаторазовій дії або які викликають гострі токсичні 

ефекти при вдиханні; 

− HP 6 «Гостро токсичні» – відходи, які можуть здійснити сильний токсичний 

вплив після перорального введення, проникнення через шкіру або вдихання; 

− HP 7 «Канцерогенні» – відходи, які викликають рак або збільшують його 

частоту; 

− HP 8 «Роз’їдаючі» – відходи, які при потраплянні на шкіру можуть 

викликати її ураження; 

− HP 9 «Інфікуючі» – відходи, які містять життєздатні мікроорганізми або їх 

токсини, які викликають або можуть викликати захворювання у людини або інших 

живих організмів; 

− HP 10 «Токсичні для розмноження» – відходи, які впливають на 

репродуктивну функцію й народжуваність у статевозрілих чоловіків і жінок, а 

також на розвиток наступних поколінь; 

− HP 11 «Мутагенні» – відходи, які можуть викликати мутацію, тобто стійку 

зміну структури генетичного матеріалу в клітині; 

− HP 12 «Виділяють дуже токсичні гази» – відходи, які виділяють дуже 

токсичні гази (Acute Тох. 1, 2 або 3) при контакті з водою або кислотою; 

− HP 13 «Сенсибілізуючі» – відходи, що містять одну або кілька речовин, які 

здійснюють сенсибілізуючий вплив на шкіру або органи дихання; 

− HP 14 «Екотоксичні» – відходи, які становлять або можуть становити 

безпосередню або віддалену небезпеку для одного або більше секторів 

навколишнього середовища; 

− HP 15 «Відходи, які мають зазначені вище небезпечні властивості, що не 

проявляються у початковому стані». 

Небезпечні властивості хімічних речовин можуть бути визначені за 

Регламентом (ЄС) № 1272/2008, або за тестами відповідно до Регламенту (ЄС) від 

ЗО травня 2008 року № 440/2008 що встановлює методи тестування відповідно до 

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, 

оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), або з 
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іншими міжнародно визнаними методами випробувань з урахуванням тестування 

по відношенню тварин та людини згідно статті 7 Регламенту (ЄС) № 1272/2008. 

Міжнародне хімічне найменування хімічної речовини, номер ЄС, номер CAS, 

клас небезпеки та код категорії, код небезпеки, додатковий код небезпеки наведені 

у двох таблицях Додатку VI «Гармонізована класифікація та маркування для 

окремих небезпечних речовин» Регламенту (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 р. 

щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей. 

Покроковий шлях віднесення відходів до небезпечних запропоновано 

науково-дослідною  установою «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» (НДУ УКРНДІЕП), викладено в [53, 54] та представлено на 

рис. 1.4. 

Крок перший: дослідження якісного та кількісного складу відходу з 

визначенням концентрацій хімічних речовин, що входять до складу відходу. 

Крок другий: за таблицями 3.1 та 3.2 Додатку VI «Гармонізована 

класифікація та маркування для окремих небезпечних речовин» Регламенту (ЄС) 

№ 1272/2008 встановлюють наявність у відходах хімічних речовин з кодами 

небезпеки та ризиками небезпеки.  

Крок третій: встановлюють, чи мають відходи одну чи кілька небезпечних 

властивостей HP 1–HP 13 та/або HP 15. Якщо відходи мають хоча б одну з вище 

приведених небезпечних властивостей, вони визначаються у якості небезпечних. 

Важливо встановити всі небезпечні властивості, які мають відходи. Тому, якщо 

відходи не мають жодної з небезпечних властивостей HP 1–HP 13 та/або HP 15, або 

мають хоча б одну або декілька з них, проводиться подальша оцінка за кроком 

чотири.  

Крок четвертий: встановлюють, чи мають відходи небезпечні властивості HP 

14. Якщо відходи проявляють небезпечні властивості HP 14, відходи відносяться 

до небезпечних. У разі, коли відходи не виявляють таких небезпечних властивостей 

або мають їх, подальше оцінювання проводиться за кроком п’ять. 

Крок п’ятий: встановлюють, чи містять відходи СОЗ вище ліміту/порогу 

концентрацій. Перелік стійких органічних забруднювачів, які є об’єктом положень 
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щодо управління відходами, та їх порогові значення наведено в Додатку IV 

Регламенту (ЄС) № 850/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 р. 

Якщо відходи містять СОЗ у концентраціях, які перевищують порогові значення, 

то відходи відносяться до небезпечних. 

 

 

Рисунок 1.4 – Алгоритм віднесення відходів до безпечних або небезпечних [53,54] 
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Крок шостий: якщо встановлено, що відходи мають одну або декілька 

небезпечних властивостей НР1–НР15, та/або містять СОЗ, що перевищують 

встановлені порогові значення, відходи відносяться до небезпечних. У разі, коли 

відходи не мають жодної з небезпечних властивостей та не містять СОЗ вище 

встановлених порогових значень, відходи вважаються безпечними. 

Українське законодавство щодо управління відходами значно відрізняється 

від відповідного міжнародного (європейського) законодавства. Зокрема, згідно 

статті 34 Закону України «Про відходи» усі небезпечні відходи за ступенем їх 

шкідливого впливу на навколишнє середовище та на життя і здоров’я людини 

поділяються на класи небезпечності.  

Таким чином у національному законодавстві не визначено поняття «безпечні 

відходи», та, як наслідок, відсутній механізм віднесення відходів до небезпечних 

або до безпечних. Усі промислові відходи відносилися до небезпечних. Інші 

відходи, а саме: відходи тваринного походження, побутові відходи, у тому числі 

ремонтні, залишалися відходами з невизначеним класом небезпеки. 

Мінекоресурсів України своїм наказом від 16.10.2000 р. № 165 затвердило 

Перелік небезпечних властивостей відходів, проте затверджений перелік не 

повною мірою відповідає переліку небезпечних властивостей відходів, які 

застосовуються у законодавстві Європейського Союзу для ідентифікації відходів 

як небезпечних. Окрім того, на підставі Рішення Державної служби України з 

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 15.07.2014 р. № 33 

втратив чинність ДСанПіН 2.2.7.029–99 Державні санітарні правила та норми 

«Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх 

класу небезпеки для здоров'я населення», у яких встановлювався порядок 

визначення класу небезпеки відходів. 

З огляду на викладене, важливо зазначити що дослідження всіх можливих 

небезпек впливу на навколишнє природне середовище процесу поводження з ТПВ 

є необхідною умовою для визначення дієвості та пріоритетності заходів з 

підвищення екологічної безпеки при прийнятті управлінських рішень. 
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1.1.2 Методи оцінювання негативного впливу на навколишнє середовище 

процесу поводження з ТПВ  

1.1.2.1Методи кількісного аналізу негативного впливу на навколишнє 

середовище процесу поводження з ТПВ 

Загально відомо, що методи кількісного аналізу найчастіше поділяють 

ґрунтуючись на основні вимірювані параметри: хімічні, фізико-хімічні, фізичні та 

біологічні. Вибір методу дослідження для визначення того чи іншого параметра в 

навколишньому середовищі залежить від потрібної точності аналізу, доцільності та 

доступності методу вимірювання (включаючи собівартість затрат), вмісту 

аналізованої речовини, хімічного складу досліджуваного об'єкта тощо. 

Традиційно найвідомішим серед чинників впливу на довкілля є хімічний 

фактор впливу. У основі несприятливих екологічних наслідків впливу хімічних 

речовин знаходиться токсичне ураження індивідуальних компонентів екосистем – 

живих організмів [55]. При цьому токсична дія на організм людини, тварини або 

рослини може здійснюватися шляхом не тільки безпосереднього впливу 

небезпечного ксенобіотика, присутнього в повітрі, воді або ґрунті в концентраціях, 

що перевищують біологічну стійкість даного організму, але і надходження 

токсиканта через харчові ланцюги внаслідок явища біоконцентрації. 

На основі вимірюваних параметрів методи кількісного аналізу поділяють на 

хімічні, фізико-хімічні, фізичні та біологічні. Вибір методу дослідження для 

визначення того чи іншого компонента залежить від потрібної точності аналізу, 

доступності методу для виконання, вмісту аналізованої речовини, хімічного складу 

досліджуваного об'єкта тощо.  

У табл. 0.2 приведені типові методи визначення деяких хімічних інгредієнтів 

у об'єктах НС. 

Чутливість (найменша кількість речовини, яку можна виявити певним 

методом) інструментальних (фізичних та фізико-хімічних) методів аналізу 

наведена в табл. 0.3. 
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Таблиця 0.2 - Методи лабораторного визначення деяких хімічних 

інгредієнтів  у складових об’єктах природного середовища (складено за [56]) 

Метод 

Визначувані інгредієнти в об'єктах природного середовища 

у ґрунтах та донних  

мулах 

у природних водах у повітрі  

(газах та аерозолях) 

1 2 3 4 

Гравіметричний Вологість, мінеральний 

залишок, SiO2, А12О3, 

Fe2O3, карбонати 

SO4
2–, нафтопродукти, 

зависі, мінеральний 

залишок 

Запиленість (вміст 

пилових часток) 

Титриметричний СО3
2–, НСО3

–, Cl–, SO4
2–

, Ca, Mg 

Оксиген (розчинений), 

СО2, СО3
2–, SO4

2–, H2S, 

Сl–, NH4
+, твердість 

води (загальна і 

карбонатна), ХСК, 

БСК5 

Кислоти та кислотні 

оксиди 

Фотометричний NO2
–, NO3

–, F–, РО4
3–, 

Al, Hg, Cu, NH4
+ 

Кольоровість, 

органічні речовини, 

H2S, NO2
–, NO3

–, Р 

(неорг.), Fe, Cu, Al 

CO, CS2, SO2, НСl, 

HNO3, Al, Fe, Pb, 

пестициди, деякі 

органічні сполуки 

Люмінесцентний Нафтопродукти Нафтопродукти, 

хлорорганічні 

ароматичні сполуки, 

спирти, ацетон 

Смолисті речовини, 

ароматичні вуглеводні, 

кетони 

Фотометрія 

полум'я 

Na, K Li, Na, К, Ca Li, Cs, K 

Емісійна 

спектроскопія 

Метали, мікроелементи, 

бор 

Li, Na, K, Ca, Sr, Ba, 

Cu, Pb, Al, Fe та ін. 

Be 

Атомно-

абсорбційна 

спектроскопія 

Cu, Ni, Zn, Hg, Pb, Cr Ca, Mg, Cu, Pb, Hg та 

ін. 

Hg, Cd, Sr, Cu, Pb та ін. 

Кінетичні та 

хемілюмінесцентні 

Катіони важких металів Mn, Cu, Ni, Fe (III), 

амінокислоти 

Озон 

Потенціометричні pH, F–,NO3
–, K, Ca, pH, F–, Сl–, NO3

–, Cu,  

Ca, K, окисно-

відновний потенціал 

HF, ненасичені 

органічні сполуки 

Радіометричні Sr-90, Cs-137, U-238 Sr-90, Cs-137, U-238, 

Pu-239 

Sr-90, Cs-137 

Хроматографічні Нафтопродукти, 

хлорорганічні сполуки, 

вуглеводні, пестициди 

Na, K, NH4
+, Mg, Ca,  

Cl–, SO4
2–, органічні 

сполуки 

CO, CO2, SO2, Cl2, CC14, 

Al, Cu, органічні 

сполуки 
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Таблиця 0.3 - Чутливість інструментальних методів аналізу [56] 

Метод Межа  

виявлення, г 

Метод Межа  

виявлення, г 

Фотометрія 1 · 10–6 Кулонометрія 1 · 10–10 

Полярографія 1 · 10–8 Флуорометрія 1 · 10–10 

Атомно-абсорбційний  

спектральний аналіз 

1 · 10–10 Газова хроматографія 1 · 10–11 

Кінетичний аналіз 1 · 10–11 

Емісійний спектральний  

аналіз  

1 · 10–10 Мас-спектрометрія 1 · 10–12 

Радіоізотопний аналіз 1 · 10–15 

 

Важливо зазначити, що для прийняття раціонального рішення недостатньо 

володіти інформацією про кількісні або якісні характеристики процесу поводження 

з ТПВ. До основних труднощів управління належить необхідність приймати 

рішення в умовах невизначеності. На будь-якому рівні управління виникають 

проблеми, які неможливо вирішити лише точними розрахунками через велику 

кількість і розмаїття чинників, параметрів у тому числі з підстави, що деякі з них 

неможливо в принципі виміряти взагалі.  

1.1.2.2Завдання наукової підтримки прийняття ефективних рішень процесу 

поводження з ТПВ 

Завдання наукової підтримки прийняття ефективних рішень мають місце 

тоді, коли необхідно здійснити вибір кращого, оптимального варіанта, засобу дії 

серед заданої множини альтернатив для досягнення поставленої мети. Будь-який 

вибір пов’язаний із процесом обробки інформації про альтернативи, критерії 

якості, можливі результати, систему переваг і спосіб відображення допустимих 

альтернатив у множину багатокритеріальних оцінок можливих результатів. 

Розв’язання завдань прийняття рішень з багатьма критеріями можливо з 

використанням різних методів: методи зведення критеріїв до одного (методи 

головної компоненти, комплексного критерію, справедливого компромісу, аналізу 

Парето) та методи дослідження психологічних особливостей особи, що приймає 

рішення (ОПР) (багатокритеріальна теорія корисності, метод аналізу ієрархій, 

методи ранжування багатокритеріальних альтернатив).  
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Проблемі вибору ефективних методів прийняття управлінських рішень 

місцевими органами влади присвячено дослідження [57, 58]. Результати 

поглибленого аналізу наукових праць дозволили виявити проблеми (обмеження, 

недоліки і протиріччя) в частині розробки методики прийняття узгоджених 

управлінських рішень [59, 60]. За висновками [61, 62] традиційні методи 

експертизи практично не працюють при дослідженні організаційних і соціально-

економічних систем. 

Не зважаючи на велику кількість методів дослідження слід зазначити, що в 

питаннях екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ, методи повинні 

забезпечувати розв’язання складно формалізованих задач та створювати належний 

рівень інформування ОПР для прийняття обґрунтованого рішення, що включатиме 

як виявлення впливів та визначення їх наслідків, так і  прогнозування розвитку 

ситуації при реалізації вже прийнятих рішень та можливого регулювання її 

майбутнього стану  

Разом з цим, для прийняття обґрунтованих рішень, зокрема в сфері 

поводження з ТПВ, на рівні держави, регіону або конкретного органу місцевого 

самоврядування необхідно використовувати знання, досвід та інші компетенції 

висококваліфікованих фахівців-науковців-практиків, яких зазвичай не має у 

виконавчих органах. Залучення експертів до процесу прийняття управлінських 

рішень на різних рівнях влади може значно підвищити обґрунтованість і 

ефективність таких рішень. 

Фахівці-практики мають можливість компенсувати недолік знань і методів 

оцінки, при необхідності провести додаткові дослідження, які посприяють 

обґрунтованості рекомендацій при прийнятті рішень. Такі фахівці є резервом 

підвищення рівня управління як на етапі підготовки стратегічних рішень або 

регламентів, так і в ситуаціях зміни запланованих заходів для досягнення кращих 

результатів. Використання інформації, отриманої від експертів, особливо 

ефективно, якщо використовуються спеціальні логічні прийоми і спеціальні 

математичні методи. Суть методів експертного прогнозування полягає в тому, що 

на основі оцінок висококваліфікованих фахівців (окремих експертів або 
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експертних груп, що формуються за певними правилами для вирішення 

проблемних прогнозів), роблять вибір, висновки та аналізують шляхи 

впровадження заходів для об'єкта прогнозування. 

Головною рисою оцінки екологічного впливу небезпечних об’єктів на 

довкілля в ЄС є широке задіяння громадськості (рис. 1.5, [25]):  

Прогноз стану компонентів середовища: 

геологічного, клімату, повітря,вод, ґрунтів, біосфери, соціокультурного 

(населення та діяльності)

Попередня екологічна 

оцінка

Рішення продовжувати 

екологічну оцінку

Визначення мети проекту та формулювання його необхідності (доцільності)

Визначення кола питань 

(екоупінг)

Визначення альтернатив 

досягання мети

Визначення кола 

зацікавлених сторін

і необхідних експертів

Опис існуючого стану середовища, населення, діяльності 

• Підготовка проекту Звіту з екологічної оцінки

• Передача Звіту на узгодження компетентним організаціям

• Аналіз зауважень фахівців і коригування Звіту

• Підготовка остаточної редакції Звіту

• Розповсюдження Звіту для ознайомлення громадськістю

• Розгляд зауважень громадськості і коригування Звіту

• Підготовка рішень і погодження Звіту

• Впровадження прийнятного варіанту діяльності

• Контроль за реалізацією впроваджуваного варіанту

Вибір комплексу заходів 

щодо зменшення впливу

Вибір найкращого 

варіанту

Порівняння альтернатив (варантів)

 

Рисунок 0.5 – Узагальнена «західна процедура» проведення ОВД [25] 
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Результати аналізу природоохоронної політики ЄС приведено в [25, 27, 40, 

63, 64], яка ґрунтується на принципах неможливості неправомірних дій що мають 

на увазі загрозу майбутнім поколінням. В тому числі управління потоками відходів 

у ЄС прийнято визначена ієрархія пріоритетів що передбачає: 

− використання всіх можливостей для відвернення або зменшення утворення 

відходів; 

− вторинне використання всіх корисних фракцій відходів, включаючи їх 

застосування як джерела енергії; 

− обробка непотрібних відходів з метою зниження початкової вихідної 

небезпеки для людини та навколишнього середовища; 

− екологічно вірне захоронення тих відходів, які не піддаються утилізації з 

технологічних причин або в силу її економічної недоцільності. 

Стійкість системи поводження з відходами в країнах ЄС забезпечується: 

−розвитком ринку вторинних ресурсів, що дозволяє здійснювати роздільний 

збір відходів, і повторне використання матеріалів та сировини; 

−зменшенням кількості відходів, що потребують захоронення; 

−видаленням відходів способами які відповідають вимогам стандартів; 

−припиненням нелегального захоронення відходів за допомогою жорсткої 

системи контролю та штрафних санкцій; 

−систематичним застосуванням принципу «забруднювач платить». 

Цікавими є також, пропозиції щодо вдосконалення організації збору та 

утилізації побутових відходів в муніципалітетах Росії, що враховують, зокрема, 

організація міжмуніципального співробітництва в питаннях будівництва об’єктів 

видалення відходів з використанням механізмів концесії [65]. 

Питання підтримки управлінських рішень особливо актуальне в умовах 

децентралізації державної влади в Україні. Оцінка незалежних експертів допоможе 

демократизувати управління, підвищити відповідальність осіб, які приймають 

рішення, та систему прийняття рішень з мінімізацією корупційної складової. 
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1.1.2.3 Можливості експертно аналітичних методів  для наукової 

підтримки прийняття ефективних рішень процесу поводження з ТПВ 

Серед зазначеного блоку методів багатокритеріальної екологічної оцінки 

доцільно окремо виділити групу експертно аналітичних методів: ГІС, 

картографічні, контрольних списків, матричні, статистичні, адаптивні, 

моделювання, тощо [66 - 70]. Кожен з таких методів має як низку переваг 

(візуалізація екологічної інформації, прості для сприйняття інформації, 

відображають зв’язок між антропогенною діяльністю і впливом виявляють впливи 

другого порядку, врахування ризиків, адаптовані для прогнозування й аналізу 

впливу, тощо) так і низку недоліків (не розрізняють прямі і непрямі впливи, не 

враховують термін дії та імовірності впливів, не встановлюють зв’язок між 

антропогенною діяльністю і впливом, необхідні великі об’єми інформації, слабо 

формалізовані набори показників та факторів впливу, складні для застосування на 

практиці, тощо). 

Серед розглянутих методів дослідження особливої уваги заслуговують 

експертні методи, що призначені для прогнозування якісних і кількісних 

характеристик, розвиток яких повністю або частково не підлягає математичної 

формалізації через відсутність достатньої і достовірної статистики. Навіть при 

відсутності строго математичних обґрунтувань рівень невизначеності можна 

знизити за рахунок використання експертних оцінок і здатності приймати 

раціональні рішення [71 - 76]. Окремої уваги заслуговують методологічні основи 

екологічної оцінки об’єктів з використанням МАІ в Україні викладені зокрема в 

[77- 82].  

Експертно-аналітичне оцінювання передбачає підбір експертів для 

вирішення складно-структурованих завдань і завжди є однією з ключових в 

загальній теорії системного аналізу та прийняття ефективних рішень.  

Одним з інструментів вирішення зазначених завдань є експертиза, а 

основним джерелом інформації є фахівці – експерти [83, 84]. Підвищення 

достовірності експертних оцінок при проведення експертизи досягається за 

рахунок залучення в групу найбільш компетентних експертів [85]. 
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Вибір складу експертної групи розглядається [86, 87] як багатоетапний 

процес. За висновками авторів зазначених досліджень до теперішнього часу ще не 

розроблений загальновизнаний методичний підхід до цільового вибору складу 

будь-яких експертних груп.  

В [88,89] запропоновано підходи до створення алгоритму відбору та 

формуванню груп експертів. Окрім іншого в [90, 91] обґрунтовано кількість 

залучення фахівців, а також принципи формування експертних груп з 

максимальним рівнем довіри водночас при мінімальних витратах часу та вартості. 

Одним з основних проблемних питань експертизи є узгодженість думок експертів, 

яка за високої розбіжності, згідно [92], може поставити під сумнів отримані 

результати. 

Щоб виробити узагальнене рішення, яке приймається більшістю експертів, 

в [93] широко застосовувався процес досягнення консенсусу в групі, а також 

численні раунди групового аналізу та обговорення. Запропонований процес 

досягнення консенсусу застосовується для вирішення проблеми оцінки показників 

безпеки, але в зв’язку з значними витратами часу не має широкого застосування. 

Найбільш широко використовуваним методом вибору в системі прийняття 

рішень є методу аналізу ієрархій [94, 95], який дозволяє ранжувати дисципліни, 

об’єкти, фактори за важливістю в рамках певних компетенцій. Груповий підхід, 

заснований на аналітичному ієрархічному процесі, серед інших переваг, вирішує 

проблему узгодженості думок експертів. 

Іншим важливим компонентом у вирішені багатокритеріальних задач за 

вибором найкращої альтернативи під час прийняття управлінських рішень є вибір 

оптимального методу аналізу. 

Високою структурованістю і наочністю від інших відрізняється  метод 

аналізу ієрархій, що дозволяє використовувати його в прийнятті рішень на різних 

рівнях управління [96]. Унікальність даного методу полягає в тому, що він є 

одночасно як якісним, так і кількісним. Метод аналізу ієрархій дозволяє в 

покроковому режимі визначати транзитивність і узгодженість експертних 

оцінок [97]. 
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Дослідження напрямків розвитку методу аналізу ієрархій, виконано [98]. 

Проведено формалізацію узагальненого підходу для задач прийняття групових 

рішень, що дозволяє формувати етапи методу в залежності від вихідних даних. 

Традиційний метод аналізу ієрархій був запропонований Т. Сааті [99]. Суть 

методу в кількісному вираженні якісних суджень. Проблема структурується у 

вигляді ієрархії. Вершиною ієрархії зазвичай є глобальна мета, на наступному рівні 

присутні цілі, нижче – підцілі, потім критерії, підкритерії; на нижньому рівні – 

альтернативи. Спочатку експерти генерують безліч припустимих альтернатив, 

серед яких необхідно провести вибір кращої альтернативи або упорядкувати всі 

елементи. Зазвичай на цьому етапі проводять розумне скорочення множини всіх 

можливих альтернатив або його кластеризацію у зв’язку з обмеженням методу на 

число одночасно порівнюваних об’єктів [99]. Особливою цінністю методу аналізу 

ієрархій, запропонованого американським математиком Т. Сааті, є можливість 

врахувати як індивідуальні так і колективні думки експертів, що має істотне 

значення при проведенні соціальних значимих експертно-аналітичних досліджень. 

1.2 Вибір критеріїв оцінки негативного впливу об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами на навколишнє середовище 

Розглянемо декілька ключових понять теорії прийняття рішення в складних 

ситуаціях [100]. До складних належать ситуації, що характеризуються такими 

особливостями, як багатокритеріальність, наявність невизначених факторів 

(чинників), необхідність обліку думок декількох осіб.  Саме до таких належать 

ситуації впливу ТПВ на НС. Багатокритеріальність полягає в тому, що під час 

оцінки впливу ТПВ на НС, що виражається в кількісних, якісних, кумулятивних 

показниках забруднення складових НС (ґрунтів, повітря, підземних та поверхневих 

вод, живих організмів (біота). 

Одночасно необхідно зазначити про відмінність між поняттями показника 

ефективності і критерію ефективності. Показниками називаються самі функції, які 

кількісною мірою виражають ступінь відповідності результатів, що досягаються, 

поставленій меті, а критеріями – правила зіставлення значень цих функцій з 
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вимогами, що характеризують необхідний чи ж бажаний ступінь досягнення 

мети [100].  

Як правило, критерії впливу на конкретні елементи НС суперечливі в тому 

сенсі, що не існує єдиного показника щодо ступеня шкідливості факторів впливу, 

одночасно для всіх складових довкілля.  

1.3 Вибір засобів підвищення екологічної безпеки діяльності об’єктів 

поводження з твердими побутовими відходами 

Сучасний етап розвитку сфери поводження з твердими побутовими 

відходами в Україні  проходить фундаментальні зміни в напрямку інтеграції до 

європейських вимог і підходів вирішення питань дотримання екологічної безпеки 

людини та довкілля [101]. В той же час для України характерними є наступні 

невирішені блоки наукових питань у сфері поводження з відходами [101]: 

− відірваність теорії від практики в частині непрацездатності існуючих 

нормативних вимог для безпосереднього виконання на місцях;  

− обґрунтування еколого-економічної діяльності кінцевих споживачів 

твердих побутових відходів, оскільки кінцевим споживачем ТПВ має бути суб’єкт 

господарської діяльності, що має економічну зацікавленість в максимально 

ефективному зборі утворюваних побутових відходів. 

− створення та функціонування об’єктів поводження з ТПВ, а також їх 

узгодженість з розробленням схем санітарного очищення населених пунктів 

відповідно до місцевих умов (заселеність території, що формує морфологію та 

кількість утворюваних відходів, наявність шляхів для руху транспорту, 

віддаленість від місць перероблення (оброблення) та видалення відходів тощо); 

− система управління та контролю в галузі поводження з ТПВ знаходиться в 

стані реформування (реорганізації). Нормативно правові акти державних 

контролюючих органів (Мінприроди, МОЗ, Мінрегіон, тощо) містили правову 

норму прямої дії, а після проведених змін питання вжиття заходів реагування 

передано до судових органів, що потребує додаткових часових, фінансових та 

фахових ресурсів. При цьому важливо зазначити, що населення та громадські 
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організації України не мають теоретичного та практичного досвіду у реалізації, 

передбачених Конституцією України, свої прав на безпечне довкілля; 

− цільова екологічна освіта всіх суб’єктів сфери поводження з ТПВ, 

починаючи з населення як утворювача (первинного власника) відходів та 

закінчуючи суб’єктами у галузі управління та контролю системи поводження з 

ТПВ [102]. 

З огляду на викладене, при оцінюванні рівня небезпеки та впливу на НС 

дослідження процесу поводження з ТПВ має бути комплексним та 

багатокритеріальним. Окрім зазначеного виникає потреба в якісному та 

кількісному визначенні пріоритетності заходів з підвищення екологічної безпеки 

для прийняття ефективних управлінських рішень. При цьому необхідно 

враховувати територіальні та соціально-економічні особливості населених пунктів, 

їх забудови, рівень соціально-культурної свідомості населення, наявних та 

потенційних споживачів відходів як сировини. 

Використання комплексного експертно-аналітичного підходу із 

застосуванням МАІ відповідає зазначеним вимогам до комплексності та 

багатокритеріальності. Метод є оптимальним при вирішенні поставлених науково-

практичних завдань забезпечення екологічної безпеки та прийняття ефективних 

управлінських рішень в галузі поводження з ТПВ. Додатковою суттєвою перевагою 

МАІ є наявність в самому методі в процесі проведення дослідження способу 

перевірки узгодженості оцінок експертів. 

Висновки до Розділу 1 

За результатами проаналізованих та узагальнених сучасних досліджень 

управління екологічною безпекою процесу поводження з ТПВ зясовано що: 

1. Підвищення рівня ЕБ поводження з ТПВ необхідно врахування принципів 

міжнародного і вітчизняного законодавства та реформування системи державного 

управління і контролю, обґрунтування шляхів їх впровадження на рівні об’єднаних 

територіальних громад (районів) України.  
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2. Задля впровадження ефективного варіанту поводження з ТПВ недостатньо 

лише нормативно правового забезпечення, наприклад, Директиви 2008/98/ЄС. 

Потрібен науково-методичний підхід обґрунтування вибору (підтримки прийняття 

управлінських рішень) або пошуку спільного ефективного рішення з залученням 

кваліфікованих фахівців. Зазначене є особливо актуальним для органів місцевого 

самоврядування та об’єднаних територіальних громад України в умовах 

децентралізації державної влади. 

3. «Ієрархія відходів»залишається ключовим компонентом стратегії ЄС щодо 

відходів. Перехід до більш високих рівнів ієрархії відходів є невід'ємною частиною 

досягнення сталого управління відходами та просування до циркулярної 

економіки.  

4. На сьогодні залишаються невирішеними питання інформаційного 

забезпечення осіб, що приймають управлінські рішення, необхідною, оперативною 

та прогнозованою інформацією, а також аналітичним науково-методичним 

інструментарієм, який би надав можливість прийняти своєчасні та обґрунтовані 

управлінські рішення. 

5. При оцінюванні рівня небезпеки та впливу на НС дослідження процесу 

поводження з ТПВ має бути комплексним та багатокритеріальним. Окрім 

зазначеного виникає потреба в якісному та кількісному визначенні пріоритетності 

заходів з підвищення екологічної безпеки для прийняття ефективних 

управлінських рішень. При цьому необхідно враховувати територіальні та 

соціально-економічні особливості населених пунктів, їх забудови, рівень 

соціально-культурної свідомості населення, наявних та потенційних споживачів 

відходів як сировини. 

6. Використання комплексного експертно-аналітичного підходу із 

застосуванням МАІ відповідає зазначеним вимогам до комплексності та 

багатокритеріальності. Метод є оптимальним при вирішенні поставлених науково-

практичних завдань забезпечення екологічної безпеки та прийняття ефективних 

управлінських рішень в галузі поводження з ТПВ. Додатковою суттєвою перевагою 
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МАІ є наявність в самому методі в процесі проведення дослідження способу 

перевірки узгодженості оцінок експертів. 

З огляду на викладене доцільно сформулювати наступні задачі 

дисертаційного дослідження: 

– науково обґрунтувати та розробити методичний апарат підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом багатокритеріального 

оцінювання впливу на довкілля з використанням експертно-аналітичних процедур;  

– теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити ієрархічні 

структури впливу на НС на кожному з етапів поводження з ТПВ (утворення, збору, 

транспортування та видалення); 

– виконати апробацію методичного апарату для об'єктів поводження з ТПВ 

та провести багатокритеріальне експертно-аналітичне оцінювання впливу на НС; 

– надати науково-обґрунтовані рекомендації екологічно безпечної 

експлуатації діючого місця видалення ТПВ на прикладі Роганського полігону ТПВ. 

Основні результати та висновки розділу 1 опубліковані автором в [39, 43, 

115]. 
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РОЗДІЛ 2  

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ШЛЯХОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 

В результаті проведеного в Розділі 1 аналізу наукових праць щодо 

екологічної безпеки впливу об’єктів поводження з ТПВ доцільно застосувати 

системний підхід з метою виявлення складових елементів, критеріїв, факторів, 

показників, умов забруднення НС та заходів із запобігання, усунення або 

зменшення негативного впливу. Окрім викладеного, за результатом аналізу та 

узагальнення вищезазначених публікацій стосовно формування та роботи 

експертних груп слід зауважити, що: 

– відсутній єдиний універсальний підхід до вибору експертів та порядку 

роботи експертних груп; 

– існує безліч факторів, що впливають на якість експертного дослідження, 

основним з яких є визначення узгодженості думок експертів; 

– найбільш доцільним є проведення експертних досліджень із залученням до 

10 фахівців – експертів; 

– чим більше критеріїв висувається до вибору експертів, тим складніше 

сформувати дієву групу; 

– експертну групу повинен очолювати спеціаліст, що має досвід проведення 

експертно-аналітичних досліджень. 

За директивою ЄС №2008/98/ЄС [7] «життєвий цикл» відходів складається з 

наступних етапів: утворення, збір, транспортування, видалення, що включає 

здійснення таких операцій з відходами як оброблення (перероблення), утилізація 

або захоронення. Зазначене також відповідає базовим принципам вітчизняного 

законодавства, визначеного, зокрема, Законом України «Про відходи» [41]. 

Викладене підтверджує логіку щодо необхідності при розробці методичного 

апарату з подальшим оцінюванням небезпек процесу поводження з ТПВ 

попередньо здійснити декомпозиції завдань оцінювання екологічних небезпек 
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складових цього процесу – його основних етапів, а саме, утворення, збору, 

транспортування та видалення. 

2.1 Формування процедури експертно-аналітичного оцінювання 

небезпек процесу поводження з ТПВ  

За результатами аналізу наукових напрацювань та висновків (див. Розділ 1) 

із комплексу експертно-аналітичних методів при оцінюванні впливу в питаннях 

підтримки прийняття обґрунтованих рішень з управління екологічною безпекою 

поводження з ТПВ доцільно застосовувати МАІ як основний. 

Науковцями лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи НДУ УКРНДІЕП було реалізовано стандартні процедури 

застосування МАІ для розв’язання проблемних ситуацій [73, 78, 79], які адаптовано 

для вирішення досліджуваних завдань з підвищення екологічної процесу 

поводження з ТПВ та представлено в узагальненому вигляді на рис. 2.1.  

Досвід застосування МАІ в питаннях забезпечення екологічної безпеки в 

Україні набуло широкого використання [103 - 108],  , у тому числі складно-

формалізованих процесів, що підтверджує адекватність та прийнятність 

використання його в якості механізму підтримки прийняття ефективних 

рішень [109, 110, 111]. 

Для зрозумілого і простого способу проведення експертно-аналітичних 

досліджень процесів поводження з ТПВ, використовується метод попарних 

порівнянь, що є найбільш простим та доступним у застосуванні. У попарному 

порівнянні не потрібно, як при ранжуванні, впорядковувати всі об'єкти, а лише 

необхідно в кожній з пар виявити більш значимий об'єкт або встановити їх рівність. 

Процедури попарного порівняння застосовуються до пар однорідних 

елементів. Неоднорідні елементи розділяються на взаємопов'язані групи 

(кластери), які містять однорідні елементи. Попарне порівняння можна проводити 

при великій кількості об'єктів, а також в тих випадках, коли відмінність між 

об'єктами настільки незначна, що виключає можливість їх ранжування. 



Збір вихідної інформації 

щодо процесу поводження

 з ТПВ, що створює 

небезпеку, та наявних 

заходів з підвищення 

екологічної безпеки

Збір вихідної інформації щодо 

умов формування небезпек 

складових процесу поводження

 з ТПВ, що враховують 

економічні, соціальні та 

територіальні складові

Формування процедури оцінювання екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ

Запит 

інформації

1. Декомпозиція процесів контролю та управління на об єктах поводження з ТПВ.

2. Систематизація та узагальнення ієрархічних структур.

3. Індивідуальне та колективне експертно-аналітичне оцінювання шляхом застосування МАІ.

4. Визначення пріоритетів і вагових коефіцієнтів кожного з елементів ієрархій.

Структурування проблемної області дослідження 

відповідно до основної мети (підвищення 

екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ) 

та можливостей застосування МАІ, у тому числі 

ідентифікація та формалізація необхідних елементів 

системи, виявлення наявності та змісту 

взаємозв'язків між елементами ієрархії.

Запит 

інформації

Розробка рекомендацій щодо розподілу сил та засобів з  врахуванням пріоритетів та вагових коефіцієнтів 

кожного із елементів ієрархії складових процесу поводження з ТПВ

Мета дослідження:

• - Завдання   1 – підвищення екологічної безпеки процесу утворення ТПВ;

• - Завдання   2 – підвищення екологічної безпеки процесу збору ТПВ;

• - Завдання   3 – підвищення екологічної безпеки процесу транспортування ТПВ;

• - Завдання   4 – підвищення екологічної безпеки процесу видалення ТПВ;

Чи розглянуто всі завдання

 підвищення рівня екологічної безпеки процесу

 поводження з ТПВ?

Синтез розроблених структур в єдину інформаційно-аналітичну систему оцінювання та управління екологічною безпекою

Ні

Так

 

Рисунок 2.1 – Формування процедури експертно-аналітичного оцінювання небезпек процесу поводження з ТПВ 

 



Основні переваги методу попарних порівнянь полягають у тому, що: 

– має місце порівняння кожної альтернати-ви за більшим числом факторів 

пріоритетності, завдяки чому підвищується точність оцінки і відкривається 

можливість вивчати якість об’єкта дослідження, ніж при використанні інших 

методів; 

– експерт зосереджує свою увагу не на всіх альтернативах одночасно, а тільки 

на двох, порівнюваних у певний момент, – це полегшує роботу; 

– метод дає змогу одержати не тільки середню оцінку, надану кожним 

експертом, а й дисперсію цієї оцінки, що дає можливість провести більш глибокий 

економіко-математичний аналіз; 

– метод відрізняється простотою й відповідністю інтуїтивним поданням. 

Основними недоліками методу є: 

– велика кількість аналітичної інформації, що потребує кваліфікованих 

експертів; 

– обмеження на кількість одночасно порівнюваних альтернатив (бажано не 

більше 9; це пов’язане із фактом, що звичайній людині важко здійснювати 

раціональний вибір, якщо число об’єктів вибору перевищує 7 ± 2 ; 

– неможливість повного опису невизначеності системи переваг осіб, що 

приймають рішення; 

– неможливість використання у випадку декількох осіб, що приймають 

рішення, і наявність конфліктуючих систем переваг.  

Детально застосування методу аналізу ієрархій в завданнях забезпечення 

екологічної безпеки описано в матеріала [79], та у достатньому розгляді для нашого 

дослідження надано в Додатку З. 

2.2 Процедура експертно-аналітичного оцінювання небезпек процесу 

поводження з ТПВ  

Згідно рис. 2.1. запропонована процедура проведення експертно-

аналітичного дослідження, що ґрунтується на семи основних етапах:  
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1. Структурування предметної області дослідження відповідно основної 

мети та можливостей застосування МАІ. На цьому етапі здійснюється вибір 

голови експертної групи, що має досвід проведення експертно-аналітичних 

досліджень з використанням МАІ. Даний фахівець здійснює методичне 

керівництво процесом і комунікативною взаємодією між експертами. Проводиться 

ідентифікація і формалізація необхідних елементів системи поводження з ТПВ, 

виявляється наявність та зміст взаємозв'язків між елементами.  

2. Постановка завдань експертно-аналітичного оцінювання процесу 

поводження з ТПВ на відповідність принципам «ієрархії відходів». Здійснюється 

збір вихідної інформації та опис процедури отримання експертних оцінок (вибір 

способів оцінювання, шкал порівнянь, критеріїв, сценаріїв, переліку завдань та 

запитань, які необхідно розглянути експертам індивідуально та колективно, тощо).  

3. Формування складу експертної групи для уточнення мети, 

обґрунтованості елементів під час декомпозиції завдань екологічної безпеки 

процесу поводження з ТПВ та побудови відповідних їм ієрархічних структур. 

Проводиться формування експертної групи за специфікою досліджень 

(враховуються виключно спеціалізація (фах) і досвід роботи). Експертам надаються 

матеріали і документація відповідно до п. п. 1, 2 для попереднього вивчення. Під 

час ієрархічного структурування проблеми враховуються індивідуальні думки до 

створення повноти моделі підвищення рівня екологічної безпеки процесу 

поводження з ТПВ (в запропонованому дослідженні – кожного з рівнів ієрархії).  

4. Здійснення індивідуальної та колективної експертної оцінки із 

заповненням матриць попарних порівнянь та узгодження думок експертів. 

Опитування проводиться будь-яким з доступних способів: окреме опитування (з 

подальшим узгодженням думок експертів), віддалена робота, анкетування, групова 

робота тощо. Метою етапу є документальне оформлення експертних суджень. 

5. Опрацювання отриманих експертних оцінок, їх аналіз, інтерпретація, та 

систематизація висновків. Проводиться узагальнення отриманих результатів. 

Основною метою на даному етапі є встановлення узгодженості думок експертів, 

яка відповідно методології МАІ не повинна перевищувати 10%. 
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6. Обговорення результатів, шляхів їх використання та впровадження. 

Голова експертної групи здійснює підведення підсумків. Отримані результати 

трактуються відповідно до змісту, який був спочатку закладений головуючим в 

досліджувану модель. Надається відповідь на питання експертно-аналітичного 

дослідження процесу поводження з ТПВ.  

7. Формування загального висновку та можливих особливих експертних 

думок для надання замовникам та громадськості. Відбувається обговорення 

результатів проведеного аналізу дослідження із складанням висновку експертизи у 

вигляді протоколу. За потреби проводиться перевірка процесу аналізу. У випадку 

виявлення помилок та невідповідності, проводиться повторний аналіз або 

формується особлива експертна думка, про яку зазначається в протоколі.  

На цьому процедура експертного аналізу вважається завершеною. 

Найбільш проблемним питанням застосування МАІ залишається формування 

експертно-аналітичних груп для реалізації даного методу в конкретних 

дослідженнях, а також для кінцевих розрахунків вагових коефіцієнтів та 

пріоритетів всіх елементів ієрархії. Найбільш гострим із зазначеного є узгодження 

думок експертів різного профілю та напрямків досліджень та врахування їх 

компетенцій і фахового досвіду. 

2.3 Формування експертно-аналітичної групи для проведення 

досліджень 

Для структурування предметної області дослідження відповідно основної 

мети та враховуючи можливості застосування МАІ відповідає підходам, 

розглянутим в [90, 95] в частині обґрунтування кількості залучених експертів для 

застосування методу попарних оцінок, алгоритму роботи з експертами на основі 

сфери діяльності. Методика відбору експертів ґрунтується на наявності певних 

компетенцій та досвіду роботи в напрямку поводження з ТПВ. Застосування МАІ 

корелюється з поняттям «пошукового образу експерта» [88] з врахуванням 

специфіки дослідження (компетенції), а також надає можливість отримати 

кількісну оцінку найкращого варіанту серед розглянутих альтернатив з 
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врахуванням соціальної, екологічної та фінансової складової [96]. Таким чином 

комплексно вирішується задача структурної і параметричної ідентифікації моделі 

оцінювання [57]. 

Постановка завдання дослідження здійснювалась з врахуванням 

особливостей застосування експертних методів в процесі розробки муніципальних 

управлінських рішень, визначення етапи для обґрунтування управлінського 

рішення, проводиться згідно [7,10]. Формування команди проекту, вибору способів 

оцінювання, критеріїв, шкал порівнянь, виконується з аналізу [58,84], що зводиться 

до формалізації поставлених завдань. З’ясовано, що при вирішенні 

багатокритеріальної задачі повинні враховуватися складно формалізуючи фактори, 

що є перешкодою для застосування традиційних математичних методів. За [62,88] 

підтверджено доцільність застосування МАІ в прийнятті рішень на різних рівнях 

управління, що відрізняється високою структурованістю і наочністю, в основному 

для організаційних і соціально-економічних систем.  

За ключовими завданнями етапу формування складу експертної групи для 

уточнення мети, обґрунтованості елементів під час декомпозиції завдань 

екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ та побудови відповідних їм 

ієрархічних структур враховано інформацію [57, 83 - 91, 92, 94, 112] щодо: 

− включення думок експертів в процес прийняття рішень на основі сценаріїв, 

оскільки думки експертів відіграють важливу роль в формуванні не тільки 

кількісних та якісних показників оцінювання, а й враховують місцеві та регіональні 

пріоритети; 

− достовірності експертних оцінок, за рахунок залучення в групу найбільш 

компетентних експертів для проведення експертизи, зокрема, щодо найбільшої 

ваги кваліфікації та практичного досвіду в досліджуваній галузі; 

− формування експертних груп з максимальним рівнем довіри при 

мінімальних витратах; 

− вибору складу експертної групи слід в якості багатоетапного процесу, з 

проведенням аналізу існуючих підходів до вибору кількісного і якісного складу 

експертів робочої групи; 
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− оцінювання експертів із застосуванням процесу нечіткої аналітичної 

ієрархії, а також можливості застосування додаткового експерта у випадку 

неповної переваги відносин; 

− за необхідності використання методу діаграм Вейча, що дає можливість за 

кінцеве число кроків отримати одну або декілька експертних груп з максимальним 

соціометричним показником; 

− використання результатів загальновідомих і оригінальних методик і 

процедур структурування та організації експертиз, аналізу узгодженості, виділення 

високо узгоджених груп, що сприяють проведенню більш якісного оцінювання; 

− визначення значущості думок експертів на основі декомпозиції 

досліджуваного завдання у вигляді ієрархічної структури. При цьому враховувати, 

що найбільш значущим вважається думка того експерта, професійні та особисті 

якості якого з урахуванням стійкості його думки роблять більший комплексний 

вплив на отримання якісного результату експертизи при узгодженості думок всіх 

експертів; 

− пріоритетності формування експертної групи на основі їх минулої 

співпраці один з одним. 

Для здійснення індивідуального та колективного експертного оцінювання 

проведено опитування експертів та заповнення матриць попарних порівнянь згідно 

вимог МАІ [99].  Оцінювання проводиться як колективно, що сприяє максимальній 

кількості генерованих ідей та їх безпосередньому обговоренню, так і індивідуально 

за специфікацією та особливостями кожного експерта, наприклад, відповідно до 

[61, 62, 83, 93]. Використання за [97] алгоритму покрокового контролю за діями 

експертів дозволяє коригувати попарні оцінки в цілях їх узгодження з точністю до 

допустимих інтервалів нечіткості. Для характеристики зміни динамічної зміни 

думок експертів, що найчастіше є критичним 

Щоб виробити рішення, яке приймається більшістю експертів широко 

застосовувався процес досягнення консенсусу в групі, а також численні раунди 

групового аналізу та обговорення [93].  
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Опрацювання отриманих експертних оцінок, їх аналіз, інтерпретація, та 

систематизація висновків  доцільно проводити тільки з урахуванням узгодженості 

думок експертів, що перевищує 10%. Успіх дослідження залежить від підбору 

правильних експертів, які охоплюють всі необхідні навички [89]. Отримання та 

обробку експертних оцінок доцільно здійснювати за [62], згідно з яким приведено 

короткий огляд методів експертизи в основному для організаційних і соціально-

економічних систем. Рекомендації щодо практичного застосування методів та 

опрацювання отриманих матеріалів наведено в [112], що з врахуванням [61] надає 

можливість відокремити найефективніші варіанти. Формалізацію узагальненого 

підходу аналізу ієрархії для задач прийняття групових рішень виконано у 

відповідності до [97, 98], що є ефективним саме для розв'язання 

багатокритеріальних задач за вибором найкращої альтернативи. 

Обговорення результатів, шляхів їх використання та впровадження має 

відповідати   методології колективної багатоваріантної експертизи, наприклад,  

запропонований [62] підхід дозволяє враховувати особливості організаційних і 

соціально-економічних систем.  Під час обговорення результатів  дається короткий 

огляд методів експертизи, отримання та обробки експертних оцінок. 

В процесі формування загального висновку та можливих особливих 

експертних думок для надання замовникам та громадськості важливим є 

врахування особливих думок експертів, що можуть відрізнятись від узагальненого 

результату. Підхід перевірки результатів проведеної експертизи застосовується у 

випадку виникнення протирічь в експертних судженнях, та здійснюється за 

порядком, викладеним в [87]. Запропонована методологія застосовується до 

ситуації, коли додатковий експерт оцінює первинних експертів та здійснює 

перегляд (аналіз) критеріїв.  

Таким чином враховуючи аналіз публікацій попередніх дослідників щодо 

формування та підбору експертів пропонується на першому етапі реалізації 

процедури експертно-аналітичного оцінювання небезпек процесу поводження з 

ТПВ спростити підбір фахівців в якості експертів без втрати результативності 
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оцінювання та здійснити його виключно за двома ознаками – спеціалізація та 

досвід роботи. Доцільність такого вибору було використано в  [113]. 

В подальшому для підвищення результатів попарних порівнянь елементів 

експертами можливо додатково врахувати рекомендації, запропоновані [114], що 

дозволить отримати більш узгоджені оцінки та, як наслідок якісно проведену 

процедуру.  

2.4 Підхід до декомпозиція процесу поводження з ТПВ  

Декомпозиція узагальненої системи поводження має узгоджуватися з 

базовими принципами структуризації МАІ для побудови ієрархічних структур. 

У загальному формалізованому виді експертно-аналітчні процедури, що 

включають МАІ, складаються з наступних послідовних  кроків [67, 78, 99]: 

− Крок 1 - декомпозиція проблемної ситуації у вигляді ієрархії; 

− Крок 2 - побудова матриць домінування (суджень) шляхом находження 

відношень між елементами ієрархії через попарне порівняння та присвоєння 

бальних оцінок; 

− Крок  3 синтез системи та визначення пріоритетів (чим більше отриманий 

пріоритет, тим краща альтернатива за обраними критеріями). 

Метою декомпозиції складових процесу поводження з ТПВ дозволяє 

розглянути завдання підвищення екологічної безпеки як складових елементів 

поєднаних у вигляді ієрархічної структури, що спрощує процес аналізу, а попарне 

порівняння елементів між собою робить можливим числове представлення 

величини впливу кожного елементу ієрархії на досягнення поставленої мети. 

Ієрархія має будуватися таким чином, щоб для нижнього рівня альтернатив 

отримати пріоритети або вагові коефіцієнти, які найкращим можливим способом 

відповідають меті, визначеній на вершині ієрархії, з урахуванням усіх проміжних 

елементів і у відповідності із зв'язками за рівнями системи.  

Альтернативами для завдань підвищення екологічної безпеки процесу 

поводження з ТПВ є заходи, що розроблюється на відповідному рівні реалізації 

публічного управління сферою поводження з ТПВ. Включені до оцінки заходи 
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мають відповідати вимогам Директиви 2008/98/ЄС [7], що спрощує процесі їхнього 

впровадження на відповідному рівні державного управління. 

Процес отримання значень вагових коефіцієнтів та пріоритетів виконується  

із використання ПЕОМ та застосуванням програмного забезпечення МАІ, листинги 

результатів в повному обсязі наданів в Додатку Г. Засобом визначення коефіцієнтів 

значущості критеріїв та альтернатив є попарне порівняння. Результат порівняння 

оцінюють за бальною шкалою. На основі таких порівнянь обчислюють коефіцієнти 

значущості критеріїв, оцінки альтернатив і знаходять спільну оцінку як зважену 

суму оцінок критеріїв. 

Принципова схема декомпозиції процесу поводження з ТПВ запропонована 

на рис. 2.2 та опубліковано [39, 115, 116]. Зміст кожного з рівнів типової ієрархії 

розкривається наступним чином: 

– на першому рівні Ob (Objective) ієрархії формується мета задачі: оцінка 

небезпеки для НС процесу поводження з ТПВ; 

– на другому рівні SCr (Sub-criteria) – складові процесу поводження з ТПВ, 

що створюють небезпеку (утворення, збір, транспортування, видалення);  

– на третьому рівні C (Сriteria) – компоненти НС, що зазнають негативного 

впливу та оцінюються з позицій можливих небезпек;  

– на четвертому рівні ChF (Characterization of factors) – характеристики 

чинників, що створюють негативний вплив чи сприяють йому (кількісні, якісні 

складові забруднення тощо); 

– на п'ятому рівні Go (Object groups) – групи об’єктів, що створюють 

негативний вплив на НПС; 

– на шостому рівні SD (Sources of danger) – джерела виникнення небезпек, 

вплив яких на можливість управління екологічною безпекою поводження з ТПВ 

буде оцінюватися у процесі синтезу ієрархії;  

– на сьомому рівні TLI (Territorial level of implementation) – рівень 

впровадження заходів за територіальним принципом (місцевий, регіональний, 

державний);  
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– на восьмому рівні SM (Security measures) – природоохоронні заходи, які 

забезпечують зменшення негативного впливу та спрямовані на досягнення 

прийнятного за державними стандартам) рівня екологічної безпеки. 

Кожну із складових процесу поводження з ТПВ, а саме, утворення, збір, 

транспортування та видалення, доцільно розглянуто у вигляді окремих ієрархічних 

структур з подальшим синтезом та узагальненням в єдину ієрархічну структуру. 

Результати оцінювання екологічної небезпеки процесу поводження з ТПВ та 

пріоритету заходів зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище суттєво залежать від постановки питань. Для дослідження процесу 

поводження з ТПВ було застосовано наступні питання, що відповідають основним 

вимогам МАІ, та рис. 2.2: 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 1: 

«Який з видів поводження з ТПВ є найбільш небезпечним для НС?». 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: 

«Який з компонентів  НС може зазнати більш суттєвого безпосереднього впливу в 

процесі визначеного типу поводження з ТПВ?». 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: 

«Який з порівнюваних чинників рівня 3 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента  НС рівня 2 в процесі поводження з ТПВ?». 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: 

«Яке з джерел споживання ТПВ може створити більшу загрозу для  НС за умови 

наявного характеру чинника рівня 3 в процесі поводження з ТПВ?». 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 5: 

«Який із заходів рівня 5 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу 

на  НС для оцінюваного джерела рівня 4 в процесі поводження з ТПВ?». 

Декомпозиція завдань управління екологічною безпекою з розробкою 

ієрархічних структур на кожному етапі поводження з ТПВ має розроблятись 

окремо, безпосередньо створеною експертно-аналітичною групою з дотриманням 

вимог МАІ, а саме: 

− повноти кожного рівня ієрархії; 



 58 

Ob –  Рrocess of SHW handling as danger for Environment

Процес поводження з ТПВ, як небезпека  для НПС
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Рисунок – 2.2 Декомпозиція процесу поводження з ТПВ та побудови відповідних 

ієрархічних структур [39, 115, 116] 
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− обов’язкового підпорядкування верхньому рівням ієрархії; 

− наявності не менше 2-х зв’язків елементу верхнього рівня з елементом 

нижнього рівня. 

Узгодженість всієї ієрархії оцінюється за тими ж правилами, що й для 

окремих матриць. Перемножується кожний індекс узгодженості на пріоритет 

відповідного критерію, підсумовуються одержані числа, і результат порівнюється 

з середнім індексом узгодженості випадкових матриць аналогічних порядків. 

Прийнятним вважається рівень узгодженості до 10%. 

Перевага методу аналізу ієрархій полягає в можливості визначення вагових 

коефіцієнтів кожного елемента ієрархічної системи з урахуванням його 

взаємозв'язків і взаємовпливу шляхом попарно експертних порівнянь за шкалою 

Т.Сааті. Порядок застосування МАІ, попарних порівнянь та із відповідними 

розрахунками у тому числі  узгодженості думок експертів наведено в Додатку З.  

Задля спрощення здійснення розрахунків вагових коефіцієнтів за МАІ, 

використано програмний комплекс «Super Decisions» [117], який згідно [118] є 

найкращим для проведення наукових досліджень серед 11 аналогічних програмних 

комплексів, які реалізують МАІ. 

Висновки до Розділу 2 

1. Викладені в Розділі 2 дослідження розкривають розроблений системний 

підхід до формування процедури експертно-аналітичного оцінювання небезпек 

процесу поводження з ТПВ. Використаний системний підхід дозволить розглянути 

кожну із складових процесу поводження з ТПВ у вигляді окремої ієрархічної 

структури як підсистеми загального,  побудованого за принципами МАІ. 

2. Обґрунтовано та структуровано процедуру експертно-аналітичного 

оцінювання, що складається із семи основних етапів та дозволяє врахувати  

індивідуальні та колективні думки експертів для визначення пріоритетів і вагових 

коефіцієнтів кожного з елементів ієрархій поводження з ТПВ, врахувати 

узгодженість думок експертів, яке за вимогами МАІ не повинно перевищувати 

10%, формування загального висновку та можливих окремих  експертних думок. 
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3. Доцільність використання експертно-аналітичних процедур зумовлюється 

специфікою кожного із складових процесу поводження з ТПВ (утворення, збору, 

транспортування та видалення), що мають свої особливості до формування 

небезпек, так і умов, що їх реалізують та потребують застосування саме системного 

підходу, що дозволить структурувати їх ієрархічний принцип на об’єктовому, 

регіональному та державному рівнях. Розроблена ієрархічна структура кожної 

складової процесу поводження з ТПВ має бути розглянута створеною експертно-

аналітичною групою. 

4. Декомпозиція кожної із складових процесу поводження з ТПВ у вигляді 

ієрархічних структур та проведення експертно-аналітичних оцінок за ними в 

подальшому дозволить синтезувати їх в єдину інформаційно-аналітичну систему 

оцінювання та управління екологічною безпекою процесу поводження з ТПВ. 

Основні результати та висновки розділу 2 опубліковані автором в [39, 115, 

116, 120]. 

 

 



РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ПРОЦЕСУ 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 

Розділ присвячено декомпозиції завдань управління екологічною безпекою з 

розробкою ієрархічних структур негативного впливу на кожному з етапів 

поводження з ТПВ, синтезу системи поводження з ТПВ, проведенню експертно-

аналітичних досліджень всіх складових процесу поводження з ТПВ застосуванням 

системного багатокритеріального комплексного підходу з подальшим 

оцінюванням методом аналізу ієрархій. 

Декомпозиція процесів видалення ТПВ за рівнями, що узгоджуються з 

принципами структуризації МАІ, проводиться у відповідності до змісту Директиви 

2008/98/ЄС, факторів та джерел формування небезпек, а також можливих 

(доступних) заходів з підвищення екологічної безпеки. 

3.1 Декомпозиція завдань управління екологічною безпекою та 

експертно-аналітичні дослідження процесу утворення ТПВ застосуванням 

системного багатокритеріального комплексного підходу  

Ієрархічна структура формування екологічної небезпеки в процесі утворення 

ТПВ та оцінювання заходів зменшення негативного впливу на НС наведено на 

рис. 3.1. Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми складає 0,03371, що 

задовольняє вимогам МАІ [99]. В дужках наведені значення узагальнених вагових 

коефіцієнтів у відсотках, отриманих застосуванням експертно-аналітичних 

процедур з використанням програми, що реалізує МАІ. Розрахунки узагальнених 

вагових коефіцієнтів наведено в Додатку Г. 
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Рисунок 3.1 − Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою в 

процесі утворення ТПВ [39] 

Ob1- Процес утворення ТПВ, як 

небезпека для НС

С1 – Повітря

 (18,41 %)

С2 – Вода

 (9,29 %)

С3 – Ґрунт

(21,96 %)

С4 – Біота

(50,34 %)

ChF1- Кількісна 

характеристика 

утворення відходу

(5,84 %)

ChF2 - Якісна 

характеристика 

утворення відходу

(8,12 %)

ChF3 - Умови 

накопичення

ТПВ із збільшенням 

небезпечності

(22,28 %) 

ChF4 – Управління 

та контроль 

поводження з ТПВ

(63,76 %)

SD1 – 

Приватна 

житлова 

забудова

(20,22 %)

SD2 – 

Багатоквартир

на житлова 

забудова

(16,07 %)

SD3 – 

Виробничі 

підприємст

ва

(3,27 %)

SD4 – 

Торгівельні 

підприємст

ва

(15,0 %)

SD5 – 

Установи, 

організації,з

аклади

(7,44 %)

SM5 – Умови 

зберігання та 

збору ТПВ

(21,90 %)

SM4 – Облік 

споживання 

і прогноз 

утворення ТПВ

(9,45 %)

SM3 – 

Первинне 

сортування 

ТПВ

(13,60 %)

SM2 – 

Екологічно 

безпечна 

упаковка

(35,90 %)

SM1 – 

Раціональне 

споживання

(19,15 %)

SD6 – Об єкти 

масового 

скупчення 

людей

(38,00 %)
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Таблиця 3.1 − Формулювання характеристик змісту зв’язку між елементами 

для процесу утворення ТПВ [39] 

Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи 

впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції наявного 

вищого рівня та аспектах загальної мети оцінювання 

 

1 2 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Сriteria). Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з компонентів НС може зазнати 

більш суттєвого безпосереднього впливу в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 2. C (Сriteria) Складові НС, що зазнають негативного впливу 

С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку 

атмосферного повітря, як компонента НС. 

С2 – Вода 
Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку 

поверхневих та підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3 – Грунт 
Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку 

ґрунтів, як компонента НС. 

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку живих 

організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Сriteria) та елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з 

порівнюваних характеризуючих чинників рівня 3 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента НС рівня 2 в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 3. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика 

утворення 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, об’ємі, 

тощо, на екологічну безпеку компонента НС. При збільшення кількості 

відходів збільшується їх вплив (небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика 

утворення 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостях відходу із збільшенням або 

появою небезпеки, тощо, на екологічну безпеку компонента НС.  При 

погіршенні якості відходів (зміна фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей відходу із збільшенням або появою небезпеки) 

збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

накопичення 

відходів із 

збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов накопичення відходів із збільшенням 

небезпечності (технічні характеристики місця накопичення, 

своєчасність видалення відходів, змішанні або роздільно зібрані 

відходи, тощо) на екологічну безпеку компонента НС. Тривале 

накопичення відходів супроводжується процесами гниття та розкладу. 

ChF 4 – Управління 

та контроль 

поводження з ТПВ в 

процесі утворення 

Управління та контроль процесу утворення ТПВ, що може вплинути на 

екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або неякісне 

функціонування систем управління та контролю процесу утворення 

ТПВ призводять до підвищення негативного впливу на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 4 SD 

(Sources of danger). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 

4: Яке з джерел утворення ТПВ може створити більшу загрозу для НС за умови наявного 

характеру чинника рівня 3 в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 4. SD (Sources of danger) Джерела утворення ТПВ в аспектах виникнення небезпеки.  
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 

SD1 – Приватна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС 

SD2 – 

Багатоквартирна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС 

SD3 – Виробничі 

підприємства 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС  

SD4 – Торгівельні 

підприємства 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС  

SD5 – Установи, 

заклади, організації 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС  

SD6 – Об'єкти 

масового скупчення 

людей 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС 

Зв'язки між елементами рівня 4 SD (Sources of danger) та елементами рівня 5 SM (Security 

measures). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: Який 

із заходів рівня 5 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для 

оцінюваного джерела рівня 4 в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 5. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM1 – Раціональне 

споживання 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Раціональне 

споживання використовується як сукупність економічних чи соціальних 

інструментів, що сприяють ефективному вживанню ресурсів та, як 

наслідок, мінімізації утворення відходів. Поширення повторного 

використання та/або відновлення певних викинутих продуктів або їхніх 

компонентів, шляхом вживання освітніх, економічних, інших заходів. 

SM2 – Екологічно 

безпечна упаковка 

продуктів 

споживання 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Використання 

пакувальних матеріалів, що не завдають шкоди навколишньому 

середовищу, наприклад, можуть самостійно розкладатись на безпечні 

для довкілля компоненти (складові), у тому числі стимулювання чистих 

закупок. 

SM3 – Первинне 

сортування 

відходів 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Сортування відходів 

(як правило тари та пакувальних матеріалів) під час їх утворення. Такий 

тип сортування дозволяє якісно відділити відходи як вторинну сировину, 

що полегшує або збільшує кількість варіантів щодо подальшого 

поводження, зменшує їх кількісний та покращує якісний склад. 

SM4 – Облік 

споживання і 

прогнозування 

утворення відходів 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Облік споживання і 

прогнозування утворення ТПВ (плани з управління відходами) враховує: 

– географічні особливості території утворення відходів, вид, кількість та 

джерело відходів, вироблених на території, організаційні аспекти, 

пов’язані з управлінням відходами, включаючи опис розподілу 

відповідальності між державними і приватними суб'єктами, що 

займаються управлінням відходами; 

– оцінку корисності та придатності використання економічних та інших 

інструментів у вирішенні різних проблем з відходами, з урахуванням 

необхідності підтримки нормального функціонування внутрішнього 

ринку; 

– використання інформаційно-просвітницьких кампаній та надання 

інформації, спрямованої на широкий загал або на конкретний набір 

споживачів, тощо 
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Закінчення таблиці 3.1 
1 2 

SM5 – Умови 

зберігання 

(накопичення) 

відходів до їх 

збирання, 

транспортування 

або видалення 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Такий вибір 

оптимальних умов накопичення відходів до операцій подальшого 

поводження з ними, що мінімізує їх вплив на компоненти НС (вибір 

місця накопичення, обсяг накопичення до передачі, тощо). 

 

За результатами проведеного оцінювання було визначено пріоритетність 

показників складових довкілля, що зазнають небезпечного впливу в процесі 

утворення ТПВ (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 − Вагові показники пріоритетів критеріїв впливу  

на складові довкілля в процесі утворення ТПВ 

На рис. 3.3 наведено значення оцінених комплексних характеристик факторів 

небезпек в процесі утворення ТПВ, де, внески дієвого ChF4 «управління та 

контроль поводження з ТПВ» (63,76%) та забезпечення безпечних ChF3 «умови 

накопичення ТПВ» (22,28%) в порівнянні із ChF1 «кількісними» (5,84%) та ChF2 

«якісними» (8,12%) характеристиками складу ТПВ. 

С1 - Повітря (18,41%)

С2 - Вода (9,29%)

С3 - Грунт (21,96%)

С4 - Біота (50,34%)
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Рисунок 3.3 − Внесок факторів небезпеки, що характеризують процес утворення 

ТПВ 

 

Важливим результатом дослідження є оцінювання небезпек джерел 

утворення ТПВ (рис. 3.4), а саме, SD6 «об’єкти масового скупчення людей» – 

38,0%, SD1 «приватна житлова забудова» – 20,22%, SD2 «багатоповерхова житлова 

забудова» – 16,07% та SD4 «торгівельні підприємства» –15,01%. 

 

Рисунок 3.4 − Внесок об’єктів утворення ТПВ, як джерел небезпеки для НС 

 

Серед оцінюваних заходів підвищення екологічної безпеки впливу на 

навколишнє природне середовище ТПВ в процесі їх утворення (рис. 3.5) 

забезпечення екологічно безпечної тари та пакувальних матеріалів – SM2, яке за 

розрахунками склало 35,9% від загального впливу, далі – SM5 «умови зберігання 

до збору ТПВ» – 21,9%, SM1 «раціональне споживання» – 19,14%, SM3 «первинне 
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сортування відходів» – 13,6%, SM4 «облік, споживання та прогнозування 

утворення ТПВ» – 9,45%. 

 

Рисунок 3.5 − Внесок заходів підвищення екологічної безпеки  

в процесі утворення ТПВ 

3.2 Декомпозиція завдань управління екологічною безпекою та 

експертно-аналітичні дослідження процесу збору ТПВ застосуванням 

системного багатокритеріального комплексного підходу 

Аналогічно операції утворення ТПВ проведено декомпозицію задачі 

оцінювання екологічної небезпеки та пріоритету заходів з підвищення екологічної 

безпеки в процесі збору ТПВ (рис. 3.6). Загальна узгодженість думок експертів для 

всієї ієрархії складає 0,0385, що задовольняє вимогам МАІ [99].  В дужках наведені 

значення узагальнених вагових коефіцієнтів та пріоритетів у відсотках, отриманих 

застосуванням експертно-аналітичних процедур з використанням програми, що 

реалізує МАІ. Розрахунки узагальнених вагових коефіцієнтів наведено у 

Додатку Г.  

Зв'язки між елементами ієрархії встановлені на основі характеристик 

взаємодії елементів суміжних рівнів ієрархій. Формулювання характеристик змісту 

зв’язків між елементами верхнього та нижнього рівнів ієрархічної структури та 

запитань для експертів в процесі оцінювання наведено в Табл. 3.2. Результати 

оцінювання небезпеки процесу утворення ТПВ та пріоритету заходів зменшення 

негативного впливу на НС суттєво залежать від викладених формулювань. 

SM1 - Раціональне споживання (19,5%)

SM2 - Екологічно безпечна упаковка (35,9%)

SM3 - Первинне сортування відходів (13,6%)
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утворення ТПВ (9,45%)
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Рисунок 3.6 − Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою  

в процесі збору ТПВ [39] 
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Таблиця 3.2 - Формулювання характеристик змісту зв’язку між елементами 

для процесу збору ТПВ  

Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи 

впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції наявного 

вищого рівня та аспектах загальної мети оцінювання 

1 2 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Сriteria). Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з компонентів НС може зазнати 

більш суттєвого безпосереднього впливу в процесі  збору ТПВ? 

Рівень 2. C (Сriteria) Складові НС, що зазнають негативного впливу 

С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу  збору ТПВ на безпеку 

атмосферного повітря, як компонента НС. 

С2 – Вода 
Оцінюється можливий вплив процесу  збору ТПВ на безпеку 

поверхневих та підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3 – Грунт 
Оцінюється можливий вплив процесу  збору ТПВ на безпеку ґрунтів, як 

компонента НС. 

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу  збору ТПВ на безпеку живих 

організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Сriteria) та елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з 

порівнюваних характеризуючих чинників рівня 3 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента НС рівня 2 в процесі  збору ТПВ? 

Рівень 3. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика  

збору відходу 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, об’ємі, 

тощо, на екологічну безпеку компонента НС. При збільшення кількості 

відходів збільшується їх вплив (небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика  

збору відходу 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостях відходу із збільшенням або 

появою небезпеки, тощо, на екологічну безпеку компонента НС.  При 

погіршенні якості відходів (зміна фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей відходу із збільшенням або появою небезпеки) 

збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

збору ТПВ із 

збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов збору відходів із збільшенням небезпечності 

(місцерозташування місць збору, технічні характеристики місця збору, 

своєчасність видалення відходів, змішанні або роздільно зібрані 

відходи, тощо) на екологічну безпеку компонента НС. Тривале 

накопичення відходів супроводжується процесами гниття та розкладу. 

ChF 4 – Управління 

та контроль 

поводження з ТПВ в 

процесі  збору 

Управління та контроль процесу  збору ТПВ, що може вплинути на 

екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або неякісне 

функціонування систем управління та контролю процесу  збору ТПВ 

призводять до підвищення негативного впливу на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 4 SD 

(Sources of danger). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 

4: Яке з джерел рівня 4 може створити більшу загрозу для НС за умови наявного характеру 

чинника рівня 3 в процесі  збору ТПВ? 

Рівень 4. SD (Sources of danger) Джерела  виникнення небезпеки для процесу збору ТПВ 

 



 70 

Продовження таблиці 3 
1 2 

SD1 – Приватна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

SD2 – Багатоквартирна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

SD3 – Виробничі 

підприємства 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

SD4 – Торгівельні 

підприємства 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

SD5 – Установи, 

заклади, організації 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

SD6 – Об'єкти масового 

скупчення людей 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

Зв'язки між елементами рівня 4 SD (Sources of danger) та елементами рівня 5 SM (Security 

measures). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: Який 

із заходів рівня 5 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для 

оцінюваного джерела рівня 4 в процесі  збору ТПВ? 

Рівень 5. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM1 – ССО (в частині 

збору) 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Розробка 

документу за ДБН Б.2.2-6:2013 та відповідними НПА, що містить 

обґрунтування, черговість та обсяги здійснення заходів і виконання 

робіт із санітарного очищення; систем і методів поводження ТПВ; 

необхідної кількості технічних засобів; доцільності змін або 

будівництва об’єктів збору ТПВ; обсягів та джерел фінансування, 

тощо. 

SM2 – Роздільний збір 

вторсировини 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Роздільний збір 

відходів, наприклад, тари та пакувальних матеріалів, під час їх збору 

дозволяє відділити відходи як вторинну сировину, що в свою чергу 

зменшує їх кількісний та покращує якісний склад, а також збільшує 

кількість екологічно безпечних варіантів щодо подальшого 

поводження. 

SM3 – Захист місць 

збору ТПВ 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Такий вибір 

оптимальних умов збору відходів до операцій подальшого 

поводження з ними, що мінімізує їх вплив на компоненти НС, у тому 

числі від впливу атмосферних опадів та живих організмів 

(раціональний вибір засобів збору, захисті місць збору, тощо). 

SM4 – Облік, 

прогнозування 

кількості ТПВ та якості 

їх збору 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Облік споживання 

і прогнозування збору ТПВ (враховує: 

– географічні особливості території збору відходів, а також їх 

характеристики, наприклад: вид, кількість та джерело відходів, 

вироблених на території, організаційні аспекти, пов’язані з 

управлінням відходами, включаючи опис розподілу 

відповідальності між державними і приватними суб'єктами, що 

займаються управлінням відходами; 

– оцінку корисності та придатності використання економічних та 

інших інструментів у вирішенні різних проблем з відходами, з 

урахуванням необхідності підтримки нормального функціонування 

внутрішнього ринку; 

– використання інформаційно-просвітницьких кампаній та надання 

інформації, спрямованої на широкий загал або на конкретний набір 

споживачів, тощо. 
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Закінчення таблиці 3.2 
1 2 

SM5 – Освіченість 

та свідомість 

учасників процесу 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Свідома поведінка 

учасників процесу збору ТПВ, направлена на дотримання вимог 

екологічної безпеки, збереження належної якості НС, самоконтролю, 

раціонального споживання з врахуванням ідеології «zero waste» 

 

В результаті експертно-аналітичного дослідження процесу збору ТПВ 

з’ясовано, що найбільшого небезпечного впливу можуть зазнати С4 «біота» та С3 

«ґрунт» (для кожного з компонентів становить 38,25 % від загального внеску). 

Отриманий результат характеризується як особливостями розташування місць 

збору так і впливом самих відходів. Розподіл небезпек для компонентів довкілля 

зображено на (рис. 3.7)  

 

Рисунок 3.7 − Вагові показники впливу на складові довкілля в процесі збору ТПВ 

 

Аналіз характеристик чинників (рис. 3.8), які створюють негативний вплив, 

показав, що найбільший внесок в небезпеку процесу збору ТПВ для НС має 

відсутність або неякісне СhF4 «управління та контроль поводження з ТПВ», що 

становить 66,31 %. Другим по значущості є ChF3, що характеризує збільшення 

небезпечності відходів в процесі їх зберігання за рахунок біохімічних процесів 

гниття та розкладу, впливу зовнішніх факторів та кліматичних умов, і становить 

20,38 %. Кількісні (ChF1) та якісні (ChF2) характеристики складу ТПВ мають 

найменші внески в формування небезпек та не перевищують 10 % для кожного. 

С1 - Повітря (17,53%)

С2 - Вода (5,962%)

С3 - Грунт (38,25%)

С4 - Біота (38,25%)
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Рисунок 3.8 − Внесок факторів небезпеки, що характеризують процес збору ТПВ 

 

Узагальнені внески типу джерел утворення (SD) в формування небезпеки для 

НС  розподілились наступним чином рис. 3.9.  

 

Рисунок 3.9 − Внесок джерела утворення відходу в загальну характеристику 

небезпечності впливу на НС в процесі збору ТПВ 

 

В результаті оцінювання заходів зменшення негативного впливу на довкілля 

для процесу збору ТПВ за принципами Директиви 2008/98/ЄС (рис. 3.10) з’ясовано 

пріоритетність та кількісний внесок кожного із запропонованих заходів: SM5 

«освіченість та свідомість учасників процесу»  за розрахунками склало 47,69 % від 

загального впливу;  SM3 «захист місць збору ТПВ» – 21,74 %; SM1 «схема 

санітарної очистки (в частині збору ТПВ)» – 12,81 %; SM2 «роздільний збір 

вторсировини» – 9,84 %; SM4 «облік, прогнозування кількості ТПВ та якості їх 

збору» – 7,92 %. 

ChF1 - Кількісна характеристика збору (5,72%)

ChF2 - Якісна характеристика відходу (7,59%)

ChF3 - Умови накопичення зі збільшенням небезпечності (20,38%)

ChF4 - Управління та контроль поводження з ТПВ (66,31%)
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Рисунок 3.10 −  Внесок заходів підвищення екологічної безпеки в процесі збору 

ТПВ 

3.3 Декомпозиція завдань управління екологічною безпекою та 

експертно-аналітичні дослідження процесу транспортування ТПВ 

застосуванням системного багатокритеріального комплексного підходу 

Задача декомпозиції процесу транспортування ТПВ та оцінювання 

екологічної небезпеки та пріоритету заходів з підвищення екологічної безпеки 

зображена на рис. 3.11. Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми 

складає 0,049, що задовольняє вимогам МАІ [99].  В дужках наведені значення 

узагальнених вагових коефіцієнтів у відсотках, отриманих застосуванням 

експертно-аналітичних процедур з використанням програми, що реалізує МАІ. 

Розрахунки узагальнених вагових коефіцієнтів наведено у Додатку Г.  

Зв'язки між елементами ієрархії встановлені на основі характеристик 

взаємодії елементів суміжних рівнів ієрархій. Формулювання характеристик змісту 

зв’язків між елементами верхнього та нижнього рівнів ієрархічної структури та 

запитань для експертів в процесі оцінювання наведено в Табл. 3.3. Результати 

оцінювання небезпеки процесу транспортування ТПВ та пріоритету заходів 

зменшення негативного впливу на НС суттєво залежать від викладених 

формулювань. 
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Рисунок 3.11 − Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою в 

процесі транспортування ТПВ [39]  
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Таблиця 3.3 - Формулювання характеристик змісту зв’язку між елементами 

для процесу транспортування ТПВ  

Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи 

впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції наявного 

вищого рівня та аспектах загальної мети оцінювання 

1 2 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Сriteria). Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з компонентів НС може зазнати 

більш суттєвого безпосереднього впливу в процесі транспортування ТПВ? 

Рівень 2. C (Сriteria) Складові НС, що зазнають негативного впливу 

С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу транспортування ТПВ на безпеку 

атмосферного повітря, як компонента НС. 

С2 – Вода 
Оцінюється можливий вплив процесу транспортування ТПВ на безпеку 

поверхневих та підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3 – Грунт 
Оцінюється можливий вплив процесу транспортування ТПВ на безпеку 

ґрунтів, як компонента НС. 

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу транспортування ТПВ на безпеку 

живих організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Сriteria) та елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з 

порівнюваних характеризуючих чинників рівня 3 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента НС рівня 2 в процесі транспортування ТПВ? 

 

Рівень 3. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика  

транспортування 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, об’ємі, 

тощо, на ЕБ компонента НС. При збільшення кількості відходів 

збільшується їх вплив (небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика  

транспортування 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостях відходу із збільшенням або 

появою небезпеки, тощо, на екологічну безпеку компонента НС.  При 

погіршенні якості відходів (зміна фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей відходу із збільшенням або появою небезпеки) 

збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

транспортування 

ТПВ із збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов транспортування відходів із збільшенням 

небезпечності (технічні характеристики транспортних засобів, 

дотримання умов екологічної безпеки при транспортуванні ТПВ, тощо) 

на екологічну безпеку компонента НС.  

ChF 4 – Управління 

та контроль 

поводження з ТПВ  

Управління та контроль процесу  транспортування ТПВ, що може 

вплинути на екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або 

неякісне функціонування систем управління та контролю процесу  

транспортування ТПВ призводять до підвищення негативного впливу 

на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 4 SD 

(Sources of danger). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 

4: Яке з джерел рівня 4   може створити більшу загрозу для НС за умови наявного характеру 

чинника рівня 3 в процесі  транспортування ТПВ? 

Рівень 4. SD (Sources of danger) Джерела  виникнення небезпеки процесу транспортування ТПВ  
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Закінчення таблиці 3.3 
1 2 

SD1 – Приватна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

SD2 – 

Багатоквартирна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

SD3 – Виробничі 

підприємства 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

SD4 – Торгівельні 

підприємства 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

SD5 – Установи, 

заклади, організації 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

SD6 – Об'єкти 

масового скупчення 

людей 

Внесок джерела утворення відходу в загальну (комплексну) 

характеристику небезпечності впливу на НС в процесі транспортування 

ТПВ 

Зв'язки між елементами рівня 4 SD (Sources of danger) та елементами рівня 5 SM (Security 

measures). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: Який 

із заходів рівня 5 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для 

оцінюваного джерела рівня 4 в процесі  транспортування ТПВ? 

Рівень 5. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM1 – ССО (в 

частині 

транспортування) 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Розробка документу 

за ДБН Б.2.2-6:2013 та відповідними НПА, що містить обґрунтування, 

черговість та обсяги здійснення заходів і виконання робіт із санітарного 

очищення; систем і методів поводження ТПВ; необхідної кількості 

технічних засобів; фінансування, тощо. 

SM2 – Раціональний 

вибір засобів 

транспортування 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Оптимальний вибір 

транспортного засобу за його технічними характеристиками, що 

сприятиме дотриманню максимально можливому рівню екологічної 

безпеки при транспортуванні відходів на визначеній місцевості. 

SM3 – Дотримання 

правил безпеки 

перевезень ТПВ 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки, що характеризується 

дотриманням учасниками процесу транспортування ТПВ вимог 

екологічної безпеки, наприклад, використання спеціалізованого 

накриття    

SM4 – Облік, 

контроль, 

прогнозування 

кількості ТПВ, що 

транспортуються 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Облік споживання і 

прогнозування  транспортування ТПВ (плани з управління відходами) 

враховує  географічні особливості території  транспортування відходів, 

вид, кількість та джерело відходів, вироблених на території, 

організаційні аспекти, пов’язані з управлінням відходами, включаючи 

опис розподілу відповідальності між державними і приватними 

суб'єктами, що займаються управлінням відходами, тощо. 

SM5 – Якість доріг 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки, що визначається 

якістю дорожнього покриття по якому здійснюється перевезення 

відходів, а саме, при перевезенні відходів по пошкодженому 

дорожньому покриттю збільшується можливість його 

несанкціонованого попадання до НС. 

 



 77 

В результаті експертно-аналітичного дослідження процесу транспортування 

ТПВ з’ясовано, що найбільш небезпечного впливу може зазнати C1 «повітря», що 

складає 54,62 % від загального внеску. На думку експертів, це пов’язано з 

інтенсивними процесами біологічного розкладу відходів та додатково діяльністю 

транспорту, які є основними забруднювачами атмосферного повітря. Розподіл 

небезпек для компонентів довкілля приведено на рис. 3.12 

 

Рисунок 3.12 − Вагові показники пріоритетів критеріїв впливу  

на складові довкілля в процесі транспортування ТПВ 

 

Аналіз характеристик чинників, що створюють негативний вплив, показав, 

що найбільший внесок в небезпеку процесу транспортування ТПВ для НС має 

порушення безпечних умов транспортування відходів – ChF 3, що складає 48,25 % 

та пов’язано із загрозою несанкціонованого розповсюдження відходів. Наступними 

по значущості є незадовільний рівень управління та контролю поводження з ТПВ 

– ChF 4 та якісні характеристики складу ТПВ –ChF 2, що складають близько 20 % 

кожний. Найменший внесок в формування небезпеки мають кількісні 

характеристики ТПВ – ChF 1 – 11,06 % (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.13 − Внесок факторів небезпеки, що характеризують  

процес транспортування ТПВ 
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Узагальнені внески типу джерел утворення ТПВ в формування небезпеки 

процесу транспортування для НС розподілились наступним чином: SD1 «приватна 

житлова забудова» – 35,51 %; SD6 «об’єкти масового скупчення людей» – 29,55 %; 

SD2 «багатоквартирна житлова забудова» – 15,48 %; SD4 «торгівельні 

підприємства» – 9,06 %; SD5 «установи, заклади та організації» – 5,82 %; SD3 

«виробничі підприємства» – 4,58 %. 

 

Рисунок 3.14 − Внесок джерел утворення ТПВ в формування  

небезпеки процесу транспортування 

В результаті оцінювання заходів зменшення негативного впливу на довкілля 

процесу транспортування ТПВ за принципами Директиви 2008/98/ЄС з’ясовано 

пріоритетність та кількісний внесок кожного із запропонованих заходів: SM3 

«дотримання правил безпеки перевезень» – 50,3 %; SM5 «якість доріг» – 16,79 %;  

SM4 «облік, контроль, прогнозування кількості ТПВ, що транспортуються» – 

16,06 %; SM1 «схема санітарної очистки (в частині транспортування)» – 8,51 %; 

SM2 «раціональний вибір засобів транспортування» – 8,34 %.  
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Рисунок 3.15 − Внесок заходів підвищення екологічної безпеки  

в процесі транспортування ТПВ 

3.4 Декомпозиція завдань управління екологічною безпекою та 

експертно-аналітичні дослідження процесу видалення ТПВ застосуванням 

системного багатокритеріального комплексного підходу 

Задача декомпозиції процесу видалення ТПВ, оцінювання небезпек та 

пріоритету заходів з підвищення екологічної безпеки, зображена на рис. 3.16. 

Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми складає 0,046, що 

задовольняє вимогам МАІ [99].  В дужках наведені значення узагальнених вагових 

коефіцієнтів та пріоритетів у відсотках, отриманих застосуванням експертно-

аналітичних процедур з використанням програми, що реалізує МАІ. Розрахунки 

узагальнених вагових коефіцієнтів наведено у Додатку Г. Зв'язки між елементами 

ієрархії встановлені на основі характеристик взаємодії елементів суміжних рівнів 

ієрархій. Формулювання характеристик змісту зв’язків між елементами верхнього 

та нижнього рівнів ієрархічної структури та запитань для експертів в процесі 

оцінювання наведено в Табл. 3.4.  
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Рисунок 3.16 Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою 

 в процесі видалення ТПВ [39, 115] 

  

Процес видалення ТПВ, як 

небезпека для НС

С1 – Повітря

(50,12 %)

С2 – Вода

(26,06 %)

С3 – Ґрунт

(12,96 %)

С4 – Біота

(10,86 %)

ChF1- Кількісна 

характеристика 

оперування відходу

(12,32 %)

ChF2 - Якісна 

характеристика 

оперування 

відходу

(7,97 %)

ChF3 - Умови 

оперування ТПВ

зі збільшенням 

небезпечності

(54,95 %) 

ChF4 – 

Управління та 

контроль 

поводження

 з ТПВ

(24,76 %)

SD1 – 

Повторне 

викорис-

тання

(3,01 %)

SD2 – 

Переробка 

на сировину 

та продукцію

(4,32 %)

SD3 –  

Компостув

ання

(6,45 %)

SD4 – 

Спалювання 

або поховання 

з отриманням 

енергії

(13,23 %)

SD5 – 

Поховання 

без 

отримання 

енергії

(25,58 %)

SM5 – Економічне 

стимулювання 

екологічно 

безпечного 

оперування

(14,05 %)

SM4 – Облік, 

контроль, 

прогнозування 

кількості ТПВ, 

якими оперують 

(6,58 %)

SM3 – 

Зацікавлений 

споживач 

ТПВ

(27,36 %)

SM2 – 

Найкраща 

доступна 

технологія 

оперування

(44,01 %)

SM1 – ССО
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оперування)

(8 %)
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отримання 

енергії

(47,41 %)

SCr1 – Знешкодження 

(оброблення, перероблення)

(7,04 %)

SCr2 – Утилізація 

(використання)

(17,82 %)

SCr3 – Видалення 

(остаточне розміщення)

(75,14 %)
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Таблиця 3.4 - Характеристика зв’язків між елементами процесу видалення 

ТПВ [115] 

Елементи 

нижчого рівня, 

пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи 

впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції наявного 

вищого рівня та аспектах загальної мети оцінювання 

1 2 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Sub-criteria). Постановка 

завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який із складових процесу 

видалення ТПВ створює найбільшу небезпеку для НС? 

Рівень 2. SCr1 (Sub-criteria) Процеси видалення ТПВ, що створюють небезпеку 

SCr1 – 

Знешкодження 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом 

механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення, у т.ч. 

оброблення (перероблення) відходів. 

SCr2 – Утилізація 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як будь-яка операція з використання відходів як вторинних 

матеріальних чи енергетичних ресурсів 

SCr3 – Видалення 

(остаточне 

розміщення) 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як здійснення операцій з відходами, що не призводять до 

їх утилізації, наприклад, захоронення (остаточне розміщення відходів 

при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах). 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Objective) та елементами рівня 3 (Сriteria). Постановка 

завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з компонентів НС може 

зазнати більш суттєвого безпосереднього впливу в процесі видалення ТПВ? 

Рівень 3. C (Сriteria) Компоненти НС, що зазнають небезпеки 

С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу видалення ТПВ на безпеку 

атмосферного повітря, як компонента НС. 

С2 – Вода 
Оцінюється можливий вплив процесу видалення ТПВ на безпеку 

поверхневих та підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3 – Грунт 
Оцінюється можливий вплив процесу видалення ТПВ на безпеку 

ґрунтів, як компонента НС. 

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу видалення ТПВ на безпеку живих 

організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 3 (Сriteria) та елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з 

порівнюваних характеризуючих чинників рівня 4 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента НС рівня 3 в процесі видалення ТПВ? 

Рівень 4. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика  

видалення 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, об’ємі, 

тощо, на екологічну безпеку компонента НС. При збільшення кількості 

відходів збільшується їх вплив (небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика  

видалення 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостях відходу із збільшенням або 

появою небезпеки, тощо, на екологічну безпеку компонента НС.  При 

погіршенні якості відходів (зміна фізичних, хімічних чи біологічних 

властивостей відходу із збільшенням або появою небезпеки) 

збільшується їх вплив на компонент НС. 
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Продовження таблиці 3.4 
1 2 

ChF 3 – Умови 

видалення ТПВ із 

збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов видалення відходів із збільшенням 

небезпечності (технічні характеристики устаткування, що задіяно в 

процесі видалення, місцерозташування МВВ, дотримання умов 

екологічної безпеки видалення ТПВ, тощо) на екологічну безпеку 

компонента НС.  

ChF 4 – Управління 

та контроль 

поводження з ТПВ  

Управління та контроль процесу  видалення ТПВ, що може вплинути на 

екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або неякісне 

функціонування систем управління та контролю процесу  видалення 

ТПВ призводять до підвищення негативного впливу на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 5 SD 

(Sources of danger). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 

4: Яке з джерел рівня 5   може створити більшу загрозу для НС за умови наявного характеру 

чинника рівня 4 в процесі  видалення ТПВ? 

Рівень 5. SD (Sources of danger) Джерела споживання ТПВ (виникнення небезпеки) 

SD1 – об’єкти 

повторного 

використання ТПВ 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу  

SD2 – об’єкти 

переробки ТПВ в 

сировину та 

продукцію 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу  

SD3 – об’єкти 

компостування 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу  

SD4 – об’єкти 

утилізації з 

отриманням енергії 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу  

SD5 – об’єкти 

захоронення 

відходів 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу  

SD6 – об’єкти 

спалювання 

відходів без 

отримання енергії 

Внесок об’єкту споживання ТПВ в загальну (комплексну) 

характеристику впливу 

Зв'язки між елементами рівня 5 SD (Sources of danger) та елементами рівня 6 SM (Security 

measures). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: Який 

із заходів рівня 5 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для 

оцінюваного джерела рівня 4 в процесі  видалення ТПВ? 

Рівень 6. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM1 – розробка 

схем санітарної 

очистки в частині 

оперування ТПВ 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Розробка документу за 

ДБН Б.2.2-6:2013 та відповідними НПА, що містить обґрунтування, 

черговість та обсяги здійснення заходів і виконання робіт із санітарного 

очищення; систем і методів поводження ТПВ; необхідної кількості 

технічних засобів; доцільності змін або будівництва об’єктів видалення 

чи утилізації ТПВ; обсягів та джерел фінансування, тощо. 
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Закінчення таблиці 3.4 
1 2 

SM2 – використання 

найкращих доступних 

технологій процесами 

оперування 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Використання 

найкращих з доступних технологічних рішень процесу видалення 

ТПВ з врахуванням екологічної, соціальної та економічної 

складових. 

SM3 – зацікавлений 

споживач ТПВ 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Створення 

підприємства, установи, організації, для якого споживання ТПВ є 

економічно-доцільним (використовує відходи в якості сировини). 

Такий споживач зацікавлений в максимальному акумулюванні 

відходів у своєму господарському використанні. 

SM4 – облік, контроль 

та прогнозування 

кількості ТПВ, якими 

оперують 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. 

Облік, контроль та прогнозування видалення ТПВ враховує: 

– особливості території, на якій здійснюється видалення ТПВ; 

– вид, кількість та джерело відходів, вироблених на території; 

– організаційні аспекти, пов’язані з управлінням відходами; 

– оцінку корисності та придатності використання економічних та 

інших інструментів у вирішенні проблем видалення ТПВ; 

– контроль процесу видалення для недопущення забруднення НС, у 

тому числі дотримання встановлених правил і норм суб’єктами 

оперування, тощо 

SM5 – економічне 

стимулювання 

екологічно безпечного 

оперування 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Використовується 

найкращій серед доступних технологій метод видалення ТПВ, не 

зважаючи на його економічну доцільність (шляхом дотацій, 

фінансування або інших економічних механізмів). 

 

Проведене дослідження дозволило з’ясувати внески в загальну небезпеку 

видалення кожного з його складових, а саме, SCr3 «видалення (остаточне 

розміщення)» – 75,14%; SCr2 «утилізація» – 17,82%; SCr1 «знешкодження» – 

7,04%. Отримані результати (Табл. 3.5) дозволяють порівняти небезпечність для 

компонентів НС кожного з типів видаленняТПВ.  

Таблиця 3.5 - Внески типів видалення ТПВ в загальну небезпеку для 

компонентів НС, % [39, 115] 

Процеси поводження з ТПВ Внески небезпек для компонентів НС, %  

C1–Повітря C2–Вода C3–Ґрунт C–4Біота 

SCr1 – Знешкодження 59,83 8,99 16,79 14,39 

SCr2 – Утилізація 59,17 6,51 16,19 18,13 

SCr3 – Видалення 47,07 32,29 11,84 8,80 

Для видалення в цілому 50,12 26,06 12,96 10,86 

 

Такі значення повною мірою підтверджують Європейську ідеологію 

поводження з відходами, викладену в Директиві 2008/98/ЄС. Окремо слід 

зауважити, що нижній рядок таблиці за своїми значеннями не є середньою 
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арифметичною від усіх процесів, що свідчить про наявність загальносистемних 

емерджентних властивостей.  

За проведеними розрахунками оцінено внески негативного впливу складових 

НС в процесі видалення ТПВ (рис. 3.17), а саме: C1 «повітря» – 59,83%; C3 «ґрунт» 

– 16,79%; C4 «біота» – 14,39%; C2  «вода» – 8,99%  

 
Рисунок 3.17 − Вагові показники впливу на складові довкілля  

процесу видалення ТПВ 

 

Найбільш значущими у формуванні небезпеки процесу видалення ТПВ є ChF 

3 «умови видалення зі збільшенням небезпеки» і ChF 4 «управління та контроль 

поводження з ТПВ», що складають відповідно 54,95% та 24,76% від загального 

внеску. Отримані результати (Табл. 3.6) дозволяють оцінити внески факторів 

формування небезпек видалення ТПВ для компонентів НС.  

Таблиця 3.6 - Внески факторів формування небезпек для НС, % [39, 115] 

Процеси 

поводження з 

ТПВ 

Внески небезпек для компонентів НС, % 

ChF 1 – 

кількісна 

характеристика 

видалення 

ChF 2 – якісна 

характеристика 

видалення 

ChF 3 – 

умови 

накопичення 

відходів із 

збільшенням 

небезпечності 

ChF 4 – 

управління 

та контроль 

процесу 

видалення 

C1–Повітря 12,93 7,36 54,95 24,76 

C2–Вода 12,93 7,36 54,95 24,76 

C3–Ґрунт 12,93 7,36 54,95 24,76 

C3–Ґрунт 7,36 12,93 54,95 24,76 

Для C в цілому 12,32 7,97 54,95 24,76 
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За аналізом наведеної в Табл. 3.6 інформації встановлено наявність 

загальносистемних емерджентних властивостей.  

Важливим результатом оцінки небезпеки процесу поводженняз ТПВ  

встановлення внеску кожного з джерел споживання ТПВ (рис. 3.18). 

 
Рисунок 3.18 − Внесок джерел споживання ТПВ, як небезпек для НС  

в процесі їх видалення 

 

Окрім наукового обґрунтування вибору доцільного способу видалення ТПВ 

застосуванням МАІ, модифікованого для вирішення завдань підвищення 

екологічної безпеки, також можливо вирішити додаткову науково-прикладну 

задачу – підвищення екологічної безпеки процесу видалення ТПВ (SM2). 

Дана задача вирішується шляхом розрахунку вагових коефіцієнтів по 

кожному з заходів підвищення екологічної безпеки, які запропоновано експертною 

групою (рис. 3.19). 

 
Рисунок 3.19 − Оцінювання заходів підвищення рівня екологічної безпеки 

 в процесі видалення ТПВ 
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3.5 Синтез складових процесу поводження з ТПВ загальну систему  

з подальшим оцінюванням методом аналізу ієрархій  

Підсумовуючи результати декомпозиції задач кожної з операцій поводження 

з ТПВ з групуванням об’єктів, що створюють негативний вплив, в процесі синтезу 

доцільно додати територіальний рівень впровадження заходів. Це є важливим 

критерієм оцінювання в період проведення в Україні політики децентралізації 

державного управління та зосередженості на цілях сталого розвитку (рис. 3.20). 

Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми складає 0,056, що 

задовольняє вимогам МАІ [99].  В дужках наведені значення узагальнених вагових 

коефіцієнтів та пріоритетів у відсотках, отриманих застосуванням експертно-

аналітичних процедур з використанням програми, що реалізує МАІ. Розрахунки 

узагальнених вагових коефіцієнтів наведено у Додатку Г. Зв'язки між елементами 

ієрархії встановлені на основі характеристик взаємодії елементів суміжних рівнів 

ієрархій. Формулювання характеристик змісту зв’язків між елементами верхнього 

та нижнього рівнів ієрархічної структури та запитань для експертів в процесі 

оцінювання наведено в Табл. 3.7. 

Зміст елементів рівня 6 позначених на рис. 3.20 такий: SDf1 – «приватна 

житлова забудова»; SDf2 – «багатоквартирна житлова забудова»;  

SDf3 – «виробничі підприємства»; SDf4 – «торгівельні підприємства»;  

SDf5 – «установи, заклади та організації»; SDf6 – «об’єкти масового скупчення 

людей»;  SDo1 – «об’єкти повторного використання»; SDo2 – «об’єкти переробки 

на сировину та продукцію»; SDo3 – об’єкти компостування»; SDo4 – «об’єкти 

утилізації з отриманням енергії»; SDo5 – «об’єкти поховання без отримання 

енергії»; SDo6 – «об’єкти спалювання без отримання енергії». 

Зміст елементів рівня 8 позначених на рис. 3.20 такий: SM1 – «здійснення 

обліку, контролю та прогнозування поводження з ТПВ»; SM2 – «використання 

екологічно безпечних пакувальних матеріалів»; SM3 – «формування освіченості, 

свідомості та раціонального споживання»; SM4 – «здійснення первинного 

сортування ТПВ»; SM5 – «використання найкращих доступних технологій в 

процесах поводження з ТПВ»; SM6 – «зацікавлений споживач ТПВ»; SM7 – 
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«розробка схем санітарної очистки населених пунктів»; SM8 – «здійснення 

роздільного збору вторинної сировини»; SM9 – «дотримання правил безпеки 

перевезень»; SM10 – «створення безпечних умов зберігання (накопичення) та збору 

ТПВ»; SM11 – «якість доріг»; SM12 – «захист місць збору ТПВ»; SM13 – 

«економічне стимулювання екологічно безпечного поводження з відходами». 

 

 

Рисунок 3.20 - Декомпозиція завдання управління екологічною  

безпекою процесу поводження з ТПВ [39]  
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Таблиця 3.7 - Характеристика зв’язків між елементами процесу поводження 

з ТПВ [39] 
Елементи 

нижчого рівня, 

пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи 

впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції наявного 

вищого рівня та аспектах загальної мети оцінювання 

1 2 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Sub-criteria). Постановка 

завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який із складових процесу 

поводження ТПВ рівня 2 створює найбільшу небезпеку для НС? 

Рівень 2. SCr1 (Sub-criteria) Процеси поводження з ТПВ, що створюють небезпеку 

SCr1 – Утворення 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як утворення в процесі виробництва чи споживання будь-

яких речовин, матеріалів і предметів, у тому числі товари (продукція), 

що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких 

їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом 

утилізації чи видалення. 

SCr2 – Збір 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і 

розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах до їх 

утилізації чи видалення, включаючи сортування відходів з метою 

подальшої утилізації чи видалення. 

SCr3 – 

Транспортування 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як транспортування відходів від місць їх утворення або 

зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення. 

SCr4 – 

Знешкодження 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом 

механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення, у т.ч. 

оброблення (перероблення) відходів. 

SCr5 – Утилізація 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як будь-яка операція з використання відходів як вторинних 

матеріальних чи енергетичних ресурсів 

SCr6 – Видалення 

(остаточне 

розміщення) 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. Поняття 

визначається як здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх 

утилізації, наприклад, захоронення (остаточне розміщення відходів при 

їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах). 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Sub-criteria) та елементами рівня 3 (Сriteria). Постановка 

завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з компонентів НС рівня 

3 може зазнати більш суттєвого безпосереднього впливу в процесі видалення ТПВ 

відповідного рівня 2? 

Рівень 3. C (Сriteria) Компоненти НС, що зазнають небезпеки 

С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження з ТПВ на безпеку 

атмосферного повітря, як компонента НС. 

С2 – Вода 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження з ТПВ на безпеку 

поверхневих та підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3 – Грунт 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження з ТПВ на безпеку 

ґрунтів, як компонента НС. 
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Продовження таблиці 3.7 
1 2 

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження з ТПВ на 

безпеку живих організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 3 (Сriteria) та елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з 

порівнюваних характеризуючих чинників рівня 4 здатний створити більшу небезпеку для 

оцінюваного компонента НС рівня 3 в процесі поводження з ТПВ? 

Рівень 4. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика   

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, 

об’ємі, тощо, на екологічну безпеку компонента НС. При 

збільшення кількості відходів збільшується їх вплив (небезпека) на 

компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостях відходу із збільшенням або 

появою небезпеки, тощо, на екологічну безпеку компонента НС.  

При погіршенні якості відходів (зміна фізичних, хімічних чи 

біологічних властивостей відходу із збільшенням або появою 

небезпеки) збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

поводження із 

збільшенням 

небезпечності 

Вплив на екологічну безпеку компонента НС умов поводження з 

ТПВ із збільшенням небезпечності (дотримання умов екологічної 

безпеки, застосування НДТ при поводжені з ТПВ, врахування 

територіальних особливостей, наявності об’єктів ПЗФ тощо).  

ChF 4 – Управління та 

контроль поводженням 

Управління та контроль процесу поводження з ТПВ, що може 

вплинути на екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або 

неякісне функціонування систем управління та контролю процесу  

поводження з ТПВ призводять до підвищення негативного впливу 

на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 5 Go 

(Object groups). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: 

Який з об’єктів рівня 5 може створює більшу небезпеку для відповідного чинника рівня 4 в 

процесі поводження з ТПВ? 

Рівень 5. Go (Object groups) Груповані джерела виникнення небезпеки 

Go1– об’єкти утворення 
Внесок джерел (об’єктів) утворення ТПВ згідно Табл. 3.1 в 

загальну (комплексну) характеристику впливу  

Go2– об’єкти оперування 
Внесок джерел (об’єктів) оперування (споживання) ТПВ згідно 

Табл. 3.4 в загальну (комплексну) характеристику впливу  

Зв'язки між елементами рівня 5 Go (Object groups) та елементами рівня 6 SD (Sources of danger). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 5: Яке з джерел 

рівня 6 може є більш небезпечним для НС для об’єкта рівня 5 в процесі  поводження з ТПВ? 

Рівень 6. SD (Sources of danger) Джерела виникнення небезпеки 

SDf1 – приватна житлова 

забудова 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDf2 – багатоквартирна 

житлова забудова 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDf3 – виробничі 

підприємства 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDf4 – торгівельні 

підприємства 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDf6 – об’єкти масового 

скупчення людей 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  
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Продовження таблиці 3.7 
1 2 

SDf5 – установи, заклади 

та організації 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo1 – об’єкти 

повторного використання 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo2 – об’єкти переробки 

на сировину та продукцію 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo3 – об’єкти 

компостування 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo4 – об’єкти утилізації 

з отриманням енергії 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo5 – об’єкти поховання 

без отримання енергії 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

SDo6 – об’єкти 

спалювання без 

отримання енергії 

Внесок джерела виникнення небезпеки ТПВ в загальну небезпеку 

групи об’єктів  

Зв'язки між елементами рівня 6 SD (Sources of danger) та елементами рівня 7 TLI (Territorial 

level of implementation). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів 

рівня 7: Який територіальний рівень впровадження заходів з підвищення екологічної безпеки 

рівня 7 більш суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для оцінюваного 

джерела рівня 6 в процесі  поводження з ТПВ? 

Рівень 7. TLI (Territorial level of implementation) Територіальний рівень впровадження заходів 

підвищення екологічної безпеки за владним принципом  

TLI1 – Загальнодержавні 

заходи 

Заходи, що впроваджуються виключно за загальнодержавному 

рівні центральними органами виконавчої влади (закони, 

постанови, загальнодержавні норми і правила, стратегії, тощо). 

TLI2 – Регіональні заходи 

Заходи, що впроваджуються з врахуванням особливостей області 

чи регіону, що об’єднує декілька районів, пов’язаних 

територіальними чи іншими характеристиками  

TLI3 – Місцеві заходи 

(об’єктові) 

Локальні заходи з підвищення рівня екологічної безпеки, що 

впроваджуються в межах району, населеного пункту чи об’єкту 

та є специфічними саме для визначеної місцевості 

Зв'язки між елементами рівня 7 TLI (Territorial level of implementation) та елементами рівня 8 

SM (Security measures). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів 

рівня 8: Який із заходів рівня 8 є найбільш ефективним та сприятиме зменшенню негативного 

впливу на НС відповідного територіального рівня впровадження (рівень 7) в процесі  

поводження з ТПВ? 

SM1 – здійснення 

обліку, контролю та 

прогнозування 

поводження з ТПВ 

Облік, контроль та прогнозування поводження ТПВ враховує 

здійснення таких операцій на кожній складовій процесу 

поводження (утворення, збору, транспортування, видалення) з 

врахуванням: 

– особливості території, на якій здійснюється поводження з ТПВ; 

– вид, кількість та джерело відходів, вироблених або спожитих на 

відповідній території; 

– організаційні аспекти, пов’язані з управлінням відходами; 

– оцінку корисності та придатності використання економічних та 

інших інструментів у вирішенні питань забезпечення екологічної 

безпеки поводження з ТПВ; 

– контроль процесу поводження для недопущення забруднення НС, 

у тому числі дотримання встановлених правил і норм учасниками 

процесу, тощо. 
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Рівень 8. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM2 – використання 

екологічно безпечних 

пакувальних матеріалів 

Використання пакувальних матеріалів, що не завдають шкоди 

навколишньому середовищу, наприклад, мають здатність 

самостійно розкладатись на безпечні для довкілля компоненти 

(складові). 

SM3 – формування 

освіченості, свідомості 

та раціонального 

споживання 

Свідома поведінка учасників процесу поводження з ТПВ, 

направлена на дотримання вимог екологічної безпеки, збереження 

належної якості НС, самоконтролю, раціонального споживання з 

врахуванням ідеології «zero waste» 

SM4 – здійснення 

первинного сортування 

ТПВ 

Сортування відходів (як правило тари та пакувальних матеріалів) 

під час їх утворення. Такий тип сортування дозволяє якісно 

відділити відходи як вторинну сировину, що полегшує або збільшує 

кількість варіантів щодо подальшого поводження, зменшує їх 

кількісний та покращує якісний склад. 

SM5 – використання 

найкращих доступних 

технологій в процесах 

поводження з ТПВ 

Використання найкращих з доступних технологічних рішень (в 

розумінні Директив ЄС 96/61/ЄС, 1999/31/ЄС) в процесі 

поводження з ТПВ з врахуванням екологічної, соціальної та 

економічної складових. 

SM6 – зацікавлений 

споживач ТПВ 

Створення підприємства, установи, організації, для якого 

споживання ТПВ є економічно-доцільним (використовує відходи в 

якості сировини). Такий споживач зацікавлений в максимальному 

акумулюванні відходів у своєму господарському використанні.  

SM7 – розробка схем 

санітарної очистки 

населених пунктів 

Розробка документу за ДБН Б.2.2-6:2013 та відповідними НПА, що 

містить обґрунтування, черговість та обсяги здійснення заходів і 

виконання робіт із санітарного очищення; систем і методів 

поводження ТПВ; необхідної кількості технічних засобів; 

доцільності змін або будівництва об’єктів видалення чи утилізації 

ТПВ; обсягів та джерел фінансування, тощо. 

SM8 – здійснення 

роздільного збору 

вторинної сировини 

Роздільний збір відходів, наприклад, тари та пакувальних 

матеріалів, під час їх збору дозволяє відділити відходи як вторинну 

сировину, що в свою чергу зменшує їх кількісний та покращує 

якісний склад, а також збільшує кількість екологічно безпечних 

варіантів щодо подальшого поводження. 

SM9 – дотримання 

правил безпеки 

перевезень 

Захід, що характеризується дотриманням учасниками процесу 

транспортування ТПВ вимог екологічної безпеки, наприклад, 

використання спеціалізованого накриття при перевезенні відходів. 

SM10 – створення 

безпечних умов 

зберігання 

(накопичення) та збору 

ТПВ 

Оптимальні умови накопичення та збору відходів до операцій 

подальшого поводження з ними, що мінімізує їх вплив на 

компоненти НС (вибір місця накопичення, обсяг накопичення до 

передачі, екологічно безпечні засоби збору та зберігання відходів, 

тощо). 

SM11 – якість доріг 

Захід, що визначається якістю дорожнього покриття по якому 

здійснюється перевезення відходів, а саме, при перевезенні відходів 

по пошкодженому дорожньому покриттю збільшується можливість 

його несанкціонованого попадання до НС. 

SM12  – захист місць 

збору ТПВ 

Вибір оптимальних умов збору відходів до операцій подальшого 

поводження з ними, що мінімізує їх вплив на компоненти НС, у 

тому числі від впливу атмосферних опадів та живих організмів 

(раціональний вибір засобів збору, захисті місць збору, тощо). 
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SM13 – економічне 

стимулювання 

екологічно безпечного 

поводження з відходами 

Використання найкращих серед доступних технологій методів та 

механізмів поводження з ТПВ (в розумінні Директив ЄС 96/61/ЄС, 

1999/31/ЄС), не зважаючи на його економічну доцільність (шляхом 

дотацій, фінансування або інших економічних механізмів). 

 

В результаті експертно-аналітичного дослідження надалось можливим 

вперше встановити внески кожного із складових процесу поводження ТПВ в 

загальну небезпеку для НС (рис. 3.21), а саме: SCr6 «видалення» – 46,15 %; SCr5 

«утилізація» – 24,02 %; SCr4 «знешкодження» – 10,95 %;  

SCr1 «утворення» – 10,95 %; SCr2 «збір» – 5,14 %; SCr3 «транспортування» – 

2,79 %.  

 

 

Рисунок 3.21 − Внески кожного із складових процесу поводження ТПВ 

 в загальну небезпеку для НС [39] 

 

Розподіл небезпек за компонентами довкілля складає: C1 «повітря» – 

46,93 %, C2 «вода» – 19,01 %, C4 «біота» – 17,86 %, C3 «ґрунт» – 16,20 %. Окремо 

внески складових процесу поводження з ТПВ в загальну небезпеку для 

компонентів НС представлені в Табл. 3.8.  

Нижній рядок таблиці за своїми значеннями не є середньою арифметичною 

всіх складових процесу, що свідчить про наявність загальносистемних 

емерджентних властивостей.  
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Таблиця 3.8 - Внески складових процесу поводження з ТПВ в загальну 

небезпеку для компонентів НС, % [39] 

Складові процесу 

поводження з ТПВ 

Внески небезпек для компонентів НС, % 

C1–Повітря C2–Вода C3–Ґрунт C4-Біота 

SCr1–Утворення 18,41 9,29 21,96 50,34 

SCr2–Збір 17,54 5,96 38,25 38,25 

SCr3–Транспортування 54,62 8,38 23,23 13,77 

SCr4–Видалення 54,12 26,06 12,96 10,86 

Поводження в цілому 46,93 19,01 16,2 17,86 

Аналіз характеристик чинників (рис. 3.22), які створюють негативний вплив, 

показав, що найбільший внесок в небезпеку для НС мають ChF3 «умови 

поводження з ТПВ» – 54,95 %. Наступними по значущості є незадовільний рівень 

ChF4 «управління та контролю процесу поводження» – 24,76 %. ChF1–кількісні та 

ChF2–якісні характеристики поводження ТПВ мають найменший внесок в 

формування небезпек та складають 11,93 % і 8,36 % відповідно. 

 

Рисунок 3.22 − Аналіз характеристик чинників процесу поводження  

ТПВ, які створюють негативний вплив для НС [39] 

 

За проведеними розрахунками (рис. 3.23) внесок Go1– об’єктів утворення 

відходів в загальну небезпеку (87 %) майже в 7 разів перевищує внесок Go2– 

об’єктів оперування (споживання) (13 %). Зазначений результат є важливим при 

розробці заходів з підвищення рівня екологічної безпеки, оскільки більшість 

наукових досліджень та державних програм спрямовані саме на боротьбу з 

наслідками забруднень, аніж з причинами їх виникнення. 
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Рисунок 3.23 − Внески групованих об’єктів утворення та оперування 

(споживання) ТПВ в загальну небезпеку процесу поводження з ТПВ [39] 

 

Узагальнені внески типу об’єктів утворення та оперування (споживання) 

ТПВ (рис. 3.25) в формування небезпеки для НС розподілились наступним чином:  

SDf6 «об’єкти масового скупчення людей» – 39,69 %; SDf1 «приватна житлова 

забудова» – 20,72 %; SDf2 «багатоквартирна житлова забудова» – 9,98 %; SDf4 

«торгівельні підприємства» – 9,44 %; SDo6 «об’єкти спалювання без отримання 

енергії» – 6,13 %; SDf5 «установи, заклади та організації» – 4,90 %; SDo5 «об’єкти 

поховання без отримання енергії» – 3,31 %; SDf3 «виробничі підприємства» – 

2,27 %; SDo4 «об’єкти утилізації з отриманням енергії» – 1,72 %; SDo3 «об’єкти 

компостування» – 0,92 %; SDo2 «об’єкти переробки на сировину та продукцію» – 

0,53 %; SDo1 «об’єкти повторного використання» – 0,39 %. 

 

Рисунок 3.24 − Внески типу об’єктів утворення та оперування (споживання) 

 ТПВ в небезпеку процесу поводження з ТПВ [39] 

Go2– об’єкти оперування - 13%

Go1– об’єкти утворення  - 87%
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Важливим результатом проведеного дослідження є встановлення 

територіальних особливостей впровадження заходів з підвищення рівня 

екологічної безпеки поводження з ТПВ (рис.3.25). 

 

 
Рисунок 3.25 − Територіальні особливості впровадження заходів  

з підвищення рівня екологічної безпеки поводження з ТПВ [39] 

 

В результаті оцінювання заходів зменшення негативного впливу на довкілля 

за принципами Директиви 2008/98/ЄС (рис. 3.26) з’ясовано пріоритетність та 

кількісний внесок кожного із запропонованих заходів: SM3 – «формування 

освіченості, свідомості та раціонального споживання» – 27,55 %; SM8 – 

«здійснення роздільного збору вторинної сировини» – 13,73 %;  SM7 – «розробка 

схем санітарної очистки населених пунктів» – 12,73 %; SM4 – «здійснення 

первинного сортування ТПВ» – 10,02 %; SM6 – «зацікавлений споживач ТПВ» – 

5,75 %; SM – «захист місць збору ТПВ» – 4,97 %; SM9 – «дотримання правил 

безпеки перевезень» – 4,97 %; SM10 – «створення безпечних умов зберігання 

(накопичення) та збору ТПВ» – 4,97 %; SM13 – «економічне стимулювання 

екологічно безпечного поводження з відходами» – 4,39 %; SM11 – «якість доріг» – 

3,76 %;  SM1 – «здійснення обліку, контролю та прогнозування поводження з ТПВ» 

– 3,38 %; SM5 – «використання найкращих доступних технологій в процесах 

поводження з ТПВ» – 2,89 %; SM2 – «використання екологічно безпечних 

пакувальних матеріалів» – 0,89 %. 
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Рисунок 3.26 − Оцінювання заходів зменшення негативного впливу  

на довкілля процесу поводження з ТПВ [39] 

 

Використання комплексного експертно-аналітичного підходу із 

застосуванням методу аналізу ієрархій є перспективним методом підтримки 

прийняття ефективних управлінських рішень. Доцільні його подальший розвиток 

та впровадження в галузі забезпечення екологічної безпеки для застосування в 

якості методичного інструменту реалізації принципів публічної влади. 

Слід зауважити, що основним обмеженням адекватності та надійності 

досліджень експертно-аналітичними методами є компетентність залучених 

фахівців, їх досвід застосування аналогічних методів. Здатність експертів до 

гармонійного поєднання індивідуальної та колективної праці суттєво позначається 

на отриманні угоджених рішень.  

Висновки до Розділу 0 

Підсумовуючи результати дослідження встановлено, що використання 

багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури із застосуванням МАІ для 

оцінювання складових процесу та об’єктів поводження з ТПВ є ефективним 

механізмом обґрунтування управлінських рішень. Окрім викладеного за 

результатами дослідження встановлено наступні висновки: 

0 5 10 15 20 25 30

SM2 - екологічно безпечна упаковка - 0,89%

SM5 - найкраща доступна технологія - 2,89%

SM1 - облік, контроль та прогнозування поводж.з ТПВ - 3,38%

SM11 - якість доріг - 3,76%

SM13 - економічне стимулювання безп. оперування - 4,39%

SM12 - захист місць збору ТПВ - 4,97%

SM9 - дотримання правил безпеки перевезень - 4,97%

SM10 - екол. безп. умови зберігання та збору ТПВ - 4,97%

SM6 - зацікавлений споживач ТПВ - 5,75%

SM4 - первинне сортування ТПВ - 10,02%

SM7 - схема санітарної очистки - 12,73%

SM8 - роздільний збір вторсировини - 13,73%

SM3 - освіченість, свідомість, рац. cпожив. - 27,55%
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1. Розроблено інформаційно-аналітичну систему складових процесу 

поводження з ТПВ, в якій реалізовано науково-методичний апарат оцінювання 

екологічної безпеки за рахунок комплексного використання методу аналізу 

ієрархій при формуванні рівнів та змісту зв’язків між елементами ієрархії. 

2. Розроблені ієрархії розкривають зміст процесів поводження з ТПВ на всіх 

етапах їх життєвого циклу: утворення, збору, транспортування та видалення 

(знешкодження, утилізація, видалення). Ідеологія методу аналізу ієрархій дозволяє 

комплексно проаналізувати та враховувати взаємний вплив кожного з елементів 

між собою. Сформовані ієрархічні структури наглядно-просторово описують 

природу та принципи формування небезпек процесів поводження з ТПВ для 

складових НС разом із комплексом сучасних заходів управління та контролю.  

3. Застосуванням системного підходу науково обґрунтовано доцільність 

використання експертно-аналітичних процедур оцінювання екологічних небезпек 

кожного з етапів поводження з ТПВ (утворення, збір, транспортування та 

видалення), що дозволило вперше систематизувати та структурувати їх на 

об’єктовому, регіональному та державному рівнях.  

4. За рахунок застосування методу аналізу ієрархій вперше отримано 

показники узагальнених пріоритетів та вагових коефіцієнтів небезпек складових 

елементів системи поводження з ТПВ на стадіях утворення, збору, 

транспортування та видалення, що дозволяє розробити та оцінити внесок 

теоретично обґрунтованих заходів з підвищення рівня екологічної безпеки за 

принципами «ієрархії відходів». Додатково враховано виявлені емерджентні 

системні властивості, що розкривають сутність формування екологічних небезпек, 

а також уточнюють пріоритети комплексних заходів управління та контролю для 

їх зменшення. 

5. Експертно-аналітична оцінка, проведена шляхом послідовного розгляду 

всіх процесів поводження з відходами, надала можливість синтезувати отримані 

результати. Розглянута узагальнена ієрархічна структура дозволила врахувати 

додаткові емерджентні системні властивості для застосування дієвих заходів 

управління екологічною безпекою поводження з відходами.  
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6. Отримані значення узагальнених вагових коефіцієнтів ієрархії по новому 

розкривають сутність формування екологічних небезпек поводження з відходами, 

а також уточнюють пріоритети комплексних заходів управління та контролю для 

їх зменшення. В результаті експертно-аналітичного дослідження надалось 

можливим встановити внески в загальну небезпеку для довкілля кожного із 

складових процесів поводження з ТПВ: SCr6 «видалення» – 46,15 %; SCr5 

«утилізація» – 24,02 %; SCr4 «знешкодження» – 10,95 %; SCr1 «утворення» – 

10,95 %; SCr2 «збір» – 5,14 %; SCr3 «транспортування» – 2,79 %. Розподіл 

небезпечності процесів поводження з відходами для компонентів довкілля 

становить: C1 «повітря» – 46,93 %, C2 «вода» – 19,01 %, C4 «біота» – 17,86 %, C3 

«ґрунт» – 16,20 %. Оцінка характеристик чинників дозволила з’ясувати, що 

найбільшої уваги під час формування небезпеки потребують ChF3 «умови 

поводження з ТПВ», внесок яких складає – 54,95 % від усіх чинників. За 

проведеними розрахунками внесок в загальну небезпеку Go1 «джерела утворення 

відходів» майже в 7 разів перевищує внесок Go2 «джерела споживання відходів». 

Враховано формування екологічних небезпек на всіх етапах життєвого циклу 

поводження з відходами. Обґрунтовані та визначені значення пріоритетів заходів 

управління безпекою місцевого, регіонального, державного рівнів. Дієвість 

впровадження заходів забезпечення нормативної екологічної безпеки 

розподілилась наступним чином: TLI3 «місцеві» – 60,22 %, TLI2 «регіональні» – 

22,55 %, TLI1 «загальнодержавні» – 17,23 %. Встановлено, що SM3 «формування 

освіченості, свідомості та раціонального споживання» є найбільш дієвим із заходів 

і складає 27,55 % серед тринадцяти оцінюваних заходів по забезпеченню 

екологічної безпеки за принципами Директиви 2008/98/ЄС. Узгодженість думок 

експертів при попарному порівнянні елементів кожної з розроблених ієрархічних 

структур відповідає прийнятому для МАІ рівню до 10%. 

Результати досліджень, викладені у розділі 3 опубліковані в [39, 115, 116, 119, 

120].  
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РОЗДІЛ 4 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІГОНІВ ТПВ НА 

ПРИКЛАДІ РОГАНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ ШЛЯХОМ 

ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

За результатами проведеного експертно-аналітичного дослідження та з 

врахуванням наявної системи поводження з відходами в Україні встановлено, що 

найнебезпечнішим джерелом впливу на НС є кінцеві споживачі відходів – звалища 

та полігони ТПВ. З огляду на викладене особливої уваги потребують дослідження 

таких місць видалення відходів на предмет встановлення можливості експлуатації, 

термінового вжиття заходів по закриттю (рекультивації) або виявлення локальних 

(небезпечних для окремих компонентів довкілля) факторів та розробки відповідних 

заходів з  підвищення екологічної безпеки таких об’єктів. Дослідження проведено 

на типовому для України високонавантаженому полігоні ТПВ, що розташований 

біля м. Харків під назвою Роганський полігон ТПВ. 

В рамках дослідження проведено аналіз та оцінку дозвільних і нормативно-

технічних документів на предмет відповідності вимогам діючого містобудівного та 

природоохоронного законодавств, а також натурне обстеження полігону. 

Приведено основні позиції щодо відповідності експлуатаційних характеристик 

полігону діючим нормативно-правовим документам містобудівного та 

природоохоронного законодавств України. 

За результатами дослідження зроблено висновки та пропозиції щодо 

екологічного обґрунтування умов подальшої експлуатації Роганського полігону 

ТПВ. Алгоритм та методологія даного дослідження може бути застосована для 

будь-якого місця видалення твердих побутових відходів, тобто є універсальною. 

4.1 Характеристика Роганського полігону ТПВ  

Полігон по утилізації та переробці твердих відходів в с. Рогань Харківського 

району Харківської області (Цех №5 Полігон ТОВ «Перероблюючий завод») 

розташований у балці Писаренків яр (покинутий глиняний кар’єр), що знаходиться 
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на півночі с. Рогань на землях колишнього навчального господарства «Комуніст» 

(рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 − Цех №5 ТОВ «Перероблюючий завод» – Роганський  

полігон ТПВ. 

 

Територія розташування полігону достатньо віддалена від міста Харків 

(найближчій населений пункт знаходиться на відстані більше 3,0 км), та заходиться 

поблизу окружної дороги та на стику декількох адміністративних районів 

Харківської області, що робить його перспективним для здійснення своїх функцій 

у тому числі завдяки достатній віддаленості від житлової забудови та ефективній 

організації заходів з безпечної роботи міжнародного аеропорту «Харків» 

(рис.Ошибка! Источник ссылки не найден..) 

 

Рисунок 4.2 − Ситуаційна схема розташування Роганського полігону ТПВ 
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Роганський полігон ТПВ відноситься до високонавантажених МВВ, площа 

полігону складає 21,7 га. Полігон введено в експлуатацію в 1975 році. З територією 

полігону ТПВ межують:  

– з півночі - поле; 

– з півдня – проїжджа частина окружної дороги; 

– з заходу – поле; 

– зі сходу – поле. 

Роганський полігон ТПВ має огородження, пропускник і сполучений з містом 

діючою дорогою з твердим покриттям. Полігон поділяється на господарську та 

робочу зони. 

Господарська зона складається з адміністративних приміщень, до яких 

входить контроль-пропускний пункт. На полігоні в наявності 9 одиниць 

автомобільної та спеціальної техніки (один трактор Т-156 навантажник; один 

самоскид Краз 256 Б1, два бульдозери Т-130 та один Т-170, один автомобіль ГАЗ-

5201, пожежна машина та дві поливо-мийні машини ЗТЛ-130). Заправка 

автомобільної та спеціальної техніки здійснюється з резервуара для зберігання 

дизельного палива, ємністю 11м3. В господарських приміщеннях до передачі 

спеціалізованим підприємствам зберігаються власні відходи, які підлягають 

утилізації. Освітлення контрольно-пропускного пункту та території полігону 

здійснюється лампами розжарювання які працюють від акумуляторних та сонячних 

батарей.  

Робоча зона призначена для видалення твердих побутових та інших 

прирівняних до них відходів  III-IV класів небезпеки. Відходи видаляються по 

картам, здійснюється спеціальною технікою їх ущільнення до висоти 2 метрів, з 

послідуючою пошаровою рекультивацією ізолюючим ґрунтом та відходами IV 

класу небезпеки, які можуть використовуватися як ізолюючий матеріал. Деякі 

промислові відходи III-IV класів небезпеки приймаються з обмеженням і 

складуються разом з твердими побутовими відходами з дотриманням санітарних 

вимог. Видаленню на полігоні підлягають такі види відходів: 

− залишки плит деревно-стружкових та деревно-волокнистих з покриттям;  
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− полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням;  

− відходи тверді процесу очищення газу; 

− скло електротехнічне та вироби з безперервної скляної нитки та на її основі 

зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за 

призначенням; 

− матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані або забруднені;  

− овочі та гриби некондиційні;  

− вичавки плодові та ягідні, некондиційні; вичавки овочеві, некондиційні;  

− відходи процесів промивання, очищення та механічного диспергування 

сировинних матеріалів;  

− напівфабрикати власного виробництва напоїв або залишки незакінченого 

виробництва напоїв непридатні для використання за призначенням;  

− плівка з матеріалів синтетичних зіпсована, забруднена або 

неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням;  

− відходи деревини кускові;  

− відходи технологічні м'які;  

− стружка деревинна; тирса деревинна;  

− деревина пиляна чи стругана, некондиційна;  

− обрізки та залишки паперу та картону;  

− залишки плівки іншої; обрізки паперу;  

− полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням; 

− поліетилен низького тиску некондиційний; 

− склобій скла термічностійкого;  

− частинки тверді інші та пил інший; 

− напівфабрикати власного виробництва цегли, плитки та продукції 

будівельної з випаленої глини або залишки незакінченого виробництва цегли, 

плитки та продукції будівельної з випаленої глини, непридатні для використання 

за призначенням;  
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− вапняки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не 

можуть бути використані за призначенням;  

− суміш вапна гашеного з водою (тісто вапняне, молоко вапняне); 

− відсів вапняковий, в т.ч. вапняково-сірчаний та вапняково-магнієвий; 

− гравій зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які 

не можуть бути використані за призначенням; напівфабрикати власного 

виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу або залишки незакінченого 

виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу, непридатні для 

використання за призначенням; 

− напівфабрикати власного виробництва виробів інших з нерудних мінералів, 

або залишки незакінченого виробництва виробів інших з нерудних мінералів, 

непридатні для використання за призначенням;  

− брухт вогнетривких виробів алюмосилікатний;  

− шлаки ливарні;  

− шлак неперероблений, що утворюється в процесі виробництва чавуну та 

сталі;  

− стрижні та форми ливарні, які піддавалися заливанню, що містять органічні 

зв'язувальні речовини; шлак пічний;  

− суміші формовочні на основі фуранових смол відпрацьовані;  

− пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних 

установок; матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням; 

− матеріали текстильні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням;  

− графіт, матеріали вуглецевографітні та вироби з них зіпсовані та їх 

залишки, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за 

призначенням;  

− проводи ізольовані та кабелі некондиційні;  

− обрізки пластмасові; 
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− гума електроізоляційна та вироби з неї зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням; 

− пластики шаруваті електроізоляційні та вироби з них зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням;  

− шлак паливний;  

− засоби фільтрувальні відпрацьовані;  

− вугілля активоване зіпсоване або відпрацьоване;  

− матеріали та вироби будівельні, що містять азбест, зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням;  

− відходи змішані будівництва та знесення будівель та споруд;  

− бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає спеціальному 

обробленню; суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас інших, що не 

підлягає спеціальному обробленню;  

− тара дерев'яна використана (за винятком відходів тари, що утворюються 

при перевезеннях);  

− деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані;  

− матеріали з вмістом азбесту, зіпсовані або відпрацьовані;  

− відходи комунальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн;  

− відходи, одержані при очищенні вулиць, місць загального використання, 

інші;  

− папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані або забруднені; 

− матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані або забруднені;  

− відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою матеріалу зв'язувального 

неорганічного;  

− відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою матеріалу зв'язувального 

органічного;  

− відходи неспецифічні промислові, попередньо перемішані для подальшого 

оброблення чи знищення;  

− залишок нелеткий та шлак; 

− шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових;  
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− дріб'язок тютюновий;  

− жилка тютюнова; пил тютюновий. 

Полігон ТПВ відноситься до інженерно-екологічного комплексу, який 

призначено для централізованого збирання ТПВ та їх захоронення безпечним 

засобом із дотримання вимог екологічної безпеки, захисту атмосферного повітря, 

водних об’єктів, ґрунтів від забруднення компонентами відходів. Річний обсяг 

ТПВ, який приймається на полігон, становить 99597,790 тонн (станом на 2016 рік). 

4.2 Аналіз та оцінка дозвільних та звітних документів 

ТОВ «Перероблюючий завод» наявна документація з проектування та 

експлуатації полігону по утилізації та переробці твердих відходів поблизу с. Рогань 

у двадцяти восьми томах, згідно переліку (далі наведено перелік основних 

матеріалів мовою оригіналів): 

1. «Рабочий проект «Полигон по утилизации и переработке твердых бытовых 

отходов в нос. Рогань Харьковского района Харьковской области Цех №5, 1-я 

очередь» 2002 год (пояснительная записка; организация условий и охраны груда 

рабочих служащих; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)». 

2. «Рабочий проект. «Внесение изменений в рабочий проект полигона по 

утилизации и переработке твердых бытовых отходов в пос. Рогань Харьковского 

района Харьковской области ».2003 год. Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)». 

3. «Рабочий проект «Реконструкции цеха №5 «АОЗТ ПХР 

«Перерабатывающий завод» в пос. Рогань Харьковскою района Харьковской 

области -II-я очередь, обеспечение неотложных противопаводковых мероприятий, 

бесперебойной работы гидротехнических сооружений объекта, поэтапного 

закрытия объекта», 2004год (пояснительная записка; оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); охрана труда; техническая и биологическая 

рекультивация полигона; материалы, разработанные по замечаниям ХОСУ 

«Госинвестэкспертизы»)». 

4. «Дополнение к Рабочему проекту «Реконструкции цеха №5 «АОЗТ ПХР 
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«Перерабатывающий завод» в пос. Рогань Харьковского района Харьковской 

области - II-я очередь, обеспечение неотложных противопаводковых мероприятий, 

бесперебойной работы гидротехнических сооружений объекта, поэтапного 

закрытия объекта». 

5. «Дополнение к Рабочему проекту «Оптимизация технологических циклов 

работы объекта с целью увеличения суточного объема принимаемых ТБО на 1-ую 

и 2-ую очереди «Полигона по утилизации и переработке ТБО пос. Рогань, 

Харьковского района Харьковского района и близлежащих территорий», Цех № 5, 

2004 год (пояснительная записка; технологическая временная дорога но полигону 

ТБО; технологическая временная дорога по полигону ТБО. Графические 

материалы; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); охрана труда; 

мониторинговые исследования работы цеха № 5 «АОЗТ ПХР «Перерабатывающий 

завод» на предмет возможности увеличения объемов поступления ТБО до 1 680 000 

м3 в год без изменения архитектурно-строительных решений)». 

6. «Рабочий проект «АОЗТ ПХР «Перерабатывающий завод» Полигон по 

утилизации бытовых отходов в пос Рогань, Харьковского района Харьковской 

области. Цех №5», 2004 год. Заключение О возможности использования глиняного 

карьера иод засыпку твердыми бытовыми отходами ТБО после выполнения 

строительных работ но уплотнению дна и откосов по утилизации и переработки 

ТБО - II очередь».  

7. «Дополнение к Рабочему проекту «Реконструкции цеха №5 АОЗТ «ПХР 

«Перерабатывающий завод» в пос. Рогань Харьковского района Харьковской 

области - II-я очередь, обеспечение неотложных противопаводковых мероприятий, 

бесперебойной работы гидротехнических сооружений объекта, поэтапного 

закрытия объекта «Дополнительные меры к обеспечению экологической и 

санитарной безопасности объекта путем конкретизации исполнения 

технологических циклов и процессов, мониторинг эксплуатации объекта, 

определение фактической мощности и загруженности, возможности приема ТБО».  

8. «Дополнение к рабочему проекту без выполнения строительных работ, а 

так же без изменения площади полигона ТБО. Порядок закрытия полигона ТБО в 
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пос. Рогань Харьковскою района Харьковской области, Цех № 5», 2007 год 

(пояснительная записка; инструкция по приему ТБО и некоторых нетоксичных 

отходов; генеральный план; технологическая схема эксплуатации I яруса; 

технологическая схема эксплуатации II яруса; технологическая схема 

эксплуатации III яруса; технологическая схема эксплуатации IV яруса; 

технологическая схема эксплуатации V яруса; технологическая схема 

эксплуатации VI яруса; технологическая схема эксплуатации VII яруса; 

рекультивация-закрытие полигона; оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)». 

9. «Проект наблюдательных скважин № 1 и № 2». 

10.«Паспорт спостережної точки по вивченню режима підземних вод № 1 та 

№ 2». 

11.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами з 30.07.2013 по 30.07.2018 р. 

12. «Отчет об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ на 

предприятии ООО «Перерабатывающий завод». 

13.Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів , для отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами для ТОВ «Перероблюючий завод». 

14.Звітна документація з контролю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря на підприємстві ТОВ «Перероблюючий завод» в 2014 -2017 рр. 

15. «Научная эколого-экспертная оценка проекта реконструкции цеха № 5 

ООО «Перерабатывающий завод», пос. Рогань Харьковского района Харьковской 

области, 2013 год». 

16.Реєстрові карти № 345 від 05.04.2016 р. Реєстрові карти за 2016 та 2017 

роки надаємо в електронному форматі. 

17.Паспорт і відомість інвентаризації промислових відходів ТОВ 

«Перероблюючий завод», 2016 р. 

18.Паспорт місця видалення відходів № 05-16 від 07.04.2016р. Паспорт MBB 

за 2016 та 2017 роки в електронному форматі. 
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19.Протоколи вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводів та димності у 

відпрацьованих газах автомобілів ТОВ «Перероблюючий завод». 

20.Результати лабораторних досліджень повітря, води, проб ґрунту, рівнів 

шуму, викопаних протягом 2015-2017 років. 

21.Технічний звіт з топографо-геодезичної зйомки полігону, 2017 р. 

22. Дозвіл на спецводокористування №166/ХР/49д-18 від 19.01.2018 р. 

23.Постанова № 1229 від 10.10.2017 р. Про видачу ліцензії з захоронення 

побутових відходів ТОВ «Перероблюючий завод». 

Надані дозвільні та звітні документи, паспорти, реєстрові карти відходів, 

викидів у атмосферне повітря, скидів стічних вод тощо, достатньо висвітлюють 

діяльність ТОВ «Перероблюючий завод» з експлуатації Роганського полігону з 

утилізації та переробки ТПВ за період з 2002 року по 2017 роки.  

Проаналізовані надані ТОВ «Перероблюючий завод» дозвільні та звітні 

документи, паспорти, реєстрові картки відходів, викидів у атмосферне повітря 

відповідають вимогам чинного законодавства України на момент їх оформлення та 

зокрема містять інформацію, що наводиться далі. 

На Роганському полігоні ТПВ, передбачалося використання існуючого на 

момент проектування котловану глибиною 9-12 метрів, з урахуванням двох 

технологічних етапів експлуатації. Після заповнення котлованів, розпочинається 

другий етап заповнення полігону, який передбачає висотне складування ТПВ. 

Полігон у відповідності до робочих проектів, включає в себе I чергу (площа 

становить 2 га) та II чергу (площа становить 19,2 га) для видалення відходів. 

Загальна потужність полігону (I та II черга) площею 21,2 га розраховується 

згідно проектних даних відображених у : 

1. Робочому проекті «Полігон по утилізації та переробці ТПВ в сел.Рогань 

Харківського району,Харківській області Цех №5. І-ша черга», виконаному у 2002 

році ВАТ «Гіпрозаводтранс». У складі робочого проекту розроблено розділ 

«Оцінки впливу на навколишнє середовище», який має позитивний висновок 

державної екологічної експертизи від 21.07.2003р № 463; 
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2. Робочому проекті реконстуркції цеху №5 Акціонерного товариства 

закритого типу «Підприємство Харківського району «Перероблюючий завод» в 

с.Рогань Харківського району Харківської області - ІІ черга , забезпечення 

невідкладних заходів проти повені, безперебійної роботи гідротехнічних споруд 

об’єкта, поетапного закриття об’єкту, виконаному у 2004 році Українським 

державним науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом 

водопостачання, водовідведення, гідротехнічних споруд, інженерної гідрогеології 

та екології "УкрВОДГЕО" , який має позитивний висновок державної екологічної 

експертизи від 29.03.2004 р. № 160; 

3. Доповненні до робочого проекту Реконстуркції цеху №5 Акціонерного 

товариства закритого типу «Підприємство Харківського району «Перероблюючий 

завод» в с.Рогань Харківського району Харківської області - ІІ черга , забезпечення 

невідкладних заходів проти повені, безперебійної роботи гідротехнічних споруд 

об’єкта, поетапного закриття об’єкту « Оптимізації технологічних циклів роботи 

об’єкту з метою збільшення добового об’єму ТПВ на І-шу та ІІ-гу чергу «Полігон 

по утилізації та переробки ТПВ в сел.Рогань Харківського району Харківської 

області» для потреб Харківського району та прилеглих територій. Цех №5, 

виконаному у 2004 році Українським державним науково-дослідним і 

конструкторсько-технологічним інститутом водопостачання, водовідведення, 

гідротехнічних споруд, інженерної гідрогеології та екології "УкрВОДГЕО", який 

має позитивний висновок державної екологічної експертизи від 22.10.2004р № 805; 

4. Доповненні до робочого проекту Реконстуркції цеху №5 Акціонерного 

товариства закритого типу «Підприємство Харківського району «Перероблюючий 

завод» в с.Рогань Харківського району Харківської області - ІІ черга , забезпечення 

невідкладних заходів проти повені, безперебійної роботи гідротехнічних споруд 

об’єкта, поетапного закриття об’єкту « Додаткові заходи забезпечення екологічної 

та санітарної безпеки об’єкта шляхом конкретизації виконання технологічних 

циклів та процесів, моніторинг експлуатації об’єкта, визначення фактичної 

потужності та завантаженості, можливості прийому ТПВ. Доповнення до проекту 

без виконання будівельних робіт, а також без зміни площі полігону ТПВ. Порядок 
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закриття полігону ТПВ в с. Рогань Харківського району Харківської області Цех 

№5», виконаний у 2007 державним Центром проблем гідротехнічних споруд 

накопичувачів промислових скидів Українським державним науково-дослідним 

інститутом проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього 

природнього середовища "УкрВОДГЕО" , який має позитивний висновок 

державної екологічної експертизи від 01.08.2007р № 356; 

5. Висновків по результатам проведення науково еколого-експертної оцінки 

проекту реконструкції цеху №5 ТОВ «Укргеопроект», згідно договору № 123-2013 

від 25.07.2013р., в складі якої були проведені інженерно-геодезичні вишукування з 

встановленням дійсних контурів та висоти навантаження частин полігону, та 

визначенням залишкових потужностей та можливості прийняття додаткових 

об’ємів, для досягнення проектних відміток, й становить 13 446 262,55 м3 . згідно 

даних статистичної звітності за 2015 р. – проект 13 446 262,55 м3. 

За період експлуатації полігону з 2002 року, станом на 01.01.2016 р. було 

видалено 9 884 394,0784 м3 відходів.   

4.3 Аналіз та оцінка результатів досліджень впливу Роганського 

полігону ТПВ 

Лабораторні дослідження Роганського полігону ТПВ проводились 

територіальними структурними підрозділами Держпродспоживслужби регулярно 

протягом 2015-2017 років, відповідно вимог дозволів та регламенту, 

передбаченому у ОВНС робочих проектів. 

Звітні документи по цих дослідженнях доводять, що результати виконаних 

протягом 2015-2017 років лабораторних досліджень проб повітря, води, ґрунту, 

вимірювань рівнів шуму, засвідчують неперевищення вимог показників, які 

наведені у матеріалах ОВНС зазначених проектів. 

Додатково слід зауважити, що у 2018 році проведено обґрунтування значень 

коефіцієнта фільтрації глинистого протифільтраційного екрана залежно від фізико-

механічних властивостей глин в основі Роганського полігону ТПВ (в залежності 

від числа пластичності). Робота виконувалась згідно господарського договору 
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№935/2.2, укладеного між ТОВ «Перероблюючий завод» та НДУ УКРНДІЕП, за 

результатами якої сформовано науково-дослідну роботу «Услуга по подготовке 

экспертного заключения по определению коэффициентов фильтрации 

экранирующих пород в днище полигона твердых отходов и их надежности для 

поддержания экологического состояния подземных вод». Розрахунок наведено в 

Додатку Е. 

При проведенні інженерно-геологічних вишукувань на глибині 

передбачуваного закладення дна полігону, відзначено наявність відносного 

водоупору – напівтвердих глин, витриманого за потужністю та протяжністю у 

просторі.  

Виходячи з результатів лабораторних випробувань суглинків і глин, були 

встановлені значення числа пластичності: для суглинків - 0,16 (16); для глин - 0,20 

(20). Суглинки з числом пластичності, рівним 16, характеризуються коефіцієнтом 

фільтрації, рівним менше 8,5х10-5 м/добу або менше 8,5х10-8 см/с, що відповідає 

8,5х10-10 м/с. Глини з числом пластичності, що дорівнює 20, характеризуються 

коефіцієнтом фільтрації рівним 7,5х10-6 м/добу або 7,5х10-9 см/с, що відповідає 

7,5х10-11 м/с. 

У відповідності п.3.12 СН 2811400 - 83 коефіцієнт фільтрації проти 

фільтраційного екрана основи полігона ТПВ не має перевищувати значення  

1,0х10-9 м/с (1,0 х 10-7 см/с) або не повинен перевищувати 8,6 х 10-5 м/добу. 

Обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації полігону 

ТПВ, в залежності від фільтраційних характеристик водопроникності глинистого 

екрану в основі полігона ТПВ, проводилося шляхом оцінки відповідності значень 

коефіцієнта фільтрації глинистого екрану нормативним вимогам СН 2811400-83. 

Порівнюючи значення коефіцієнтів фільтрації суглинків і глин в залежності 

від числа пластичності, отриманих під час визначення фізико-механічних 

властивостей лабораторними методами, згідно вимог п.3.12 СН 2811400-83 до 

коефіцієнта фільтрації протифільтраційного екрана, можна констатувати, що 

фільтраційні характеристики глин в основі полігона ТПВ, відповідають 

нормативним вимогам з запасом надійності оскільки:  7,5 х 10-11 м/с (Кф глин) < 1,0 



 112 

х 10-9 м/с (нормативні вимоги до екрану), 7,5 х 10-6 м/добу (Кф глин) < 8,6 х 10-5 

м/добу (нормативні вимоги до екрану). 

З цього випливає, що коефіцієнт фільтрації глин в основі полігона ТПВ на 

два порядки менше, ніж значення коефіцієнта фільтрації протифільтраційного 

екрана відповідно до нормативних вимог, тобто глини в основі полігона ТПВ 

(протифільтраційний екран) мають більш суворі водотривкі властивості, ніж 

сучасні вимоги до них. 

Таким чином, проведена оцінка фільтраційних властивостей глинистих порід 

свідчить про надійність захисного ефекту протифільтраційного екрану в основі 

полігона ТПВ. 

Відповідно результатам інженерно-геологічних вишукувань, виконаних на 

території полігону ТПВ в 2004 р. фірмою ТОВ «Максітрейд» (м. Київ), за складом 

і фізико-механічними властивостями було виділено шар суглинків, заначений як 

шар ИГЕ-2 . 

Використовуючи інженерно-геологічні характеристики порід розрахунковим 

методом були визначені коефіцієнти фільтрації суглинків, що залягають вище глин, 

які спільно з глинами, складають верхню частину проти фільтраційного екрана 

основи Роганського полігона ТПВ. 

Для розрахунків коефіцієнта фільтрації суглинків було використано формулу 

Цункера: 

 𝐾 = 𝐶 (
𝑛

1−𝑛
)
2
∙
1

𝑈2
 , , м/добу  (4.1) 

де U − «питома поверхня», під якою розуміється число, що показує у скільки разів 

сумарна поверхня частинок більше сумарної поверхні частинок, діаметр яких 

дорівнює 1,0 мм; 

C − коефіцієнт форми зерен (400-800 в залежності від породи); 

n − пористість. 

Необхідно відзначити, що в гідрогеологічної практиці формула Цункера 

застосовується в основному для визначення коефіцієнта фільтрації глинистих 
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дрібнозернистих пісків і її застосування для розрахунку коефіцієнта фільтрації 

суглинків носить орієнтовний характер.  

Використавши табличні дані та розрахований за емпіричною формулою 

Цункера коефіцієнт фільтрації суглинків отримано значення, що дорівнює  

1,4 х 10-4 м/добу або 1,6 х 10-10 м/с та в свою чергу відповідає вимогам п. 3-12 СН 

2811400 стосовно якості протидії фільтраційного екрана в основі Роганського 

полігону ТПВ. 

Незважаючи на це, можна стверджувати, що суглинки, які були використані 

для спорудження додаткового екрану в основі полігона ТПВ, мають значні 

водотривкі властивості: після замочування і пригрузки вони можуть розглядатися, 

як ґрунт, що добре екранує, і є, нарівні з глинами, надійним захистом підземних 

вод від можливого проникнення фільтрату. Про це свідчать і результати численних 

фільтраційних дослідів, що проводилися з навантаженими зразками суглинку, а 

також лабораторні досліди, проведені на перем’ятих (і тим самим позбавлених 

макропористі) ґрунтах: і ті й інші дали значення Кф = 1-3 х 10-4 м/добу. 

Таким чином, в результаті досліджень з’ясовано, що наявні фільтраційні 

властивості глинистих порід (глин і суглинків) протифільтраційного екрану основи 

Роганського полігону ТПВ за розрахунками коефіцієнтів фільтрації суглинків із 

застосуванням емпіричної формули Цункера та глин, що ґрунтуються на підставі 

фізико-механічних властивостей зазначених порід, зокрема числі пластичності, 

встановлених при проведенні інженерно-геологічних вишукувань, свідчать про 

надійний захист підземних вод від можливого надходження забруднюючих 

речовин, що можуть утримуватися в фільтраті, який формується в тілі полігону. 

4.4 Фактичне обстеження та аналіз умов функціонування Роганського 

полігону ТПВ 

В період квітеня-червеня 2018 року були проведені виїзди безпосередньо на 

територію Цеху№5 ТОВ «Перероблюючий завод» та здійснені натурні 

дослідження умов його функціонування (рис. 0.3 - 0.10 ). 
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Рисунок 0.3 − В’їзд на територію Роганського полігону ТПВ 

 

 
Рисунок 0.4 − Загальний вид з окружної дороги та улаштування  

зовнішньої огорожі території 
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Рисунок 0.5 − Робочі карти полігону з працюючою технікою 

 

Рисунок 0.6 − Територія робочих карт, що були виведені із екслуатації 
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Рисунок 0.7 − Територія робочих карт 

 

Рисунок 0.8 − Дегазаційні свердловини Роганського полігону ТПВ 

 

Рисунок 4.9 − Улаштування доріг полігону 



 117 

 
Рисунок 4.10 − Вид ділянок території полігону, що ще не використовується 

 

В результаті проведених натурних досліджень безпосередньо на території 

полігону ТПВ (поблизу с. Докучаєвське) та аналізу умов його функціонування 

встановлено, зокрема, відсутність скупчень птахів, комах, відсутність неприємного 

запаху, зроблено висновок про достатню ефективність профілактичних заходів та 

задовільний стан навколишнього природного середовища в межах санітарно-

захисної зони полігону.  

4.5 Аналіз матеріалів технічного звіту з топографо-геодезичної зйомки 

З метою дотримання вимог щодо висоти складування відходів, як те 

передбачено дозвільною та проектною документацією, в 2017 році проведено 

інженерно-геодезичні вишукування, в тому числі натурні дослідження, та 

підготовлено технічний звіт з топографо-геодезичної зйомки Роганського полігону 

ТПВ. Інженерно-геодезичні вишукування виконані ТОВ ГК «Геопром» на підставі 

дозволу Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації. Зйомка виконувалось полярним способом за допомогою 

атестованого та повіреного електронного тахеометру «TOPCON» GTS -239 № ON 

4653 (свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 03/0415 від 

04.02.2016 року, видане ДП «Харківстандартметрологія»). 

Зйомка виконана для одержання топооснови з метою розроблення плану 

земельної ділянки масштабу 1:2000. Вихідні пункти були визначені в реальному 

часі RTK за допомогою GPS приймача Trimble R4. Система координат - СК-63. 

Система висот - Балтійська.  
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Згідно технічного завдання створений цифровий векторний план території у 

маштабі 1:2000 у форматі DXF. Контроль, приймання і оцінка якості топографо-

геодезичних робіт виконувались в процесі виконанні кожної стадії зйомки, а також 

по матеріалах, готових до видачі замовнику (рис. 4.11). 

 

Рисунок 4.11 −  Порівняння топографо-геодезичної карти Роганського  

полігону ТПВ зі супутниковим знімком OSM 
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Топографо-геодезичні роботи виконані на площі 18,8 га. Полігон умовно 

поділений на 14 зон із зазначенням висот відвалу сміття (рис. 4.12):  

 

Рисунок 4.12 − Зонування Роганського полігону ТПВ 

За результатами роботи встановлено, що ділянка зйомки характеризується 

спокійним рельєфом.  Надані матеріали наукової еколого-експертної оцінки 

проекту реконструкції цеху № 5 ТОВ «Перероблюючий завод», виконаної у 2013 

році, та технічного звіту з топографо-геодезичної зйомки полігону, виконаної 

у 2017 році, достатньо характеризують сучасний стан освоєння проектної території 

досліджуваного об’єкта як такий, що задовольняє проектні умови щодо подальшої 

експлуатації об’єкта, оскільки проектна висота складування ТПВ (17 м) фактично 

не досягнута в усіх зонах полігону, а саме: в зоні 1 максимальна висота відвалу 

сміття до 16.5 м, в зоні 2 – до 16 м, в зоні 3 – до 15.5 м, в зоні 4 – до 15.1 м, в зоні 5 

– до 15.5 м, в зоні 6 – до 14.6 м, в зоні 7 – до 11 м, в зоні 8 – до 10.9 м, в зоні 9 – до 

10.1 м, в зоні 10 – до 9 м, в зоні 11 – до 7.8 м, в зоні 12 – до 5.9 м, в зоні 13 – до 4.5 

м, в зоні 14 – до 1.5 м.  

Період остаточного досягнення запроектованої максимальної висоти 

складування відходів залежить не стільки від загальної кількості надходження 

ТПВ, скільки від сортування та впроваджених технологій переробки первинних 
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відходів і потребують постій-ного уточнення безпосередньо за результатами 

натурних замірів фактичного заповнення карт складування. 

4.6 Збір та аналіз інформації щодо позиції громадськості про можливість 

подальшого функціонування полігону 

Проведено аналіз доступної у вільному доступі, у тому числі мережі 

Інтернет, інформації щодо діяльності Роганського полігону ТПВ. Додатково 

враховано наявність інформації в складі дозвільних документів, щодо публічного 

висвітлення діяльності МВВ. Стислий інформаційний огляд подано в рис. 4.13-4.17 

 

.  

Рисунок 4.13 −  Інформаційний лист Харківської обласної адміністрації  
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Рисунок 4.14 − Приклад публікації щодо діяльності Роганського полігону ТПВ 

 

Рисунок 4.15 − Інформація Харківської РДА щодо діяльності МВВ 
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Рисунок 4.16 −  Кадри відео з квадра-коптера у матеріалах XR Adventures 

 
Рисунок 4.17 −  Кадри відео з квадра-коптера 05.05. 2017 рік 

https://www.youtube.com/channel/UCDx-bmr4iKjJ0Ql7vyqZGxQ
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Проведений аналіз інформації щодо наявних звернень громадськості 

стосовно екологічної безпеки та загрози здоров’ю населення в районі 

функціонування Роганського полігону ТПВ за період експлуатації 2002-2017 років 

та на час проведення цього дослідження вказує на в цілому нейтральну позицію 

громадян щодо діяльності МВВ. Найбільше занепокоєння з боку громадськості 

викликали пожежі ТПВ на території Роганського полігону ТПВ, які фактично 

виникали майже щорічно. 

4.7 Дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від Роганського полігону ТПВ 

У даному розділі наведено матеріали натуринх дослідень, виконаних автором 

під час співучасті у виконанні науково-дослідних робіт НДУ УКРНДІЕП, а саме, 

«Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів 

(проміжний)», 2018р., № держ. реєстрації 0118U000521; «Розробка методичних 

вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря для полігонів ТПВ (заключний)», 2019р., № держ. реєстрації 0119U102754. 

Враховуючи вищенаведену інформацію з діяльності Роганського полігону 

ТПВ встановлено, що найбільша небезпека для НС пов’язана із забрудненням 

атмосферного повітря як постійного і неконтрольованого процесу.  

Дослідження забруднення атмосферного повітря в зоні впливу полігонів ТПВ 

включає в себе чисельні розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря (емісія) враховуючи викиди біогазу, а також оцінку міграції забруднюючих 

речовин, що утворюються в досліджуваному місці видалення відходів. Для обліку 

та розрахунку обсягів викидів в атмосферне повітря підвищується необхідність 

здійснення натурних досліджень (вимірів) емісії та складу звалищного газу (біогаз) 

на полігонах ТПВ. Ці дослідження проводяться з метою уточнення результатів 

теоретичних досліджень (математичного моделювання) згідно Додатку Д. 

На кількісну характеристику викидів забруднюючих речовин та парникових 

газів, які виділяються з МВВ, впливає ціла низка факторів, серед яких можна 
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виділити наступні: кліматичні характеристики; робоча площа полігону; строки 

експлуатації полігону; кількість захоронених відходів; потужність шару відходів; 

морфологічний склад відходів; вологість відходів; вміст органічної складової у 

відходах; технологія захоронення відходів. Для оцінки обсягів викидів на 

Роганському полігоні ТПВ проведено натурні (польові) дослідження та отримано 

практичні дані про просторове розподілення біогазу на різних ділянках 

захоронення відходів. Результати дослідження сформовано вищевказаних науково-

дослідних роботах. 

4.7.1 Засоби вимірів фізичних параметрів та хімічного складу звалищного 

газу з полігону ТПВ 

Проби на Роганському полігоні ТПВ відбирались в ряді точок по площі тіла 

полігону. Відбір проб звалишного газу здійснювався шляхом відсосу. Хімічний 

аналіз звалишного газу проведено за існуючими погодженими методиками. Проби 

звалишного газу відбирались електроаспіратором “Тайфун” Р2-20 (діапазон 1-20 

л/хв, похибка ±15%). При визначенні фізичних параметрів використовували 

наступні вимірювальні прибори: термометри ТЛ-3, ГОСТ 915-73 (діапазон 

вимірювання 0-350 0С, похибка ±1%); секундомір (діапазон вимірювання 0-60 хв, 

похибка ±0,01%);  трубки полівінілхлоридні, внутрішній діаметр 5 мм. 

З метою визначення якісного та кількісного складу звалишного газу 

застосовувалися наступні прилади: газоаналізатор «КОЛИОН-1В-03»; 

інтерферометр шахтний ШИ-12; газоаналізатор «TESTO-350» (має вмонтовану 

пам'ять до 500 вимірів та дозволяє проводити виміри у великих діапазонах значень 

концентрацій димових газів для контролю промислових процесів, а також 

забезпечує високу точність вимірів граничних значень газових викидів).  

Діапазон і похибка вимірів основних характеристик газових викидів 

газоаналізатором «Testo-350», інтерферометром шахтним ШИ-12, а також 

газоаналізатора «КОЛИОН 1В-03» приведені в Табл. 4.1 – 4.3. 
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Таблиця 4.1 - Похибка та діапазон вимірів газоаналізотора «Testo-350» 

№ Показник Діапазон вимірів Границі допустимої похибки вимірювань 

1 2 3 4 

1 Температура 
-40…+1000 0С 

(до +1200 0С) 
±0,5 0С (0…+100 0С); ±0,5 % (більше +100 0С) 

2 О2 0…21 % ±0,2 % 

3 СО 0…10000 млн-1 ±20 ppm (до 400 млн-1); ±5% (до 2000 млн-1); 

±10% (до 10000 млн-1) 

4 NO 0…30000 ppm 
±5 ppm (до 100 ppm); ±5% (до 2000 ppm); ±10% 

(до 30000 ppm) 

5 NO2 0…500 млн-1 ±10ppm (до 100 млн-1); ±5% (більше 100 млн-1) 

6 SO2 0…5000 млн-1 
±20 ppm (до 400 млн-1); ±5% (до 3000 млн-1) 

±10% (до 30000 млн-1) 

7 
Різниця 

тиску 
0…100 гПа ±0,1 гПа (0…20 гПа); ±0,5% (20…100 гПа) 

 

Таблиця 4.2 - Похибка та діапазон вимірів інтерферометра шахтного ШИ-12 

№ Показник 
Діапазон 

вимірів 

Границі допустимої похибки 

вимірювань 

1 2 3 4 

1 
Вимірювання об’ємної 

долі метану 

Від 0 до 

100% 

±4% при t – (20±5)0C; атмосферному тиску 

(101,3±1,07) кРа 

2 
Вимірювання об’ємної 

долі СО2 

Від 0 до 

100% 

±4% при t – (20±5)0C; атмосферному тиску 

(101,3±1,07) кПа 

Таблиця 4.3 - Похибка та діапазон вимірів газоаналізатору  

«КОЛИОН 1В-03» 

№ Показник 
Діапазон 

вимірів 

Границі допустимої похибки 

вимірювань 

1 2 3 4 

1 Сірководень 0 - 30 мг/м3 ±15% при t від – 30 до + 45 0C; 

атмосферному тиску (84 - 106,7) кПа 

2 
Відносна 

вологість 
30 – 95 % на кожні 10% ±0,2 долі основної похибки 

 

Об'єми газів, що відходять від устаткування, приведені до нормальних умов: 

температура – 273К, тиск – 101,3Кпа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного 

палива. Перерахування з ppm в мг/м3 з приведенням до нормативного значення 

Q2норм (яке вибирається в залежності від виду палива) виконувалося згідно за 

формулою: 

 𝐶𝑂(мг/м3) =
21−𝑄2норм

(21−𝑄2)
× 𝐶𝑂(𝑝𝑝𝑚) × 1,25, (4.1) 

де 21 − концентрація кисню в повітрі;   
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Q2 − вимірювана концентрація кисню;   

Q2норм − нормативне значення кисню – для газу дорівнює 3%. 

 𝑁𝑂𝑥(мг/м
3) =

21−𝑄2норм

(21−𝑄2)
× 𝑁𝑂𝑥(𝑝𝑝𝑚) × 2,05, (4.2) 

 𝑆𝑂2(мг/м
3) =

21−𝑄2норм

(21−𝑄2)
× 𝑆𝑂2(𝑝𝑝𝑚) × 2,93, (4.3) 

Для визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) використовується формула: 

ККД=100-Q , 

де Q – витрата тепла с газами, які відходять, її визначають за формулою: 

                                                                          (4.4) 

де AT – температура димових газів;   

VT – температура навколишнього повітря;   

А2, B – коефіцієнти, які залежать від типу палива;    

Kk – фактор конденсації;   

21 – концентрація кисню у повітрі;   

O2 – виміряна концентрація кисню. 

Для визначення коефіцієнта надлишку повітря використовують формулу: 

 ∝=
СО2max

СО2
, (4.5) 

де CО2max  – максимальне значення вмісту діоксиду вуглецю для даного виду 

палива;   

СО2 – розрахункове значення СО2. 

Вимірювання концентрації вказаних газів відбувається в ppm. Перерахунок 

величини ppm в мг/м3 проводиться за формулами:  

1) для монооксиду вуглецю (СО):  

 𝐶𝑂(мг/м3) =
21−𝑄2норм

(21−𝑄2)
× 𝐶𝑂(млн−1) × 1,25, (4.6) 

де 21 – концентрація кисню у повітрі;  О2 – виміряна концентрація кисню;  

CO (млн-1) – замірне значення монооксиду вуглецю в (млн-1);  

2) для оксидів азоту (NOх):  

( )
( )

,
21

VT-AT = Q
2

2
2 kKB

O

A
−








+









−
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                              ,                   (4.7) 

де NO(ppm) – замірне значення монооксиду азоту в ppm;  

NO2 (млн-1)- замірне значення діоксида азота в (млн-1); 

3) для діоксида сірки:  

                                  ,                                    (4.8) 

де SO2 (млн-1) - замірне значення діоксида сірки в (млн-1). 

Схема монтажу та розташування приладів для проведення інструментальних 

вимірів забруднюючих речовин із свердловини, яка пробурена в тілі полігону ТПВ, 

представлена на рис. 4.18.  

 

 

Рисунок 4.18 − Схема проведення інструментальних вимірів забруднюючих  

речовин із тіла (свердловини) полігону ТПВ 

 

Позначення згідно вищевказаної схеми відповідають: 1 – свердловина;  

2 – лінійка; 3 – мікроманометр; 4 – трансформатор; 5 – пневмометрична трубка; 6 

– забірна трубка; 7 – фільтрувальний патрон; 8, 11, 14, 21 – затискачі; 9, 13 – 

термометри; 10 – діафрагма; 12 – трійник; 15, 19 – манометри; 16 – 

краплеуловлювач; 17 – поглинач вологи; 18 – підігрівач газу; 20 – реометр; 22 – 

електроаспіратор Р-20-2; 23 – зонт. 

Основне обладнання, що використовується для відбору проб відходів 

приведено в Табл. 4.4. 

( )
( )

( ) ( )  05,2млнNОppmNО
О-21

О-21
NО 1

2

2

2норм

x += −

( )
( )

( ) 93,2млнSО
О-21

О-21
SО 1

2

2

2норм

2 = −

23 
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Таблиця 4.4  - Обладнання для відбору проб відходів 

Обладнання/ 

матеріал 

Місце знаходження/ 

агрегатний стан відходів 

Обмеження використання 

Лопата/  

нержавіюча сталь 

(далі - н/с) 

Відстійники, звалища 

(полігони), контейнери / 

осади, тверді речовини 

Вимоги техніки безпеки. Можуть 

виникнути труднощі через 

відсутність доступу к місцю (точці) 

відбору. 

Бур / н/с  Відстійники, звалища 

(полігони), контейнери / 

тверді речовини, осади 

Можуть виникнути труднощі при 

відборі в’язких твердих та 

затверділих відходів 

 

Найбільш розповсюджені методи оцінюваня кількості і швидкості утворення 

біогазу складаються з методів моделювання процесів газоутворення в тілі полігону 

ТПВ, а також натурні дослідження, у тому числі складу ТПВ, з використаннім 

сертифікованих методів інструментально лабораторних вимірювань. 

4.7.2 Польові досліджень газоутворення Роганського полігоні ТПВ 

Одним із способів оцінки потенціалу збору біогазу, калібровки моделей 

газоутворення для умов конкретного полігону і отримання додаткової інформації 

для проектування системи збору БГ є проведення польових досліджень на полігоні 

ТПВ. 

Методи польових досліджень газоутворення поділяються на пасивні, коли 

вимірюється самовільний вихід БГ із тіла полігона, та активні, так звані насосні 

тести або пробні відкачування БГ за допомогою експериментальної системи 

відбору на декількох репрезентативних ділянках полігону. 

Активний метод включає оцінку потоку БГ із колодязя або свердловини із 

одночасним аналізом складу БГ (CH4, CO2, O2, H2S, N2). Для відбору проб 

звалищного газу за допомогою пробовідбірної трубки і газоаналізатора відбирали і 

аналізували склад звалищного газу (схема відбору проб біогазу приведена на рис. 

4.19, де: 1 – пробовідбірник (зонд); 2 – газова лінія; 3 – фільтри для захисту 

газоаналізатора від пилу і вологи; 4 – газоаналізатор з вбудованим збудників 

витрати; 5 – обмежувальне кільце; H – глибина відбору проби біогазу). 
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Рисунок 4.19 – Схема відбору проб біогазу з колодязя або свердловини 

Для оцінки концентрації БГ над поверхнею полігона при його самовільному 

виході із тіла полігону над його поверхнею застосовували пасивний метод відбору 

БГ. Із щільної плівки робили шатр розміром 1,5*2,0 м, який за визначений 

проміжок часу заповнювався БГ і по закінченню його заповнення шатра визначали 

його концентрацію (CH4, CO2, O2, H2S, N2) (рис.4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Шатр для збору біогазу з поверхні полігону ТПВ 
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В липні-серпні та жовтні-листопаді 2018 року були проведені 

експериментальні заміри фізичних параметрів та хімічного складу звалищного 

газу. Газ відкачували із попередньо герметично закритих двох колодязів – № 1 і № 

2. Колодязь № 1 розміщений справа від в'їзду на полігон. Діаметр колодязя – 0,6 м, 

глибина – 6,3 м. Колодязь № 2 розміщений зліва від в'їзду на полігон на горі 

відходів. Діаметр колодязя – 0,5 м, глибина – 2,0 м. Проби відбиралися із закритого 

поліетиленовою плівкою колодязя № 1, глибина якого становить 6,3 м, та колодязя 

№ 2 глибиною 2,0 м. Результати дослідження фізичних параметрів показані в 

таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 - Результати дослідження фізичних параметрів звалищного газу 

на Роганському полігоні ТПВ 

Дата відбору 

проби 

Колодязь № 1 Колодязь № 2 Примітки 

1 2 3 4 

Вологість 

червень 2018 р. 94,0 об. % 96,0 об. %  

серпень 2018 р. 96,0 об. % 96,0 об. %  

листопад 2018 р. 93, 0 об.% 93, 0 об.%  

Температура 

червень 2018 р. 24 оС 26 оС  

серпень 2018 р. 31 оС 33 оС  

листопад 2018 р. 17 оС 19 оС  

 

Як видно із даних, наведених у таблиці 4.5, вологість ЗГ практично не 

змінюється, розбіжність становить 3 відсотки.  

Результати дослідження хімічного складу ЗГ приведені у Табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 - Результати дослідження хімічного складу звалищного газу на 

Роганському полігоні ТПВ 

Дата відбору 

проби 

Вміст 

інгредієнтів у 

звалищному газі 

в колодязі № 1 

глибиною 6,3 м 

Вміст 

інгредієнтів у 

звалищному газі 

в колодязі № 2 

глибиною 2,0 м 

Температура 

газу 

 

1 2 3 4 

Сірководень 

червень 2018 р. 0,0024 % об. 0,0015 % об. 25оС 

серпень 2018 р. 0,0025 % об. 0,0017 % об. 32оС 

листопад 2018 р. 0,0023 % об. 0,0020 % об. 18оС 

Метан 

червень 2018 р. 45 об. % 45 об. % 25оС 

серпень 2018 р. 40 об. % 40 об. % 32оС 

листопад 2018 р. 50 об.% 60 об.% 18оС 

Діоксид вуглецю 

червень 2018 р. 15 об.% 21 об.% 25оС 

серпень 2018 р. 5 об. % 17 об. % 32оС 

листопад 2018 р. 20 об.% 25 об.% 18оС 

Кисень 

червень 2018 р. 1,0-1,5 об.% 1,4-1,6 об.% 25оС 

серпень 2018 р. 0,8-1,2 об.% 1,2-1,4 об.% 32оС 

листопад 2018 р. 0,9-1,4 об.% 1,6-1,7 об.% 18оС 

Оксид азоту 

червень 2018 р. 0,0005 об. % 0,0007 об. % 25оС 

серпень 2018 р. 0,0006 об. % 0,0008 об. % 32оС 

листопад 2018 р. 0,0004 об. % 0,0009 об. % 18оС 

Монооксид вуглецю 

червень 2018 р. Не визначено Не визначено 25 оС 

серпень 2018 р. Не визначено Не визначено 32 оС 

листопад 2018 р. Не визначено Не визначено 18 оС 

Вуглеводні 

червень 2018 р. Не визначено Не визначено 25 оС 

серпень 2018 р. Не визначено Не визначено 32 оС 

листопад 2018 р. Не визначено Не визначено 18 оС 

 

При проведені натурних досліджень були відібрані проби для визначення 

об'ємів звалищного газу. У колодязі № 1 швидкість викиду звалищного газу складає 

0,3 л/хв. (0,018 м3/год.), у колодязі № 2 – 1,0 л/хв. (0,06 м3/год.). 
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Також було проведено дослідження хімічного складу звалишного газу у 

верхній зоні колодязів (0,5 м вниз від поверхні землі). Визначено складові біогазу: 

метан – 15% об., діоксид вуглецю – 5,0 % об., кисень – 16 % об., азот – 63 % об. 

Решта – залишки оксидів та інших речовин. 

Данні щодо утворення та виділення з тілу полігону метану в залежності від 

глибини відбору проби та температури ЗГ наведено на рис. 4.21. 

 

Рисунок 4.21 – Графік зміни кількості метану у звалищному газі 

Як видно із графіка, з ростом температури та зменшенням глибини колодязя 

продуктивність утворення метану на полігоні падає. При чому, чим ближче до 

поверхні тіла полігону заскладовані відходи, тим більша швидкість зменшення 

емісії метану.  

Динаміка виділення діоксиду вуглецю з полігону ТПВ наведена на рис. 4.22. 

 

Рисунок 4.22 – Динаміка зміни виділення діоксиду вуглецю 

Як видно із графіка, процентний вміст діоксиду вуглецю більше у 

звалищному газі, який надходить із верхнього шару захоронених відходів. Зі 

зростанням температури утворення діоксиду вуглецю зменшується. Чим глибше 

захоронені відходи, тим більше скорочується утворення діоксиду вуглецю. Данні 

щодо вмісту кисню у викидах звалищного газу наведено на рис. 4.23 
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Рисунок 4.23 – Дані щодо вмісту кисню у звалищному газі 

Аналізуючи дані, наведені на рис. 4.23, можна констатувати, що процент 

вмісту кисню у об’ємі звалищного газу на глибині 6,3 м менше, ніж на глибині 2,0 

м. Зі зростанням температури зменшується вміст кисню у звалищному газі. 

Проведені дослідження показали, що звалищний газ, який утворюється на 

полігоні с. Рогань, характеризується наступним складом компонентів: метан – 40-

60 % об., діоксид вуглецю - 5-25 % об., сірководень – 0,0015-0,0025 % об., кисень – 

0,8-1,7 % об., оксид азоту - 0,0004-0,0009 % об., вологість – 96-98 %. 

З метою оцінки газоутворення протягом року у 2019 році були проведені 

додаткові польові дослідження на Роганському полігоні ТПВ. У квітні 2019 року 

проведені вимірювання газоутворення на Роганському полігоні ТПВ (секція І) 

активним методом. Проби БГ відбирали із колодязя глибиною 6 м, діаметром 0,8 м 

за допомогою відкачування газу. Одночасно визначали вміст метану та СО2 за 

допомогою газоаналізатора ШИ-12, вміст О2 – газоаналізатором ТЕSTO-350, вміст 

H2S - газоаналізатором «КОЛИОН  1В-03». Результати вимірювання складу газу: 

метан – 33,7-38,2 %, діоксид вуглецю – 18,2-19,3 %, азот – 0,0008 %, сірководень - 

0,0024 %, кисень – 0,8-1,7 %. 

Низький рівень метану (менше 39 %) у звалищному газі, можливо, свідчить 

про затухання процесу метаноутворення в товщі полігону, а підвищений рівень 

азоту і наявність кисню – про потрапляння повітря в тіло полігона при відборі проб. 

У липні 2019 року на полігоні (секція ІІ) проведені польові дослідження 

активним і пасивним методами. У процесі досліджень були відібрані відходи з тіла 

полігону і визначена їх вологість, яка склала 51-56 % (при температурі повітря 28-

35 С). Результати вимірювання складу газу: метан – 48,3 % -59,2 %; вуглекислий 

газ – 23,7- 30,7 %; сірководень - 0,0024 %; азот - 0,0008 %,  кисень – 0,4-0,8 %. 
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Додатково на Роганському полігоні ТПВ (ІІ секція) у серпні 2019 року була 

пробурена свердловина глибиною 2 м. Для аналізу вологості і органічної речовини 

під час буріння свердловини було відібрано 5 проб зразків відходів. Склад газу 

(CH4, CO2, O2) вимірювали за допомогою портативного газоаналізатора ШИ-12 та 

ТЕSТО-350, аналіз перевірки складу зразків БГ був проведений в лабораторії НДУ 

УКРНДІЕП на газовому хроматографі. 

У квітні-вересні 2019 року на 3 секції Роганського полігону ТПВ, де 

відбувається активна фаза (4 фаза) розщеплення органіки на окремі складові і 

перетворення в метан, було відібрано приблизно 20 проб звалищного газу. 

Дослідження проводили аналогічно дослідженням в секції №1 полігона. Склад газу 

залежно від пори року приведені в таблиці 4.7.  

Таблиця 4.7 - Характеристика складу газу в залежності від пори року  

(секція №3) 

Пора року відбору проб газу Склад газу, % мас. 

СН4 СО2 NOx О2 H2S 

Квітень 2019 р. 41,2 22,4 0,0007 1,4 0,0024 

42,8 23,6 0,0008 1,7 0,0025 

43,2 22,3 0,0009 1,6 0,0026 

Липень 2019 р. 48,3 23,2 0,0008 0,8 0,0019 

53,4 24,1 0,0009 0,75 0,0020 

56,7 24,6 0,0007 0,9 0,0022 

Жовтень 2019 р. 43,5 22,7 0,0009 1,25 0,002 

46,4 22,9 0,0006 1,2 0,0022 

48,3 23,2 0,0008 1,3 0,0021 

 

Як видно із даних таблиці 4.7, концентрація метану досягає максимальних 

значень влітку (липень). Це обумовлено підвищеною температурою повітря 28-34 

С, яка створює оптимальні умови (вологість, температура в тілі полігону) для 

утворення метану. Додатково були відібрані проби відходів і визначені їх вологість 

і температура.  

Концентрація метану залежно від пори року представлена на рис.4.24. 
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Рисунок 4.24 – Концентрація метану залежно від пори року 

 

Як видно із графіку на рис. 4.24, максимальна концентрація метану 

спостерігається влітку, коли температура повітря є найвищою, а вологість відходів 

у тілі полігону – 55-59 %. Таким чином було експериментально підтверджено 

залежність концентрації метану від температури в тілі полігона, вологості та 

температури повітря (пори року). 

Результати досліджень, проведені у квітні – вересні 2019 року на 

Роганському полігоні ТПВ, представлені в Табл. 4.8 та 4.9. 

Таблиця 4.8 - Результати дослідження викидів забруднюючих речовин з 

поверхні Роганського полігону ТПВ пасивним методом 

 

Дата відбору 

проби 

Колодязь  

№ 1 

Колодязь 

№ 2 

Св. № 1 Св. № 2 

 

Під 

плівкою 

Темп., 
оС 

1 2 3 4 5 6 7 

Сірководень, % об. 

19.04.2019 0,0011 - 0,0012 0,0016 - 19 

30.05.2019 -  0,0013 0,0014 0,0021 - 22 

03.07.2019 0,0014 - 0,0018 0,0020 - 27 

26.09.2019 0,0022 0,0015 0,0017 0,0021 0,0009 21 

Метан, % об. 

19.04.2019 41,4 40,9 37,1 39,1 12 19 

19.04.2019 33,7 34,1 38,5 40,3 13 19 

19.04.2019 40,3 41,2 42,5 42,6 11 20 

30.05.2019 41,5 40,6 38,0 39,4 11 24 

30.05.2019 43,1 41,8 42,1 41,9 12 24 

30.05.2019 40,9 41,1 40,8 42,1 14 24 

03.07.2019 48,3 - 38,2 40,0 30,0 27 

03.07.2019 - 50,2 - 49,5 29,0 28 

03.07.2019 48,8 49,8 56,7 55,4 28,0 27 

03.07.2019 - 49,6 53,2 54,2 30,2 27,5 

03.07.2019 51,3 52,6 55,3 50,6 29,9 27 
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Продовження таблиці 4.8 
1 2 3 4 5 6 7 

26.09.2019 43,5 46,2 44,5 44,8 12 22 

26.09.2019 45,2 47,1 46,2 45,0 12 22 

26.09.2019 44,0 43,8 47,9 48,2 11 23 

Діоксид вуглецю, % об. 

19.04.2019  22,8 22,9 23,1 23,4 3 19 

30.05.2019 22,4 22,5 22,6 23,6 4 22 

03.07.2019 23,6 23,2 24,6 24,3 4 27 

26.09.2019 22,9 22,7 23,1 23,2 5 24 

Кисень, % об. 

19.04.2019 0,9 0,8 1,5 1,7 - 19 

30.05.2019 1,1 1,6 1,5 1,4 - 22 

03.07.2019 0,4 0,6 0,7 0,8 20,9 27 

26.09.2019 - - 1,1 1,2 20,9 24 

Оксид азоту, % об. 

19.04.2019 0,0005  0,0007  0,0006 0,0008 - 19  

30.05.2019 0,0006  0,0008  - - - 22  

03.07.2019 0,0004  0,0009  0,0007 0,0006 - 27 

26.09.2019 0,0005 0,0008    24 

 

Таблиця 4.9 - Результати дослідження фізичних параметрів ТПВ 
Дата відбору 

проби 

Колодязь № 1 Колодязь № 

2 

Св.№ 1  Св. № 2  Під 

плівкою 

Темп., 
оС 

1 2 3 4 5 6 7 

Вологість ТПВ, % об. 

19.04.2019 48,1 20,3 - - - 19  

30.05.2019 52,2 24,5 - - - 22  

03.07.2019 57,4 35,2 - - - 27 

26.09.2019 60,7 41,8 - - - 24 

ППП (пил після прокалювання) ТПВ, % 

19.04.2019 8,33 4,38 - - - - 

30.05.2019 7,64 6,40 - - - - 

03.07.2019 7,62 5,32 - - - - 

26.09.2019 7,65 6,25 - - - - 

Зола, % 

19.04.2019 7,1 - - - - - 

30.05.2019 8,3 - - - - - 

03.07.2019 12,2 - - - - - 

26.09.2019 15,6 - - - - - 

 

Як видно із даних, наведених у таблиці 4.9, вологість ТПВ залежить від 

глибини захоронення відходів. 

За даними таблиці 4.8 було побудовано діаграму, на якій простежується 

залежність концентрації метану від глибини проведення досліджень рис. 4.25. 
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Рисунок 4.25 – Концентрація метану залежно від глибини 

 

Як видно із рис. 4.25, концентрації метану, заміряні в тілі полігону (зі 

свердловин, а також колодязів), більше ніж у три рази перевищують концентрації 

метану, отримані над поверхнею полігону (закритий простір під плівкою). 

Зниження концентрації метану над поверхнею полігону зумовлене розбавленням 

повітрям, що відбувається над тілом полігону при доступі кисню. Концентрації 

метану, заміряні на глибині у тілі полігону, є високими  (40 – 51 % об.) у зв’язку з 

тим, що анаеробні процеси метанового бродіння здійснюються без доступу кисню. 

На основі проведених досліджень складено графік концентрації метану у ЗГ 

залежно від секції складування відходів (рис. 4.26). 

 

Рисунок 4.26 – Концентрація метану залежно від секції 

 

Як видно із рис. 4.26, концентрація метану у біогазі залежить від секції, на 

якій проводився відбір проб. Дана залежність підтверджує дані про коливання 

концентрації залежно від часу складування. Так, у 3 секції Роганського полігону 
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ТПВ відбувається активна фаза розщеплення органіки на окремі складові і 

перетворення в метан, 2 секція характеризується бурхливим утворенням метану, у 

1 секції концентрація метану суттєво знижується, що свідчить про затухання 

процесів розщеплення органіки. 

Детальний розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

досліджуваного МВВ представлено в Додатку Д, результати в Табл. 4.10 

Таблиця 4.10 - Визначення обсягів викидів інших забруднюючих речовин, які 

виділяються у атмосферу з Роганського полігону ТПВ 

№ 

з/п 

Найменування компоненту 

звалищного газу 

Емісія парникових газів та забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря, тонн/рік 

1 Метан 17570,13 

2 Діоксид вуглецю 14853,79 

3 Толуол 240,71 

4 Аміак 177,46 

5 Ксилол 147,59 

6 Вуглецю оксид 84,34 

7 Азоту діоксин 36,90 

8 Формальдегід 31,63 

9 Етилбензол 31,63 

10 Ангідрид сірчаний 22,84 

11 Сірководень 8,79 

4.8 Обґрунтування умов подальшого функціонування Роганського 

полігону ТПВ 

Проведено декомпозицію завдань управління екологічною безпекою 

Роганського полігону ТПВ з розробкою ієрархічних структур негативного впливу 

поводження з ТПВ, синтезу відповідної системи, проведенню експертно-

аналітичних досліджень складових процесу поводження з ТПВ на Роганському 

полігоні ТПВ застосуванням системного багатокритеріального комплексного 

підходу з подальшим оцінюванням методом аналізу ієрархій. 

Ієрархічна структура екологічної безпеки Роганського полігону ТПВ та 

заходів зменшення негативного впливу на НС наведено на рис. 4.27. 
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Рисунок 4.27 – Ієрархічна структура екологічної безпеки Роганського полігону 

ТПВ та заходів зменшення негативного впливу на НС 

Зв'язки між елементами ієрархії встановлені на основі характеристик 

взаємодії елементів суміжних рівнів ієрархій. В дужках наведені значення 

узагальнених вагових коефіцієнтів та пріоритетів у відсотках, отриманих 

застосуванням експертно-аналітичних процедур з використанням програми, що 

реалізує МАІ.  

Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми складає 0,0299, що 

задовольняє вимогам МАІ. 

Формулювання характеристик змісту зв’язків між елементами верхнього та 

нижнього суміжних рівнів ієрархічної структури екологічної безпеки Роганського 

полігону ТПВ та заходів зменшення негативного впливу на НС наведено в 

Табл. 4.11. 

Підсумовуючи результати експертно-аналітичного дослідження та з метою 

приведення діяльності Роганського полігону ТПВ у відповідність до сучасних 
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вимог законодавства України та ЄС щодо діючих полігонів ТПВ, зокрема, в рамках 

реалізації Національної Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820-р., 

щодо імплементації в Україні Директив ЄС 2008/98/ЄС та 1999/31/ЄС (про 

захоронення відходів), балансоутримувачу полігону надано рекомендації 

(пропозиції), основні з яких наведено нижче: 

а)в зв’язку із забороною захоронення неперероблених (необроблених) 

побутових відходів, введеною в дію Законом України «Про відходи» з 1 січня 2018 

року та на виконання вимог ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення проектування", Зміна № 1, привести у відповідність 

до проектної документації та ввести у експлуатацію на технологічній площадці 

полігону наявні споруди для сортування та перероблення побутових відходів з 

метою вилучення для подальшої утилізації відходів для яких в Україні існують 

технології переробки (прим. авт.: пропозиція відповідає та вирішує завдання з 

підвищення рівня екологічної безпеки елемент SМ4 згідно рис. 4.27, Табл. 4.11); 

Таблиця 4.11 - Характеристика зв’язків між елементами процесу поводження 

ТПВ для оцінки екологічної безпеки Роганського полігону ТПВ 

Назва 

рівня 

ієрархії  

Елементи 

нижчого рівня 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії 

чи впливу між елементами оцінюваного рівня з позиції 

наявного вищого рівня та аспектах загальної мети 

оцінювання 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Sub-criteria). 
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SCr1 – 

Знешкодження 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про відходи» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242) 

знешкодження визначається як зменшення чи усунення 

небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-

хімічного чи біологічного оброблення. Відбувається перед 

захороненням на полігоні, наприклад, сортування змішаних 

ТПВ. 

SCr2 – Утилізація 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про відходи» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242) 

утилізація - використання відходів як вторинних 

матеріальних чи енергетичних ресурсів. Відбувається 

безпосередньо на полігоні, наприклад, використання 

інертних відходів в якості укріплення внутрішніх 

транспортних шляхів. 
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Продовження таблиці 4.11 

 SCr3 – Видалення 

Внесок типу поводження в загальну небезпеку процесу. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про відходи» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242) 

видалення визначається як здійснення операцій з відходами, 

що не призводять до їх утилізації, наприклад, захоронення 

(остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально 

відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб 

довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини не перевищував 

установлених нормативів). Відбувається безпосередньо на 

полігоні, що є спеціалізованим для цього місцем (паспорт 

місця видалення відходів від 07.04.2016р. № 05-16). 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Sub-criteria) та елементами рівня 3 (Сriteria). 
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С1 – Повітря 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження ТПВ на 

безпеку атмосферного повітря, як компонента НС.  

С2 – Вода  

Оцінюється можливий вплив процесу поводження ТПВ на 

безпеку поверхневих та підземних водних ресурсів, як 

компонента НС.  

С3 – Ґрунти 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження ТПВ на 

безпеку ґрунтів, як компонента НС.  

С4 – Біота 
Оцінюється можливий вплив процесу поводження ТПВ на 

безпеку живих організмів (біоту), як компонента НС.  
Зв'язки між елементом рівня 3 (Сriteria) та елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors).  
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) ChF 1 – Кількісна 

характеристика 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у 

кількісних характеристиках (вага, об’єм, тощо), на екологічну 

безпеку компонента НС. При збільшення кількості відходів 

збільшується їх вплив (небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у 

фізичних, хімічних чи біологічних властивостях відходу із 

збільшенням або появою небезпеки, на безпеку компонента 

НС. При зміні якості відходів (із збільшенням або появою 

небезпеки) збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

поводження із 

збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов накопичення відходів із 

збільшенням небезпечності (технічні характеристики місця 

видалення відходів, відповідність умов його експлуатації 

вимогам екологічної безпеки, територіальні особливості 

місця видалення відходів, дотримання норм і правил під час 

здійснення операцій з ТПВ, тощо) на екологічну безпеку 

складових довкілля. Наприклад, експлуатація без дотримання 

Правил експлуатації полігонів побутових відходів 

(затверджених наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України 01.12.2010  №435 (зі 

змінами та доповненнями), збільшує ризик небезпечності 

впливу на компоненти НС.  
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Закінчення таблиці 4.11 

 

ChF 4 – 

Управління та 

контроль 

поводження 

Вплив (залежність) механізмів управління та контролю 

процесом поводження з ТПВ, що впливає на екологічну 

безпеку компонента НС. Наприклад, відсутність або неякісне 

функціонування систем управління та контролю процесу 

поводження ТПВ призводять до підвищення негативного 

впливу на довкілля. 

Зв'язки між елементами рівня 4 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 5 SM 

(Security measures). 
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SM1 – 

Припинення 

експлуатації 

(закриття, 

рекультивація) 

Припинення експлуатації Роганського полігону ТПВ згідно з 

вимогами ДБН В.2.4-2-2005 визначається як комплекс робіт 

із припинення експлуатації місця видалення відходів 

включаючи виконання робіт із  рекультивації земель. 

SM2 – 

Реконструкція тіла 

полігону із 

застосуванням 

НДТ 

Захід на Роганському полігоні ТПВ, що включає комплекс 

робіт із переробки існуючого тіла полігону (згідно п. 17 ст. 3 

Директиви ЄС 2008/98/ЄС) з подальшим влаштуванням на 

тому ж самому місці майданчика для захоронення відходів 

відповідно сучасних вимог екологічної безпеки із 

застосуванням найкращих доступних технологій з видалення 

відходів та експлуатації МВВ (в розумінні Директиви ЄС 

96/61/ЄС). 

SM3 –  

Реконструкція тіла 

полігону без 

застосування НДТ 

Захід на Роганському полігоні ТПВ, що включає комплекс 

робіт із переробки існуючого тіла полігону (згідно п. 17 ст. 3 

Директиви ЄС 2008/98/ЄС) з подальшим влаштуванням на 

тому ж самому місці майданчика для захоронення відходів 

відповідно сучасних вимог екологічної безпеки без 

застосування найкращих доступних технологій з видалення 

відходів та експлуатації МВВ (в розумінні Директив ЄС 

96/61/ЄС, 1999/31/ЄС). 

SM4 – 

Впровадження 

НДТ (без 

реконструкції) 

Захід на Роганському полігоні ТПВ, що включає 

впровадження  найкращих доступних технологій з видалення 

відходів та експлуатації МВВ (в розумінні Директив ЄС 

96/61/ЄС, 1999/31/ЄС) без зміни існуючого стану тіла 

Роганського полігону ТПВ. 

SM5 – Нетехнічні 

заходи 

(організаційні, 

економічні, 

правові, тощо) 

Захід на Роганському полігоні ТПВ, що складається із 

комплексу або окремого застосування нормативно-правових, 

економічних, соціальних, організаційних, тощо, механізмів 

стимулювання екологічно безпечного видалення відходів, 

наприклад, зменшення вартості видалення для оброблених 

(перероблених) ТПВ або будівельних відходів. Перелік 

заходів визначається (але не обмежується) Директивами  ЄС 

2008/98/ЄС, 96/61/ЄС, 1999/31/ЄС, тощо). 

 

б) здійснювати захоронення відходів з дотриманням НДТ відповідно 

щорічних розроблених технологічних планів з  організації  робіт на полігоні за 

робочими картами. Згідно Правил експлуатації полігонів побутових відходів, 

затвердженими Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
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господарства України від 01.12.2010  № 435, розміри робочих карт можуть бути 

збільшені: ширина робочої карти до 15 м, довжина – від 50 до 120 м (розміри 

можуть змінюватись залежно від технології складування та збільшення або 

зменшення продуктивності полігону побутових відходів) (прим. авт.: пропозиція 

відповідає та вирішує завдання з підвищення рівня екологічної безпеки елемент 

SМ4 згідно рис. 4.27, Табл. 4.11); 

в) розробити програму заходів приведення полігону у відповідність до вимог 

сучасної редакції ДБН В.2.4-2-2005 та Директиви 1999/31/ЄС про захоронення 

відходів, в якій передбачити, зокрема, реконструкцію огорожі території, технічне 

обслуговування мережі відведення зливових вод, розробку Плану ліквідації 

аварійних ситуацій (ПЛАС), тощо (прим. авт.: пропозиція відповідає та вирішує 

завдання з підвищення рівня екологічної безпеки елемент SМ5 згідно рис. 4.27, 

Табл. 4.11); 

г) в рамках реалізації Національної Стратегії управління відходами подати 

заявку до місцевих органів влади щодо внесення діючого Роганського полігону 

ТПВ до мережі регіональних полігонів, та надати підготовлені пропозиції для 

включення ТОВ «Перероблюючий завод» до проекту Регіонального плану 

управління відходами в Харківській області (прим. авт.: пропозиція відповідає та 

вирішує завдання з підвищення рівня екологічної безпеки елемент SМ5 згідно 

рис. 4.27, Табл. 4.11); 

д)  з метою подовження терміну експлуатації МВВ, екологічно-безпечного 

перероблення ресурсноцінних видів відходів, що накопичувались за час існування 

Роганського полігону ТПВ, провести реконструкцію тіла полігону з подальшим 

улаштуванням системи збору фільтрату та біогазу згідно вимог Директив  ЄС 

2008/98/ЄС, 96/61/ЄС, 1999/31/ЄС, тощо  (прим. авт.: пропозиція відповідає та 

вирішує завдання з підвищення рівня екологічної безпеки елемент SМ2 та SМ3, 

згідно рис. 4.27, Табл. 4.11); 

Сучасні вимоги щодо експлуатації полігонів ТПВ можуть бути 

імплементовані як шляхом часткового доопрацювання наявної проектної 

документації так і у вигляді нових проектних розробок. 
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Висновки до Розділу 4 

Дослідженням екологічно безпечних умов подальшої експлуатації 

Роганського полігону ТПВ експериментально підтверджено адекватність 

розробленого методичного апарату багатокритеріального експертно-аналітичного 

оцінювання із застосуванням МАІ. На підставі отриманих результатів зроблено 

висновки щодо екологічно безпечних умов подальшої експлуатації Роганського 

полігону ТПВ та сформовано науково-обґрунтовані рекомендації, що були надані 

балансоутримувачу полігону в складі проведеної науково-дослідної роботи. 

Зокрема, в результаті проведеного дослідження з’ясовано, що: 

1. Надана ТОВ «Перероблюючий завод» на експертно-екологічний аналіз та 

оцінку проектна документація на полігон з утилізації та переробки твердих 

побутових відходів у с. Докучаєвське Харківського району Харківської області за 

період з 2002 року по 2017 роки відповідала вимогам чинного законодавства 

України щодо забезпечення екологічної безпеки на момент її розробки.  

2. Проаналізовані дозвільні та звітні документи, паспорти, реєстрові картки 

відходів, викидів у атмосферне повітря, які стосуються експлуатації  Роганського 

полігону з утилізації та переробки ТПВ за період з 2002 року по 2017 роки, 

відповідають вимогам чинного законодавства України на момент їх оформлення.  

3. Надані результати виконаних протягом 2015-2017 років лабораторних 

досліджень проб повітря, води, ґрунту, вимірювань рівнів шуму, засвідчують 

неперевищення показників, наведених у матеріалах ОВНС проектів. 

4. Наявні фільтраційні властивості глинистих порід (глин і суглинків) 

протифільтраційного екрану основи Роганського  полігону ТПВ за розрахунками 

коефіцієнтів фільтрації суглинків із застосуванням емпіричної формули Цункера та 

глин, свідчать про надійний захист підземних вод від можливого надходження 

забруднюючих речовин, що утримуються в фільтраті, який формується в тілі 

полігону. 

5. Результати натурних досліджень території полігону Роганського ТПВ та 

аналізу умов його функціонування, зокрема, відсутність скупчень птахів, комах, 

тощо, свідчать про достатню ефективність профілактичних заходів та задовільний 
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стан навколишнього природного середовища в межах санітарно-захисної зони 

полігону.  

6. Надані матеріали наукової еколого-експертної оцінки проекту 

реконструкції цеху № 5 ТОВ «Перероблюючий завод», виконаної у 2013 році, та 

технічного звіту з топографо-геодезичної зйомки полігону, виконаної у 2017 році, 

достатньо характеризують сучасний стан освоєння проектної території 

досліджуваного об’єкта як такий, що задовольняє проектні умови щодо подальшої 

експлуатації об’єкта, оскільки проектна висота складування ТПВ (17 м) фактично 

не досягнута в усіх зонах полігону. Період остаточного досягнення запроектованої 

максимальної висоти складування відходів залежить не стільки від загальної 

кількості надходження ТПВ, скільки від сортування та впроваджених технологій 

переробки первинних відходів і потребують постійного уточнення безпосередньо 

за результатами натурних замірів фактичного заповнення карт складування.  

7. Проведений аналіз інформації щодо наявних звернень громадськості 

стосовно екологічної безпеки та загрози здоров’ю населення в районі 

функціонування Роганського полігону ТПВ за минулий період експлуатації та на 

час проведення цього дослідження вказує на в цілому нейтральну позицію 

громадян щодо діяльності досліджуваного МВВ. 

8. Запропонований підхід до розробки рекомендацій є універсальним для 

вирішення питання щодо можливості подальшої експлуатації МВВ та враховує 

наукову еколого-експертну оцінку стану діяльності МВВ, місцеві умови та фактори 

середовища, що передбачають комплексні вишукування (інженерні, екологічні, 

санітарно-гігієнічні тощо), оцінку впливу на довкілля, включаючи вплив на 

життєдіяльність та здоров’я людини, обґрунтування заходів щодо зменшення або 

ліквідації негативного впливу на НС, розвитку небезпечних геологічних процесів і 

явищ та забезпечення експлуатаційної надійності. 

Результати досліджень, викладені в розділі 4 опубліковані в [115, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, що присвячена 

вирішенню актуального науково-прикладного завдання з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та управління. За результатами дисертаційного 

дослідження отримано такі науково-практичні результати: 

1. Проаналізовано та узагальнено результати сучасних досліджень 

екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ та підтримки прийняття 

управлінських рішень,  їх відповідності базовим принципам «ієрархії відходів» за 

Директивою 2008/98/ЄС та чинному природоохоронному законодавству України. 

2. Теоретично обґрунтовано та реалізовано системний підхід до підвищення  

рівня екологічної безпеки об’єктів поводження з ТПВ шляхом використання 

розробленої багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури, що дозволяє 

врахувати: зміст складових процесу поводження з ТПВ, що створюють небезпеку; 

характеристики компонентів навколишнього середовища, які зазнають негативних 

впливів; характеристики чинників, що створюють негативний вплив чи сприяють 

йому; джерела виникнення небезпек, а також врахувати територіальний рівень 

впровадження заходів. 

3. Застосуванням системного підходу науково обґрунтовано доцільність 

використання експертно-аналітичних процедур оцінювання екологічних небезпек 

кожного з етапів поводження з ТПВ (утворення, збір, транспортування та 

видалення), що дозволило вперше систематизувати та структурувати їх на 

об’єктовому, регіональному та державному рівнях.  

4. За рахунок застосування методу аналізу ієрархій вперше отримано 

показники узагальнених пріоритетів та вагових коефіцієнтів небезпек складових 

елементів системи поводження з ТПВ на стадіях утворення, збору, 

транспортування та видалення, що дозволяє розробити та оцінити внесок 

теоретично обґрунтованих заходів з підвищення рівня екологічної безпеки за 
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принципами «ієрархії відходів». Додатково враховано виявлені емерджентні 

системні властивості, що розкривають сутність формування екологічних небезпек, 

а також уточнюють пріоритети комплексних заходів управління та контролю для 

їх зменшення. 

5. Розроблено інформаційно-аналітичну систему складових процесу 

поводження з ТПВ, в якій реалізовано науково-методичний апарат оцінювання 

екологічної безпеки за рахунок комплексного використання методу аналізу 

ієрархій при формуванні рівнів та змісту зв’язків між елементами ієрархії. 

6. В результаті експертно-аналітичного дослідження надалось можливим 

вперше встановити внески кожного із складових процесу поводження ТПВ в 

загальну небезпеку для НС. За проведеними розрахунками внесок в загальну 

небезпеку об’єктів утворення відходів майже в 7 разів перевищує внесок об’єктів 

споживання. Небезпеки кожного із складових системи поводження з ТПВ 

розподілились наступним чином: видалення – 46,15 %; утилізації – 24,02 %; 

знешкодження – 10,95 %; утворення – 10,95 %; збору – 5,14 %; транспортування – 

2,79 %. Значення пріоритетів заходів в процесах оцінювання та управління 

екологічною безпекою при прийнятті управлінських рішень за принципами 

«ієрархії відходів», дієвість впровадження яких за рівнем державного управління 

складає: місцеві – 60,22 %, регіональні – 22,55 %, загальнодержавні – 17,23 %. 

Узгодженість думок експертів при попарному порівнянні елементів кожної з 

розроблених ієрархічних структур відповідає прийнятому для МАІ рівню до 10%. 

7. Експериментально підтверджено адекватність розробленого методичного 

апарату багатокритеріального експертно-аналітичного оцінювання із 

застосуванням МАІ на Роганському полігоні ТПВ. На підставі проведених 

досліджень зроблено висновки щодо екологічно безпечних умов подальшої 

експлуатації Роганського полігону ТПВ та сформовано науково-обґрунтовані 

рекомендації, що були надані балансоутримувачу полігону. 
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7. Аніщенко Л.Я., Гончаренко І.О., Маркіна Н.К., Доценко О.О., Пісня Л.А., 

Свердлов Б.С. Умови екологічно безпечної експлуатації діючих в Україні полігонів 

ТПВ. Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки. УКРНДІЕП; ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків, 

2018. № 40. С.25 – 41.  
Особистий внесок здобувача: визначено засади екологічно-безпечної експлуатації МВВ на 

прикладі Роганського полігону твердих побутових відходів. 

8. Рашкевич Н. В., Анищенко Л. Я., Писня Л. А., Гончаренко И.О. Оценка 

изменений параметров облака биогаза над полигоном твердых бытовых отходов. 

Экология и промышленность. Харків. 2019. № 2 (59). С. 89–95.  
Особистий внесок здобувача: запропоновано модель прогнозу і зменшення наслідків 

негативного впливу на стан навколишнього середовища, а також підвищення ефективності 

управлінських рішень та розробки заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки в 

процесі поводження з ТПВ. 

9. Гончаренко І.О., Пісня Л.А. Шляхи забезпечення екологічної безпеки 

об’єктів поводження з ТПВ. Збірник наукових праць «Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки». УКРНДІЕП; ХНУ 

імені В. Н. Каразіна. Харків, 2019. С.129−132.  
Особистий внесок здобувача: проведено аналіз та сформульовано перелік завдань по 

забезпеченню екологічної безпеки об’єктів поводження з ТПВ в Україні. 

10. Гончаренко І.О., Пісня Л.А. Забезпечення екологічної безпеки 

поводження з ТПВ. Комплексний експертно-аналітичний підхід. Збірник наукових 

статей. Серія «Сектор безпеки України». НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків, 

2020. №35. С. 37−41.  
Особистий внесок здобувача: обґрунтовано та експериментально підтверджено 

доцільність використання методу аналізу ієрархії в завданнях управління екологічною безпекою 

об’єктів поводження з ТПВ. 

11. Гончаренко І.О., Пісня Л.А. Розробка пріоритетних заходів екологічно-

безпечного поводження побутовими відходами на рівні місцевих громад. Збірник 

наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки. УКРНДІЕП; ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків, 2020. №42. 

С. 151−159.  
Особистий внесок здобувача: проведено декомпозицію завдань підвищення рівня 

екологічної безпеки в процесі поводження з ТПВ та пропоновано механізм підтримки прийняття 

управлінських рішень за рахунок комплексного використання експертно-аналітичних процедур. 
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ДОДАТОК Б 

Впровадження результатів досліджень у виробництво 
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ДОДАТОК В 

Впровадження результатів досліджень у навчальний процес 
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ДОДАТОК Г 

МАТЕРІАЛИ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Г.1 Склад експертної групи 

№ 

з/п 

П.І.П. Професійне спрямування Освіта/ досвід 

1. Пісня Леонід 

Андрійович 

Експерт в напрямку еколого-

експертної оцінки проектів 

господарської діяльності та 

існуючої екологічної ситуації, у 

тому числі питань зменшення 

впливу на довкілля ТПВ 

провідний науковий 

співробітник лабораторії 

оцінки впливу на 

навколишнє середовище та 

екологічної експертизи, 

к.т.н. за спеціальністю 

«екологічна безпека» / 

більше 10 років 
2. Свердлов Борис 

Соломонович 

Експерт в напрямку методології і 

практики проведення ОВНС й 

екологічної експертизи об'єктів 

господарської діяльності, а також 

стратегічної екологічної оцінки 

старший науковий 

співробітник лабораторії 

оцінки впливу на 

навколишнє середовище та 

екологічної експертизи / 

більше 10 років 
3. Ткачова Олена 

Володимирівна 

Експерт в напрямку систем 

управління відходами, 

імплементації європейського 

законодавства в галузі відходів, 

науково-технічного регулювання 

поводження з відходами на 

загальнодержавному, 

регіональному та локальному 

рівнях   

завідувач сектору розробки 

систем управління 

відходами / більше 10 років 

4. Гутков Георгій 

Валентинович 

Експерт в напрямку охорони 

атмосферного повітря, аналізу 

стану повітряного басейну, 

розробки нормативної 

природоохоронної документації 

та розробки повітряноохоронних 

заходів. 

завідувач сектору 

дослідження технологічних 

викидів забруднюючих 

речовин та еколого-

енергетичного аудиту 

/ більше 10 років 

5. Гончаренко Ігор 

Олександрович 

Експерт в напрямку державного 

контролю в галузі охорони  

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

природокористування 

Магістр публічного 

управління, біолог, керівник 

підрозділу територіального 

підрозділу ЦОВ в галузі 

охорони та раціонального 

використання земельних 

ресурсів / більше 10 років 
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Г.2. Листинги з результатами експертно-аналітичних досліджень 

 

Г.2.1 Екологічна безпека процесу поводження з ТПВ. Утворення відходів 

 
****************************************************************** 

Критерій : ЕБ_процесу_Утв_ТПВ Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Повітря, К2_Вода, К3_Грунт, К4_Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1    1/5   

1/3  1    1/3  1/3   

1    3    1    1/2   

5    3    2    1     

W(К1_Повітря)=0.1841 

W(К2_Вода)=0.09292 

W(К3_Грунт)=0.2196 

W(К4_Біота)=0.5034 

Оцінка узгодженості таблиці :0.09414 

Індекс узгодженості таблиці :0.08472 

Лямбда max :4.254 

****************************************************************** 

Критерій : К1_Повітря Wвзв = 0.1841 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня, Хвв2_Якісна_х-ка_відход., 

Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп, Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1/5  1/7   

1    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня)=0.06431 

W(Хвв2_Якісна_х-ка_відход.)=0.06591 

W(Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп)=0.2075 

W(Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ)=0.6623 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05239 

Індекс узгодженості таблиці :0.04715 

Лямбда max :4.141 

****************************************************************** 

Критерій : К2_Вода Wвзв = 0.09292 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня, Хвв2_Якісна_х-ка_відход., 

Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп, Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1/5  1/7   

1    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня)=0.06431 

W(Хвв2_Якісна_х-ка_відход.)=0.06591 

W(Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп)=0.2075 

W(Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ)=0.6623 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05239 

Індекс узгодженості таблиці :0.04715 

Лямбда max :4.141 

****************************************************************** 
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Критерій : К3_Грунт Wвзв = 0.2196 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня, Хвв2_Якісна_х-ка_відход., 

Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп, Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1/5  1/7   

1    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня)=0.06431 

W(Хвв2_Якісна_х-ка_відход.)=0.06591 

W(Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп)=0.2075 

W(Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ)=0.6623 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05239 

Індекс узгодженості таблиці :0.04715 

Лямбда max :4.141 

****************************************************************** 

Критерій : К4_Біота Wвзв = 0.5034 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня, Хвв2_Якісна_х-ка_відход., 

Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп, Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/7   

3    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/3   

7    9    3    1     

W(Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня)=0.05265 

W(Хвв2_Якісна_х-ка_відход.)=0.09615 

W(Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп)=0.238 

W(Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ)=0.6132 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06542 

Індекс узгодженості таблиці :0.05888 

Лямбда max :4.177 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв1_Кілкісн_х-ка_утв-ня Wвзв = 0.05844 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1_Приватна_житл_забудова, 

Дж2_Баг_поверх_житл_забудова, Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4_Торгівелні_підпр-ва, 

Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції, Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/3  1/7  1/5  1/9   

3    1    3    1/3  1/3  1/3   

3    1/3  1    1/5  1/5  1/7   

7    3    5    1    2    1     

5    3    5    1/2  1    1/5   

9    3    7    1    5    1     

W(Дж1_Приватна_житл_забудова)=0.03062 

W(Дж2_Баг_поверх_житл_забудова)=0.09634 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.04985 

W(Дж4_Торгівелні_підпр-ва)=0.2746 

W(Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції)=0.1689 

W(Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей)=0.3797 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05713 

Індекс узгодженості таблиці :0.07084 

Лямбда max :6.354 
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****************************************************************** 

Критерій : Хвв2_Якісна_х-ка_відход. Wвзв = 0.08113 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1_Приватна_житл_забудова, 

Дж2_Баг_поверх_житл_забудова, Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4_Торгівелні_підпр-ва, 

Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції, Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/3  1/9  1/5  1/7   

3    1    3    1/5  1/3  1/3   

3    1/3  1    1/7  1/5  1/5   

9    5    7    1    1    1     

5    3    5    1    1    1/5   

7    3    5    1    5    1     

W(Дж1_Приватна_житл_забудова)=0.0303 

W(Дж2_Баг_поверх_житл_забудова)=0.08723 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.0493 

W(Дж4_Торгівелні_підпр-ва)=0.2914 

W(Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції)=0.1866 

W(Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей)=0.3551 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07682 

Індекс узгодженості таблиці :0.09526 

Лямбда max :6.476 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв3_Умови_накопич_із_збільш_небезп Wвзв = 0.2228 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1_Приватна_житл_забудова, 

Дж2_Баг_поверх_житл_забудова, Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4_Торгівелні_підпр-ва, 

Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції, Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/2  1/7  1/5  1/7   

5    1    5    1/3  3    1/2   

2    1/5  1    1/5  1/3  1/9   

7    3    5    1    3    1/5   

5    1/3  3    1/3  1    1/7   

7    2    9    5    7    1     

W(Дж1_Приватна_житл_забудова)=0.02999 

W(Дж2_Баг_поверх_житл_забудова)=0.1621 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.03891 

W(Дж4_Торгівелні_підпр-ва)=0.222 

W(Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції)=0.08304 

W(Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей)=0.464 

Оцінка узгодженості таблиці :0.08893 

Індекс узгодженості таблиці :0.1103 

Лямбда max :6.551 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв4_Упр-я_та_контр_поводж-я_з_ТПВ Wвзв = 0.6376 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1_Приватна_житл_забудова, 

Дж2_Баг_поверх_житл_забудова, Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4_Торгівелні_підпр-ва, 

Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції, Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    7    3    5    1     

1/3  1    7    3    5    1/3   

1/7  1/7  1    1/5  1/3  1/9   

1/3  1/3  5    1    3    1/5   
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1/5  1/5  3    1/3  1    1/7   

1    3    9    5    7    1     

W(Дж1_Приватна_житл_забудова)=0.2999 

W(Дж2_Баг_поверх_житл_забудова)=0.1755 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.02677 

W(Дж4_Торгівелні_підпр-ва)=0.09551 

W(Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції)=0.04843 

W(Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей)=0.3539 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05206 

Індекс узгодженості таблиці :0.06455 

Лямбда max :6.323 

****************************************************************** 

Критерій : Дж1_Приватна_житл_забудова Wвзв = 0.2022 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 

ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    3    7    5     

1/2  1    2    5    3     

1/3  1/2  1    4    3     

1/7  1/5  1/4  1    1/3   

1/5  1/3  1/3  3    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.4351 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.2565 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1745 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.04521 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.08873 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02866 

Індекс узгодженості таблиці :0.0321 

Лямбда max :5.128 

****************************************************************** 

Критерій : Дж2_Баг_поверх_житл_забудова Wвзв = 0.1607 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 

ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    7    5     

1/3  1    1    5    3     

1/3  1    1    4    3     

1/7  1/5  1/4  1    1/3   

1/5  1/3  1/3  3    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.4705 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.2029 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1942 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.04492 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.08747 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02894 

Індекс узгодженості таблиці :0.03242 

Лямбда max :5.13 

****************************************************************** 

Критерій : Дж3_Виробничі_підпр-ва Wвзв = 0.03265 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 
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ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/7  1/9   

3    1    1/3  1/3  1/7   

5    3    1    1/3  1/3   

7    3    3    1    1/5   

9    7    3    5    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.03277 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.06823 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1428 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.2231 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.5331 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07702 

Індекс узгодженості таблиці :0.08626 

Лямбда max :5.345 

****************************************************************** 

Критерій : Дж4_Торгівелні_підпр-ва Wвзв = 0.1501 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 

ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/3  1/3  1/5   

7    1    5    5    3     

3    1/5  1    1    1/3   

3    1/5  1    1    1/3   

5    1/3  3    3    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.04588 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.5042 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1024 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.1024 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.2452 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02832 

Індекс узгодженості таблиці :0.03172 

Лямбда max :5.127 

****************************************************************** 

Критерій : Дж5_Уст_ви, заклади,орг-ції Wвзв = 0.0744 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 

ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/7  1/9   

3    1    1/3  1/3  1/7   

5    3    1    1/3  1/3   

7    3    3    1    1/5   

9    7    3    5    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.03277 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.06823 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1428 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.2231 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.5331 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07702 
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Індекс узгодженості таблиці :0.08626 

Лямбда max :5.345 

****************************************************************** 

Критерій : Дж6_Об'єкти мас_скупч_людей Wвзв = 0.38 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня, 

ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход., 

ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх, ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/3  1/3  1/5   

7    1    5    5    3     

3    1/5  1    1    1/3   

3    1/5  1    1    1/3   

5    1/3  3    3    1     

W(ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня)=0.04588 

W(ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив)=0.5042 

W(ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход.)=0.1024 

W(ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх)=0.1024 

W(ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору)=0.2452 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02832 

Індекс узгодженості таблиці :0.03172 

Лямбда max :5.127 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ1_Раціонал_спожив-ня Wвзв = 0.1914 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив Wвзв = 0.359 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ3_Первинне_сорт-я_відход. Wвзв = 0.136 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ4_Облік_спож_і_прогноз_утв-я_відх Wвзв = 0.09452 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ5_Умови_зберіг_до_збору Wвзв = 0.219 

Кращий результат має ЗПБ2_ЕБ_упаковка_продукт_спожив, його Wvzv = 0.359 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.03371 

Розрахунки проводились з точніcтю : 0.0001 

 

В.2.2 Екологічна безпека процесу поводження з ТПВ. Збір відходів 

 
****************************************************************** 

Критерій : Пр_Збор_як_нбзпНПС Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : К1-Повітря, К2-Вода, К3-Грунт, К4-Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    1/3  1/3   

1/5  1    1/5  1/5   

3    5    1    1     

3    5    1    1     

W(К1-Повітря)=0.1753 

W(К2-Вода)=0.05962 

W(К3-Грунт)=0.3825 

W(К4-Біота)=0.3825 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05722 

Індекс узгодженості таблиці :0.0515 

Лямбда max :4.155 
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****************************************************************** 

Критерій : К1-Повітря Wвзв = 0.1753 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ, 

Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1/5  1/7   

1    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ)=0.06431 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ)=0.06591 

W(Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп)=0.2075 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.6623 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05239 

Індекс узгодженості таблиці :0.04715 

Лямбда max :4.141 

****************************************************************** 

Критерій : К2-Вода Wвзв = 0.05962 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ, 

Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1/5  1/7   

1    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ)=0.06431 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ)=0.06591 

W(Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп)=0.2075 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.6623 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05239 

Індекс узгодженості таблиці :0.04715 

Лямбда max :4.141 

****************************************************************** 

Критерій : К3-Грунт Wвзв = 0.3825 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ, 

Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/5  1/7   

2    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ)=0.05497 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ)=0.079 

W(Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп)=0.2027 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.6633 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06661 

Індекс узгодженості таблиці :0.05994 

Лямбда max :4.18 

****************************************************************** 

Критерій : К4-Біота Wвзв = 0.3825 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ, 

Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 



 176 

 

 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/5  1/7   

2    1    1/3  1/9   

5    3    1    1/5   

7    9    5    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ)=0.05497 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ)=0.079 

W(Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп)=0.2027 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.6633 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06661 

Індекс узгодженості таблиці :0.05994 

Лямбда max :4.18 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв1-Кіл-аХар-ка_зборуТПВ Wвзв = 0.05717 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/2  1/7  1/5  1/9   

3    1    3    1/3  1/3  1/3   

2    1/3  1    1/5  1/5  1/7   

7    3    5    1    3    1     

5    3    5    1/3  1    1/5   

9    3    7    1    5    1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.03191 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.09525 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.04507 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.2973 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.1586 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.3718 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05188 

Індекс узгодженості таблиці :0.06433 

Лямбда max :6.322 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв2-ЯкіснаХ-ка_зборуТПВ Wвзв = 0.07593 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/7  1/5  1/7  1/2   

3    1    1/7  1/3  1/5  3     

7    7    1    2    1    7     

5    3    1/2  1    1/2  5     

7    5    1    2    1    7     

2    1/3  1/7  1/5  1/7  1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.03444 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.07844 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.3426 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.1838 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.3172 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.04351 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03147 
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Індекс узгодженості таблиці :0.03903 

Лямбда max :6.195 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв3-УмовЗборуТПВзіЗбіл_небезп Wвзв = 0.2038 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/9  1/5  1/7  1/2   

3    1    1/7  1/3  1/7  3     

9    7    1    5    2    9     

5    3    1/5  1    1/3  5     

7    7    1/2  3    1    7     

2    1/3  1/9  1/5  1/7  1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.02978 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.06607 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.4383 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.1354 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.2931 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.03746 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05126 

Індекс узгодженості таблиці :0.06356 

Лямбда max :6.318 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ Wвзв = 0.6631 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/9  1/5  1/7  1/2   

3    1    1/7  1/3  1/5  3     

9    7    1    5    2    9     

5    3    1/5  1    1/3  5     

7    5    1/2  3    1    9     

2    1/3  1/9  1/5  1/9  1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.02999 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.06901 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.442 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.1366 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.2862 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.0362 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0455 

Індекс узгодженості таблиці :0.05642 

Лямбда max :6.282 

****************************************************************** 

Критерій : Дж1-Приватна_житл_забуд Wвзв = 0.0304 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 

ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    7    1     

1/5  1    1/3  3    1/5   
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1/3  3    1    5    1/3   

1/7  1/3  1/5  1    1/7   

1    5    3    7    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.3621 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.0762 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.1607 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.03892 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.3621 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03037 

Індекс узгодженості таблиці :0.03402 

Лямбда max :5.136 

****************************************************************** 

Критерій : Дж2-Багатокварт_житл_забудова Wвзв = 0.07063 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 

ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    7    1/2   

1/5  1    1/3  3    1/5   

1/3  3    1    5    1/3   

1/7  1/3  1/5  1    1/7   

2    5    3    7    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.3147 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.07467 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.157 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.03828 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.4153 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04343 

Індекс узгодженості таблиці :0.04864 

Лямбда max :5.195 

****************************************************************** 

Критерій : Дж3_Виробничі_підпр-ва Wвзв = 0.411 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 

ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/3  1/7   

3    1    1/3  1    1/5   

5    3    1    3    1/3   

3    1    1/3  1    1/5   

7    5    3    5    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.04588 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.1024 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.2452 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.1024 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.5042 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02832 

Індекс узгодженості таблиці :0.03172 

Лямбда max :5.127 

****************************************************************** 

Критерій : Дж4-Торгівельн_підпр-ва Wвзв = 0.1491 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 
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ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    7    1/3   

1/5  1    1/3  3    1/5   

1/3  3    1    5    1/3   

1/7  1/3  1/5  1    1/7   

3    5    3    7    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.2866 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.07237 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.1516 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.03732 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.4521 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06398 

Індекс узгодженості таблиці :0.07166 

Лямбда max :5.287 

****************************************************************** 

Критерій : Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади Wвзв = 0.2827 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 

ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/3  1/7   

3    1    1/3  2    1/5   

5    3    1    3    1/3   

3    1/2  1/3  1    1/5   

7    5    3    5    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.04544 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.1191 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.2442 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.0902 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.5011 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04132 

Індекс узгодженості таблиці :0.04628 

Лямбда max :5.185 

****************************************************************** 

Критерій : Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей Wвзв = 0.0562 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_збору), ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., 

ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ, ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору, ЗПБ5_Освіч-

стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    7    1     

1/5  1    1/3  3    1/5   

1/3  3    1    5    1/3   

1/7  1/3  1/5  1    1/7   

1    5    3    7    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_збору))=0.3621 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.0762 

W(ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ)=0.1607 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору)=0.03892 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.3621 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03037 
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Індекс узгодженості таблиці :0.03402 

Лямбда max :5.136 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ1_ССО(в_част_збору)Wвзв = 0.128 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.Wвзв = 0.09841 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ3_Захист_місць_збору_ТПВ Wвзв = 0.2174 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостіЗбору Wвзв = 0.07922 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу Wвзв = 0.4769 

Кращий результат маєЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу,його W=0.4769 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.03856 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 

 

Г.2.1 Екологічна безпека процесу поводження з ТПВ.  

Транспортування відходів» 
****************************************************************** 

Критерій : Пр_Транспорт_як_нбзпНПС Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : К1-Повітря, К2-Вода, К3-Грунт, К4-Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    4     

1/5  1    1/3  1/2   

1/3  3    1    2     

1/4  2    1/2  1     

W(К1-Повітря)=0.5462 

W(К2-Вода)=0.08375 

W(К3-Грунт)=0.2323 

W(К4-Біота)=0.1377 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01893 

Індекс узгодженості таблиці :0.01704 

Лямбда max :4.051 

****************************************************************** 

Критерій : К1-Повітря Wвзв = 0.5462 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-

ка_транспортТПВ, Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-

УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/4  2     

2    1    1/3  3     

4    3    1    5     

1/2  1/3  1/5  1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ)=0.1377 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_транспортТПВ)=0.2323 

W(Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп)=0.5462 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.08375 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01893 

Індекс узгодженості таблиці :0.01704 

Лямбда max :4.051 

****************************************************************** 

Критерій : К2-Вода Wвзв = 0.08375 
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За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-

ка_транспортТПВ, Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-

УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/7   

3    1    1/3  1/5   

5    3    1    1/3   

7    5    3    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ)=0.05529 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_транспортТПВ)=0.1175 

W(Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп)=0.2622 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.565 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04333 

Індекс узгодженості таблиці :0.03899 

Лямбда max :4.117 

****************************************************************** 

Критерій : К3-Грунт Wвзв = 0.2323 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-

ка_транспортТПВ, Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-

УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/4  1/2   

2    1    1/3  3     

4    3    1    5     

2    1/3  1/5  1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ)=0.09948 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_транспортТПВ)=0.2359 

W(Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп)=0.5426 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.1221 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06027 

Індекс узгодженості таблиці :0.05424 

Лямбда max :4.163 

****************************************************************** 

Критерій : К4-Біота Wвзв = 0.1377 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ, Хвв2-ЯкіснаХ-

ка_транспортТПВ, Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп, Хвв4-

УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/7   

3    1    1/3  1/5   

5    3    1    1/3   

7    5    3    1     

W(Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ)=0.05529 

W(Хвв2-ЯкіснаХ-ка_транспортТПВ)=0.1175 

W(Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп)=0.2622 

W(Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ)=0.565 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04333 

Індекс узгодженості таблиці :0.03899 

Лямбда max :4.117 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв1-Кіл-аХар-ка_транспортТПВ  Wвзв = 0.1106 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 
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Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    1    1    1    1/3   

1    1    1    1    1    1/3   

1    1    1    1    1    1/3   

1    1    1    1    1    1/3   

1    1    1    1    1    1/3   

3    3    3    3    3    1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.125 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.125 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.125 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.125 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.125 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.375 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :6 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв2-ЯкіснаХ-ка_транспортТПВ Wвзв = 0.2077 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    5    3    4    1     

1/2  1    3    1    2    1     

1/5  1/3  1    1/2  1    1/4   

1/3  1    2    1    1    1/2   

1/4  1/2  1    1    1    1/3   

1    1    4    2    3    1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.3154 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.173 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.06398 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.1201 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.08448 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.243 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01542 

Індекс узгодженості таблиці :0.01912 

Лямбда max :6.096 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв3-УмовтранспортТПВзіЗбіл_небезп Wвзв = 0.4825 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    9    7    9    3     

1/5  1    7    3    5    1/3   

1/9  1/7  1    1/5  1/2  1/7   

1/7  1/3  5    1    3    1/5   

1/9  1/5  2    1/3  1    1/7   

1/3  3    7    5    7    1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.4688 



 183 

 

 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.1405 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.02605 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.07417 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.03568 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.2547 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06793 

Індекс узгодженості таблиці :0.08423 

Лямбда max :6.421 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв4-УправТаКонтролПоводж_з_ТПВ Wвзв = 0.1992 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1-Приватна_житл_забуд, Дж2-Багатокварт_житл_забудова, 

Дж3_Виробничі_підпр-ва, Дж4-Торгівельн_підпр-ва, Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади, Дж6-

Об'єкти_мас_скупч_людей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    7    3    5    1/2   

1/2  1    7    3    5    1/3   

1/7  1/7  1    1/3  1/2  1/9   

1/3  1/3  3    1    2    1/5   

1/5  1/5  2    1/2  1    1/7   

2    3    9    5    7    1     

W(Дж1-Приватна_житл_забуд)=0.2486 

W(Дж2-Багатокварт_житл_забудова)=0.1868 

W(Дж3_Виробничі_підпр-ва)=0.03084 

W(Дж4-Торгівельн_підпр-ва)=0.08087 

W(Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади)=0.04815 

W(Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей)=0.4048 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02101 

Індекс узгодженості таблиці :0.02605 

Лямбда max :6.13 

****************************************************************** 

Критерій : Дж1-Приватна_житл_забуд Wвзв = 0.3551 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 

ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    1/5  3    1/3   

1/5  1    1/9  1/3  1/7   

5    9    1    7    3     

1/3  3    1/7  1    1/5   

3    7    1/3  5    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.129 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.03334 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.5128 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.06338 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.2615 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05301 

Індекс узгодженості таблиці :0.05937 

Лямбда max :5.237 

****************************************************************** 

Критерій : Дж2-Багатокварт_житл_забудова Wвзв = 0.1548 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 
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ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    1/5  3    1/3   

1/5  1    1/9  1/3  1/7   

5    9    1    7    3     

1/3  3    1/7  1    1/5   

3    7    1/3  5    1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.129 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.03334 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.5128 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.06338 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.2615 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05301 

Індекс узгодженості таблиці :0.05937 

Лямбда max :5.237 

****************************************************************** 

Критерій : Дж3_Виробничі_підпр-ва Wвзв = 0.04583 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 

ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/4  1/2   

3    1    1/3  1/2  2     

5    3    1    2    4     

4    2    1/2  1    3     

2    1/2  1/4  1/3  1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.06177 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.1599 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.4185 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.2625 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.09725 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0152 

Індекс узгодженості таблиці :0.01702 

Лямбда max :5.068 

****************************************************************** 

Критерій : Дж4-Торгівельн_підпр-ва Wвзв = 0.09067 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 

ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/9  1/7  1/3   

5    1    1/5  1/3  3     

9    5    1    3    7     

7    3    1/3  1    5     

3    1/3  1/7  1/5  1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.03334 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.129 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.5128 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.2615 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.06338 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05301 

Індекс узгодженості таблиці :0.05937 
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Лямбда max :5.237 

****************************************************************** 

Критерій : Дж5-Уста-ви,орг-ції,заклади Wвзв = 0.05818 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 

ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/4  1/2   

3    1    1/3  1/2  2     

5    3    1    2    4     

4    2    1/2  1    3     

2    1/2  1/4  1/3  1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.06177 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.1599 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.4185 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.2625 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.09725 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0152 

Індекс узгодженості таблиці :0.01702 

Лямбда max :5.068 

****************************************************************** 

Критерій : Дж6-Об'єкти_мас_скупч_людей Wвзв = 0.2955 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт), 

ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров., ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, 

ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт, ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/9  1/7  1/3   

5    1    1/5  1/3  3     

9    5    1    3    7     

7    3    1/3  1    5     

3    1/3  1/7  1/5  1     

W(ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт))=0.03334 

W(ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров.)=0.129 

W(ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ)=0.5128 

W(ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт)=0.2615 

W(ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу)=0.06338 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05301 

Індекс узгодженості таблиці :0.05937 

Лямбда max :5.237 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ1_ССО(в_част_транспорт) Wвзв = 0.08506 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ2_Роздільн_збір_вторсиров. Wвзв = 0.08343 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ Wвзв = 0.503 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ4_Облік,прогн_кілТПВтаЯкостітранспорт Wвзв = 0.1606 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ5_Освіч-стьТаСвідомУчаснПроцесу  Wвзв = 0.1679 

Кращий результат має ЗПБ3_Захист_місць_транспорт_ТПВ, його W = 0.503 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.04908 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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Г.2.3 Екологічна безпека процесу поводження з ТПВ. 

Видалення (споживання, оперування) відходів 
****************************************************************** 

Критерій : Оперув ТПВ неб НПС  Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : СК1 - Знешкодження (обробл, переробл), СК2 - Утилізація 

(використ), СК3 - Видалення (остаточн розм) 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/9   

3    1    1/5   

9    5    1     

W(СК1 - Знешкодження (обробл, переробл))=0.07042 

W(СК2 - Утилізація (використ))=0.1782 

W(СК3 - Видалення (остаточн розм))=0.7514 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02505 

Індекс узгодженості таблиці :0.01453 

Лямбда max :3.029 

****************************************************************** 

Критерій : СК1 - Знешкодження (обробл, переробл) Wвзв = 0.07042 

За цим критерієм порівнювалися : К1 - Повітря, К2 - Вода, К3 - Грунт, К4 - Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1     

1/5  3    1    1     

1/3  1    1    1     

W(К1 - Повітря)=0.5983 

W(К2 - Вода)=0.08986 

W(К3 - Грунт)=0.1679 

W(К4 - Біота)=0.1439 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06518 

Індекс узгодженості таблиці :0.05866 

Лямбда max :4.176 

****************************************************************** 

Критерій : СК2 - Утилізація (використ) Wвзв = 0.1782 

За цим критерієм порівнювалися : К1 - Повітря, К2 - Вода, К3 - Грунт, К4 - Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1/3   

1/5  3    1    1     

1/3  3    1    1     

W(К1 - Повітря)=0.5917 

W(К2 - Вода)=0.06507 

W(К3 - Грунт)=0.1619 

W(К4 - Біота)=0.1813 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02114 

Індекс узгодженості таблиці :0.01903 

Лямбда max :4.057 

****************************************************************** 

Критерій : СК3 - Видалення (остаточн розм) Wвзв = 0.7514 

За цим критерієм порівнювалися : К1 - Повітря, К2 - Вода, К3 - Грунт, К4 - Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    5    3     



 187 

 

 

1/2  1    3    5     

1/5  1/3  1    2     

1/3  1/5  1/2  1     

W(К1 - Повітря)=0.4707 

W(К2 - Вода)=0.3229 

W(К3 - Грунт)=0.1184 

W(К4 - Біота)=0.08797 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07058 

Індекс узгодженості таблиці :0.06352 

Лямбда max :4.191 

****************************************************************** 

Критерій : К1 – Повітря Wвзв = 0.5012 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1 - Кільк характ оперув відх, Хвв2 - Якісн характ оперув 

відх, Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп, Хвв4 - Управління та контроль поводж 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1 - Кільк характ оперув відх)=0.1293 

W(Хвв2 - Якісн характ оперув відх)=0.07364 

W(Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп)=0.5495 

W(Хвв4 - Управління та контроль поводж)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К2 – Вода Wвзв = 0.2606 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1 - Кільк характ оперув відх, Хвв2 - Якісн характ оперув 

відх, Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп, Хвв4 - Управління та контроль поводж 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1 - Кільк характ оперув відх)=0.1293 

W(Хвв2 - Якісн характ оперув відх)=0.07364 

W(Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп)=0.5495 

W(Хвв4 - Управління та контроль поводж)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К3 – Грунт Wвзв = 0.1296 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1 - Кільк характ оперув відх, Хвв2 - Якісн характ оперув 

відх, Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп, Хвв4 - Управління та контроль поводж 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1 - Кільк характ оперув відх)=0.1293 
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W(Хвв2 - Якісн характ оперув відх)=0.07364 

W(Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп)=0.5495 

W(Хвв4 - Управління та контроль поводж)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К4 – Біота Wвзв = 0.1085 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1 - Кільк характ оперув відх, Хвв2 - Якісн характ оперув 

відх, Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп, Хвв4 - Управління та контроль поводж 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/3   

3    1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1 - Кільк характ оперув відх)=0.07364 

W(Хвв2 - Якісн характ оперув відх)=0.1293 

W(Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп)=0.5495 

W(Хвв4 - Управління та контроль поводж)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв1 - Кільк характ оперув відх Wвзв = 0.1232 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1 - Повтор викор, Дж2 - Переробк сиров та продук, Дж3 - 

Компостуван, Дж4 - Утиліз з отр енергії, Дж5 - Поховання без енерг, Дж6 - Спалюван без енерг 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/3  1/5  1/7  1/9   

2    1    1/2  1/4  1/6  1/8   

3    2    1    1/3  1/5  1/7   

5    4    3    1    1/3  1/5   

7    6    5    3    1    1/3   

9    8    7    5    3    1     

W(Дж1 - Повтор викор)=0.03014 

W(Дж2 - Переробк сиров та продук)=0.04319 

W(Дж3 - Компостуван)=0.0645 

W(Дж4 - Утиліз з отр енергії)=0.1323 

W(Дж5 - Поховання без енерг)=0.2558 

W(Дж6 - Спалюван без енерг)=0.4741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04321 

Індекс узгодженості таблиці :0.05358 

Лямбда max :6.268 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв2 - Якісн характ оперув відх Wвзв = 0.07968 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1 - Повтор викор, Дж2 - Переробк сиров та продук, Дж3 - 

Компостуван, Дж4 - Утиліз з отр енергії, Дж5 - Поховання без енерг, Дж6 - Спалюван без енерг 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/3  1/5  1/7  1/9   

2    1    1/2  1/4  1/6  1/8   

3    2    1    1/3  1/5  1/7   

5    4    3    1    1/3  1/5   

7    6    5    3    1    1/3   
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9    8    7    5    3    1     

W(Дж1 - Повтор викор)=0.03014 

W(Дж2 - Переробк сиров та продук)=0.04319 

W(Дж3 - Компостуван)=0.0645 

W(Дж4 - Утиліз з отр енергії)=0.1323 

W(Дж5 - Поховання без енерг)=0.2558 

W(Дж6 - Спалюван без енерг)=0.4741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04321 

Індекс узгодженості таблиці :0.05358 

Лямбда max :6.268 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв3 - Умови оперув із збільш небезп Wвзв = 0.5495 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1 - Повтор викор, Дж2 - Переробк сиров та продук, Дж3 - 

Компостуван, Дж4 - Утиліз з отр енергії, Дж5 - Поховання без енерг, Дж6 - Спалюван без енерг 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/3  1/5  1/7  1/9   

2    1    1/2  1/4  1/6  1/8   

3    2    1    1/3  1/5  1/7   

5    4    3    1    1/3  1/5   

7    6    5    3    1    1/3   

9    8    7    5    3    1     

W(Дж1 - Повтор викор)=0.03014 

W(Дж2 - Переробк сиров та продук)=0.04319 

W(Дж3 - Компостуван)=0.0645 

W(Дж4 - Утиліз з отр енергії)=0.1323 

W(Дж5 - Поховання без енерг)=0.2558 

W(Дж6 - Спалюван без енерг)=0.4741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04321 

Індекс узгодженості таблиці :0.05358 

Лямбда max :6.268 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв4 - Управління та контроль поводж Wвзв = 0.2476 

За цим критерієм порівнювалися : Дж1 - Повтор викор, Дж2 - Переробк сиров та продук, Дж3 - 

Компостуван, Дж4 - Утиліз з отр енергії, Дж5 - Поховання без енерг, Дж6 - Спалюван без енерг 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/3  1/5  1/7  1/9   

2    1    1/2  1/4  1/6  1/8   

3    2    1    1/3  1/5  1/7   

5    4    3    1    1/3  1/5   

7    6    5    3    1    1/3   

9    8    7    5    3    1     

W(Дж1 - Повтор викор)=0.03014 

W(Дж2 - Переробк сиров та продук)=0.04319 

W(Дж3 - Компостуван)=0.0645 

W(Дж4 - Утиліз з отр енергії)=0.1323 

W(Дж5 - Поховання без енерг)=0.2558 

W(Дж6 - Спалюван без енерг)=0.4741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04321 

Індекс узгодженості таблиці :0.05358 

Лямбда max :6.268 

****************************************************************** 

Критерій : Дж1 - Повтор викор Wвзв = 0.03014 
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За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1    1/5   

3    1    1/3  5    1/3   

5    3    1    7    1     

1    1/5  1/7  1    1/7   

5    3    1    7    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.06059 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.1625 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.3644 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.04816 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.3644 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02113 

Індекс узгодженості таблиці :0.02367 

Лямбда max :5.095 

****************************************************************** 

Критерій : Дж2 - Переробк сиров та продук Wвзв = 0.04319 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1    1/7   

3    1    1    7    1     

5    1    1    7    1     

1    1/7  1/7  1    1/7   

7    1    1    7    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.0596 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.2747 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.2982 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.04595 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.3216 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01748 

Індекс узгодженості таблиці :0.01957 

Лямбда max :5.078 

****************************************************************** 

Критерій : Дж3 – Компостуван Wвзв = 0.0645 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1    1/5   

3    1    1/3  5    1/3   

5    3    1    7    1     

1    1/5  1/7  1    1/7   

5    3    1    7    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.06059 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.1625 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.3644 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.04816 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.3644 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02113 

Індекс узгодженості таблиці :0.02367 

Лямбда max :5.095 
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****************************************************************** 

Критерій : Дж4 - Утиліз з отр енергії Wвзв = 0.1323 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1    1/5   

7    1    1    5    2     

5    1    1    3    2     

1    1/5  1/3  1    1/3   

5    1/2  1/2  3    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.05549 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.3594 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.3089 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.07295 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.2032 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0192 

Індекс узгодженості таблиці :0.02151 

Лямбда max :5.086 

****************************************************************** 

Критерій : Дж5 - Поховання без енерг Wвзв = 0.2558 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1    1     

3    1    3    7    7     

5    1/3  1    3    3     

1    1/7  1/3  1    1/2   

1    1/7  1/3  2    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.08819 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.5005 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.254 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.06797 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.08942 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05635 

Індекс узгодженості таблиці :0.06312 

Лямбда max :5.252 

****************************************************************** 

Критерій : Дж6 - Спалюван без енерг Wвзв = 0.4741 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1 - ССО (в част оперув), ЗПБ2 - Найкр дост технол, ЗПБ3 

- Зацікавл спожив, ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз, ЗПБ5 - Економ стимулюв 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1    1     

3    1    3    7    7     

5    1/3  1    3    3     

1    1/7  1/3  1    1/2   

1    1/7  1/3  2    1     

W(ЗПБ1 - ССО (в част оперув))=0.08819 

W(ЗПБ2 - Найкр дост технол)=0.5005 

W(ЗПБ3 - Зацікавл спожив)=0.254 

W(ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз)=0.06797 

W(ЗПБ5 - Економ стимулюв)=0.08942 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05635 
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Індекс узгодженості таблиці :0.06312 

Лямбда max :5.252 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ1 - ССО (в част оперув) Wвзв = 0.08001 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ2 - Найкр дост технол Wвзв = 0.4401 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ3 - Зацікавл спожив Wвзв = 0.2736 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ4 - Обл, контр, прогноз Wвзв = 0.0658 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ5 - Економ стимулюв Wвзв = 0.1405 

Кращий результат має ЗПБ2 - Найкр дост технол, його Wvzv = 0.4401 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.04643 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 

 

Г.2.4 Екологічна безпека процесу поводження з ТПВ 

(узагальнена система) 
****************************************************************** 

Критерій : Поводження_ТПВ_нБ Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : СК1_Утвор, Ск2_ЗбІр, СК3_Трансп, СК4_Знешк, СК5_Утиліз, 

СК6_Видал 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    5    1    1/3  1/5   

1/3  1    3    1/3  1/5  1/7   

1/5  1/3  1    1/5  1/7  1/9   

1    3    5    1    1/3  1/5   

3    5    7    3    1    1/3   

5    7    9    5    3    1     

W(СК1_Утвор)=0.1095 

W(Ск2_ЗбІр)=0.05146 

W(СК3_Трансп)=0.02787 

W(СК4_Знешк)=0.1095 

W(СК5_Утиліз)=0.2402 

W(СК6_Видал)=0.4615 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04158 

Індекс узгодженості таблиці :0.05156 

Лямбда max :6.258 

****************************************************************** 

Критерій : СК1_Утвор Wвзв = 0.1095 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1    1/5   

1/3  1    1/3  1/3   

1    3    1    1/2   

5    3    2    1     

W(К1_П)=0.1841 

W(К2_В)=0.09292 

W(К3_Г)=0.2196 

W(К4_Б)=0.5034 

Оцінка узгодженості таблиці :0.09414 

Індекс узгодженості таблиці :0.08473 
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Лямбда max :4.254 

****************************************************************** 

Критерій : Ск2_ЗбІр Wвзв = 0.05146 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    1/3  1/3   

1/5  1    1/5  1/5   

3    5    1    1     

3    5    1    1     

W(К1_П)=0.1753 

W(К2_В)=0.05962 

W(К3_Г)=0.3825 

W(К4_Б)=0.3825 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05722 

Індекс узгодженості таблиці :0.0515 

Лямбда max :4.155 

****************************************************************** 

Критерій : СК3_Трансп Wвзв = 0.02787 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    4     

1/5  1    1/3  1/2   

1/3  3    1    2     

1/4  2    1/2  1     

W(К1_П)=0.5462 

W(К2_В)=0.08375 

W(К3_Г)=0.2323 

W(К4_Б)=0.1377 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01893 

Індекс узгодженості таблиці :0.01704 

Лямбда max :4.051 

****************************************************************** 

Критерій : СК4_ЗнешкWвзв = 0.1095 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1     

1/5  3    1    1     

1/3  1    1    1     

W(К1_П)=0.5983 

W(К2_В)=0.08986 

W(К3_Г)=0.1679 

W(К4_Б)=0.1439 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06518 

Індекс узгодженості таблиці :0.05866 

Лямбда max :4.176 

****************************************************************** 

Критерій : СК5_Утиліз Wвзв = 0.2402 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1/3   
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1/5  3    1    1     

1/3  3    1    1     

W(К1_П)=0.5917 

W(К2_В)=0.06507 

W(К3_Г)=0.1619 

W(К4_Б)=0.1813 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02114 

Індекс узгодженості таблиці :0.01903 

Лямбда max :4.057 

****************************************************************** 

Критерій : СК6_Видал Wвзв = 0.4615 

За цим критерієм порівнювалися : К1_П, К2_В, К3_Г, К4_Б 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    5    3     

1/2  1    3    5     

1/5  1/3  1    2     

1/3  1/5  1/2  1     

W(К1_П)=0.4707 

W(К2_В)=0.3229 

W(К3_Г)=0.1184 

W(К4_Б)=0.08797 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07058 

Індекс узгодженості таблиці :0.06352 

Лямбда max :4.191 

****************************************************************** 

Критерій : К1_П Wвзв = 0.4693 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кіл-сть, Хвв2_Якість, Хвв3_Умови, Хвв4_Упр_и_К 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1_Кіл-сть)=0.1293 

W(Хвв2_Якість)=0.07364 

W(Хвв3_Умови)=0.5495 

W(Хвв4_Упр_и_К)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К2_В Wвзв = 0.1901 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кіл-сть, Хвв2_Якість, Хвв3_Умови, Хвв4_Упр_и_К 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1_Кіл-сть)=0.1293 

W(Хвв2_Якість)=0.07364 

W(Хвв3_Умови)=0.5495 

W(Хвв4_Упр_и_К)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 
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Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К3_Г Wвзв = 0.1621 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кіл-сть, Хвв2_Якість, Хвв3_Умови, Хвв4_Упр_и_К 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1_Кіл-сть)=0.1293 

W(Хвв2_Якість)=0.07364 

W(Хвв3_Умови)=0.5495 

W(Хвв4_Упр_и_К)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : К4_Б Wвзв = 0.1786 

За цим критерієм порівнювалися : Хвв1_Кіл-сть, Хвв2_Якість, Хвв3_Умови, Хвв4_Упр_и_К 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/3   

3    1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(Хвв1_Кіл-сть)=0.07364 

W(Хвв2_Якість)=0.1293 

W(Хвв3_Умови)=0.5495 

W(Хвв4_Упр_и_К)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв1_Кіл-сть Wвзв = 0.1193 

За цим критерієм порівнювалися : О1_Утрорення, О2_Оперування 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5     

1/5  1     

W(О1_Утрорення)=0.8333 

W(О2_Оперування)=0.1667 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв2_Якість  Wвзв = 0.08357 

За цим критерієм порівнювалися : О1_Утрорення, О2_Оперування 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7     

1/7  1     

W(О1_Утрорення)=0.875 

W(О2_Оперування)=0.125 

Оцінка узгодженості таблиці :0 
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Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв3_Умови Wвзв = 0.5495 

За цим критерієм порівнювалися : О1_Утрорення, О2_Оперування 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7     

1/7  1     

W(О1_Утрорення)=0.875 

W(О2_Оперування)=0.125 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

****************************************************************** 

Критерій : Хвв4_Упр_и_К Wвзв = 0.2476 

За цим критерієм порівнювалися : О1_Утрорення, О2_Оперування 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7     

1/7  1     

W(О1_Утрорення)=0.875 

W(О2_Оперування)=0.125 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

****************************************************************** 

Критерій : О1_Утрорення Wвзв = 0.87 

За цим критерієм порівнювалися : ДжУ1, ДжУ2, ДжУ3, ДжУ4, ДжУ5, ДжУ6 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    7    3    7    1/3   

1/2  1    5    1    3    1/5   

1/7  1/5  1    1/5  1/5  1/9   

1/3  1    5    1    3    1/5   

1/7  1/3  5    1/3  1    1/7   

3    5    9    5    7    1     

W(ДжУ1)=0.2382 

W(ДжУ2)=0.1147 

W(ДжУ3)=0.02608 

W(ДжУ4)=0.1085 

W(ДжУ5)=0.05638 

W(ДжУ6)=0.4562 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06318 

Індекс узгодженості таблиці :0.07834 

Лямбда max :6.392 

****************************************************************** 

Критерій : О2_Оперування Wвзв = 0.13 

За цим критерієм порівнювалися : ДжО1, ДжО2, ДжО3, ДжО4, ДжО5, ДжО6 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/3  1/5  1/7  1/9   

2    1    1/3  1/4  1/6  1/8   

3    3    1    1/3  1/5  1/7   

5    4    3    1    1/3  1/5   

7    6    5    3    1    1/3   
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9    8    7    5    3    1     

W(ДжО1)=0.02987 

W(ДжО2)=0.04086 

W(ДжО3)=0.07032 

W(ДжО4)=0.132 

W(ДжО5)=0.2551 

W(ДжО6)=0.4718 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05279 

Індекс узгодженості таблиці :0.06546 

Лямбда max :6.327 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ1 Wвзв = 0.2072 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5   

3    1    1/3   

5    3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.1047 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.2583 

W(БЗ3_Місцеві)=0.637 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0332 

Індекс узгодженості таблиці :0.01926 

Лямбда max :3.039 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ2 Wвзв = 0.09978 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5   

3    1    1/3   

5    3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.1047 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.2583 

W(БЗ3_Місцеві)=0.637 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0332 

Індекс узгодженості таблиці :0.01926 

Лямбда max :3.039 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ3 Wвзв = 0.02269 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    3     

1/7  1    1/3   

1/3  3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.6694 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.08795 

W(БЗ3_Місцеві)=0.2426 

Оцінка узгодженості таблиці :0.00606 

Індекс узгодженості таблиці :0.003515 

Лямбда max :3.007 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ4 Wвзв = 0.09438 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 
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Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1     

1/3  1    1/3   

1    3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.4286 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.1429 

W(БЗ3_Місцеві)=0.4286 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :3 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ5 Wвзв = 0.04905 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    3     

1/7  1    1/3   

1/3  3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.6694 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.08795 

W(БЗ3_Місцеві)=0.2426 

Оцінка узгодженості таблиці :0.00606 

Індекс узгодженості таблиці :0.003515 

Лямбда max :3.007 

****************************************************************** 

Критерій : ДжУ6 Wвзв = 0.3969 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/7   

3    1    1/3   

7    3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.08795 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.2426 

W(БЗ3_Місцеві)=0.6694 

Оцінка узгодженості таблиці :0.00606 

Індекс узгодженості таблиці :0.003515 

Лямбда max :3.007 

****************************************************************** 

Критерій : ДжО1 Wвзв = 0.003883 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    7     

1    1    3     

1/7  1/3  1     

W(БЗ1_Державні)=0.5146 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.3879 

W(БЗ3_Місцеві)=0.0975 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06922 

Індекс узгодженості таблиці :0.04015 

Лямбда max :3.08 

****************************************************************** 

Критерій : ДжО2 Wвзв = 0.005311 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 
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Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    7     

1    1    3     

1/7  1/3  1     

W(БЗ1_Державні)=0.5146 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.3879 

W(БЗ3_Місцеві)=0.0975 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06922 

Індекс узгодженості таблиці :0.04015 

Лямбда max :3.08 

****************************************************************** 

Критерій : ДжО3 Wвзв = 0.00914 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/7   

3    1    1/5   

7    5    1     

W(БЗ1_Державні)=0.08096 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.1884 

W(БЗ3_Місцеві)=0.7306 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05594 

Індекс узгодженості таблиці :0.03244 

Лямбда max :3.065 

****************************************************************** 

Критерій : ДжО4 Wвзв = 0.01716 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/3   

1/3  1    1/7   

3    7    1     

W(БЗ1_Державні)=0.2426 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.08795 

W(БЗ3_Місцеві)=0.6694 

Оцінка узгодженості таблиці :0.00606 

Індекс узгодженості таблиці :0.003515 

Лямбда max :3.007 

****************************************************************** 

Критерій : ДжО5 Wвзв = 0.03316 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/7   

3    1    1/5   

7    5    1     

W(БЗ1_Державні)=0.08096 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.1884 

W(БЗ3_Місцеві)=0.7306 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05594 

Індекс узгодженості таблиці :0.03244 

Лямбда max :3.065 

********************************************************************************** 

Критерій : ДжО6 Wвзв = 0.06132 

За цим критерієм порівнювалися : БЗ1_Державні, БЗ2_Регіон-ні, БЗ3_Місцеві 
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Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/7   

5    1    1/3   

7    3    1     

W(БЗ1_Державні)=0.07193 

W(БЗ2_Регіон-ні)=0.279 

W(БЗ3_Місцеві)=0.6491 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05594 

Індекс узгодженості таблиці :0.03244 

Лямбда max :3.065 

****************************************************************** 

Критерій : БЗ1_Державні Wвзв = 0.1723 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1, ЗПБ2, ЗПБ3, ЗПБ5, ЗПБ6, ЗПБ8, ЗПБ11, ЗПБ13 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/6  1/8  1/2  3    1/7   

3    1    1/3  1/5  1/7  2    3    1/5   

5    3    1    1/3  1/5  5    5    1/4   

6    5    3    1    1/3  5    7    1/3   

8    7    5    3    1    6    9    2     

2    1/2  1/5  1/5  1/6  1    3    1/6   

1/3  1/3  1/5  1/7  1/9  1/3  1    1/8   

7    5    4    3    1/2  6    8    1     

W(ЗПБ1)=0.02942 

W(ЗПБ2)=0.05168 

W(ЗПБ3)=0.1031 

W(ЗПБ5)=0.1677 

W(ЗПБ6)=0.3338 

W(ЗПБ8)=0.03907 

W(ЗПБ11)=0.02017 

W(ЗПБ13)=0.2551 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06226 

Індекс узгодженості таблиці :0.08778 

Лямбда max :8.614 

****************************************************************** 

Критерій : БЗ2_Регіон-ні Wвзв = 0.2255 

За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1, ЗПБ3, ЗПБ7, ЗПБ8, ЗПБ11 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/6  1/3  3     

5    1    1/3  3    6     

6    3    1    5    7     

3    1/3  1/5  1    5     

1/3  1/6  1/7  1/5  1     

W(ЗПБ1)=0.06817 

W(ЗПБ3)=0.2636 

W(ЗПБ7)=0.4955 

W(ЗПБ8)=0.1347 

W(ЗПБ11)=0.03806 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07115 

Індекс узгодженості таблиці :0.07969 

Лямбда max :5.319 

****************************************************************** 

Критерій : БЗ3_Місцеві Wвзв = 0.6022 
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За цим критерієм порівнювалися : ЗПБ1, ЗПБ3, ЗПБ4, ЗПБ7, ЗПБ8, ЗПБ9, ЗПБ10, ЗПБ11, ЗПБ12 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/5  1/5  1/5  1/3  1/5   

7    1    3    7    3    5    5    6    5     

5    1/3  1    5    1    3    3    4    3     

2    1/7  1/5  1    1/5  1/5  1/5  1/3  1/5   

5    1/3  1    5    1    3    3    4    3     

5    1/5  1/3  5    1/3  1    1    3    1     

5    1/5  1/3  5    1/3  1    1    3    1     

3    1/6  1/4  3    1/4  1/3  1/3  1    1/3   

5    1/5  1/3  5    1/3  1    1    3    1     

W(ЗПБ1)=0.02215 

W(ЗПБ3)=0.3292 

W(ЗПБ4)=0.1664 

W(ЗПБ7)=0.0258 

W(ЗПБ8)=0.1664 

W(ЗПБ9)=0.08256 

W(ЗПБ10)=0.08256 

W(ЗПБ11)=0.04244 

W(ЗПБ12)=0.08256 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0506 

Індекс узгодженості таблиці :0.07338 

Лямбда max :9.587 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ1 Wвзв = 0.03378 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ2 Wвзв = 0.008902 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ3 Wвзв = 0.2755 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ4 Wвзв = 0.1002 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ5 Wвзв = 0.02889 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ6 Wвзв = 0.0575 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ7 Wвзв = 0.1273 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ8 Wвзв = 0.1373 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ9 Wвзв = 0.04972 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ10 Wвзв = 0.04972 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ11 Wвзв = 0.03762 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ12 Wвзв = 0.04972 

****************************************************************** 

Критерій : ЗПБ13Wвзв = 0.04394 

Кращий результат має ЗПБ3, його Wvzv = 0.2755 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.05647 

Розрахунки проводились з точніcтю : 0.001 
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ДОДАТОК Д 

РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ  

РЕЧОВИН  У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ З РОГАНСЬКОГО 

ПОЛІГОНУ ТПВ 

 

Роганський полігон по утилізації та переробці твердих відходів розташований 

у балці Писаренків яр, колишнього глиняного кар’єру, що знаходиться на півночі 

сел. Рогань на землях колишнього навчального господарства «Комуніст» тепер с. 

Докучаєвське Харківського району Харківської області. 

Роганський полігон по утилізації та переробці твердих відходів було відкрито 

1975 року. Полігон складається із трьох секцій: І секція – глибина 27-30 м (закрита 

для захоронення ТПВ); ІІ секція – глибина 5-7 м – знову відкрита для складування 

ТПВ; ІІІ секція – глибина 15-17 м (практично закрита для складування ТПВ). 

Найближча житлова забудова знаходиться у північному напрямку на відстані > 1,7 

км (с. Хроли). 

Природно-кліматичні умови в районі розташування полігону є типовими для 

північно-східної частини України і характеризуються помірною 

континентальністю. 

Таблиця Д.1 − Метеорологічні характеристики полігону ТПВ 

Найменування характеристик Величина 

1 2 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 

місяця року, ТЛ, С 

 

25,6 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, ТЗ, С -9,8 

Середньорічна роза вітрів, % 

Пн 

ПнС 

С 

ПдС 

Пд 

ПдЗ 

З  

ПнЗ 

 

10,0 

11,0 

19,0 

14,0 

9,0 

11,0 

15,0 

11,0 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, U*, м/с 

 

8-9 

 

Таблиця Д.2 − Характеристика кліматичних умов та рельєфу місцевості 

розташування полігону 
Найменування 

полігону ТПВ 

Місце розташування 

полігону 

Максимальна 

кількість опадів, мм 

Рельєф 

місцевості 

1 2 3 4 

Роганський Харків 517 1 
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Таблиця Д.3 − Морфологічний склад відходів, що захороняються на полігоні 

ТПВ 

Компоненти ТПВ Вміст компонента, 

% 

Вміст органічної 

складової, % 

1 2 3 

   

Папір 10,5 44,5 

Харчові відходи 48,4 25,4 

Дерево 1,3 4,5 

Текстиль 4,4 5,5 

Шкіра, гума 2,8 9,5 

Пластмаса 10,2 7,2 

Кістки 2,3 3,4 

Суміш компонентів 20,1 - 

 

Таблиця Д.4 − Характеристики полігону захоронення ТПВ 

Ділянки відходів за 

термінами експлуатації 

Строки експлуатації Площа 

ділянки, га 

Глибина 

захоронення 

(висота 

складування), м 

Рік початку Рік 

закінчення 

  

1 2 3 4 5 

Виведені з експлуатації 

ділянки захоронення 

відходів 

- - - - 

Ділянки, що знаходяться 

в експлуатації 

1975 2019 21,0 25 ÷ 35 

Відкритий, поверхневий     

Продовження таблиці Д.4 
Схема 

захоронення 

відходів 

Обсяги 

накопичення 

відходів, тис. 

тонн/рік 

Ступінь 

ущільнення 

при 

захороненні 

ТПВ 

Рівень ґрунтових вод 

Низький рівень 

(глибина 

залягання 

більше 3 м) 

Високий рівень  

(глибина залягання 

менше 3 м) 

6 7 8 9 109 

- - - - - 

 120    

На Роганському полігоні ТПВ проведено визначення складу та властивостей 

відходів, які захороняються на полігоні. Результати проведених досліджень 

наведено в таблицях Д.5 та Д.6. 
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Таблиця Д.5 − Морфологічний склад відходів, що захороняються  

на полігоні ТПВ 
Компоненти ТПВ Вміст 

компонента, % 

Вміст органічної 

складової, % 

1 2 3 

Папір 10,5 44,5 

Харчові відходи 48,4 25,4 

Дерево 1,3 4,5 

Текстиль 4,4 5,5 

Шкіра, гума 2,8 9,5 

Пластмаса 10,2 7,2 

Кістки 2,3 3,4 

Суміш 

компонентів 
20,1 - 

Таблиця Д.6 − Властивості відходів, що захороняються на полігоні ТПВ 

(визначаються окремо для старих ділянок та ділянок, які знаходяться в 

експлуатації) 
Найменування 

відходу 

Щільність, 

кг/куб.м 

Вологість у тілі 

полігону,% 

рН водної 

витяжки 
Примітка 

1 2 3 4 5 

ТПВ 200 54 - - 

 

Проведено дослідження джерел виділення звалищного газу у атмосферне 

повітря, а також визначено якісний та кількісний склад біогазу. Отримані дані 

занесено до відповідних таблиць Д.7, Д.8 та Д.9. 

 

Таблиця Д.7 − Параметри, які визначаються при відборі проб  

звалищного газу 
Назва параметра Позначення Одиниця 

вимірювання 

Значення 

параметра 

1 2 3 4 

Температура навколишнього повітря Та.п. 0С 21 

Температура газу Tp 
0С 20 

Об’ємна витрата газу Vp м3/с 0,0002 

Тривалість відбору проби T Хв 5 

Атмосферний тиск Р кПа (мм РТ.ст.) 751 

Швидкість газового потоку Vr м/с 0,07 

Діаметр свердловини D м 0,06 

Глибина відбору проби в тілі полігону  Н м 2,5 
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Таблиця Д.8 − Характеристика джерел надходження звалищного газу у 

атмосферне повітря 
Дата та 

час 

відбору 

проб 

Найменування 

сверд-ловини 

/колодязя 

(точки відбору 

проб) 

Глибина 

відбору 

проби в тілі 

полігону, м 

Номер 

проби  

Трива-

лість 

відбору 

хв. 

Об’єм 

аспіро-

ваного 

газу, 

дм3/хв 

Атмосферн

ий тиск, 

( мм рт.ст.) 

1 2 3 4 5 6 7 

19.04.19 №1 2,5 1 3 12 751 

30.05.19 №2 3 2 4 15 756 

03.07.19 №3 2 3 5 10 749 

26.09.19 №4 3 4 5 12 753 

Таблиця Д.9 − Дані щодо кількісного та якісного складу звалищного газу, що 

надходить у атмосферне повітря 
Найменування 

свердловини /колодязя 

(точки відбору проб) 

Номер проби Глиби

на 

відбор

у проб 

Об’ємна 

витрата 

газу, дм3/хв 

Температура, 0С 

газового 

потоку 

навколишнього 

повітря 

1 2 3 4 5 6 

Колодязь №1 1 6,0 0,0002 24 26 

Колодязь №2 2 2,0 0,0003 25 27 

Свердловина №1 3 1,4 0,0004 19 21 

Свердловина №2 4 2,0 0,00025 17 18 

 

Забруднююча речовина Фактичний вміст 

речовини у біогазі, 

% 

Методика визначення 

показників 
Код Найменування 

7 8 9 10 

410 Метан 48,3 ШИ-12 

410 Метан 52,6 ШИ-12 

410 Метан 56,7 ШИ-12 

410 Метан 55,4 ШИ-12 

Визначення обсягів викидів метану, який виділяється у атмосферу з полігону 

ТПВ (на прикладі Роганського полігону ТПВ) розраховувався за формулою: 

 ,  (Д.1) 

де Q(t) – кількість метану, який утворився за час t, тонн; 

А – нормалізуючий множник, який визначався за формулою (Д.2): 

 А= (1-е-kj)/kj ,  (Д.2) 

де kj– постійна темпів утворення метану для j-го компонента ТПВ, рік-1; 

MWSi – загальна маса ТПВ, які захороненні за рік і, тонн/рік; 

MWSi,j – вміст j-го компонента у ТПВ в і-му році, %; 
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t – розрахунковий рік (t=1), рік; 

x – період, за які вносяться дані, (x = 0), рік; 

L0i,j – потенціал утворення метану за рік і, тонн СН4/тонн ТПВ. 

m–кількість компонентів відходів, за якими проводяться розрахунки. 

Потенціал утворення метану за рік визначався за формулою (Д.3): 

  L0j = DOСj * DOСF * F * 16/12 * MCFi ,  (Д.3) 

де DOCj – загальна кількість органічного вуглецю, здатного до біологічного 

розкладання у j-ій фракції, т С/т ТПВ; 

DOCF – частина вуглецю, яка бере участь у реакціях розпаду (DOCF = 0,5); 

F – вміст метану у звалищному газі (F = 0,5); 

16/12 – коефіцієнт перерахунку вуглецю у метан; 

MCFi – фактор корегування утворення метану, який залежить від умов 

захоронення ТПВ. 

 

Показник MWSi,j визначався на основі даних про вміст біорозкладаємих 

компонентів у загальній масі ТПВ, отриманих на підставі проведених досліджень 

на полігоні. Дані занесено до табл. Д.10. 

 

Таблиця Д.10 − Дані щодо кількості ТПВ, які захороняються протягом року, 

вміст біорозкладаємих компонентів у складі ТПВ 
Найменування показника Кількість, 

тонн/рік 

MWSi,j (вміст 

компонента), % 

Примітка 

1 2 3 4 

Загальна кількість ТПВ, які 

захороняються  

120000 Х  

Біорозкладаємі компоненти ТПВ 

Папір, картон 12600 10,5  

Текстиль 5280 4,4  

Харчові відходи 58080 48,4  

Деревина 1560 1,3  

Садово-паркові відходи 1200 1  

Засоби особистої гігієни 0 -  

Шкіра, гума 3360 2,8  

Значення DOCjта kj для біорозкладаємих компонентів у загальній масі ТПВ 

визначалися за Табл. Д.11. 

Таблиця Д.11 − Значення DOCj та kj для біорозкладаємих компонентів у 

загальній масі ТПВ 
№ Компонент  DOCj,  

тоннС/тонн ТПВ 

kj, рік-1 

** 

1 Папір, картон 0,40 0,024 

2 Текстиль 0,24 0,024 

3 Харчові відходи 0,15 0,12 

4 Деревина 0,43 0,012 

5 Садово-паркові відходи 0,20 0,06 

6 Шкіра, гума 0,39 0,012 
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Фактор корегування утворення метану, який залежить від умов захоронення 

ТПВ, визначався за Табл. Д.12, MCFi для Роганського полігону становить 0,5 – 

(напіванаеробні контрольовані). 

Таблиця Д.12 − Значення показника MCFi
 

Типи полігонів і звалищ ТПВ MCFi 

Контрольовані анаеробні** 1,0 

Напіванаеробні контрольовані*** 0,5 

Неконтрольовані глибокі (> 5 м відходів та/або з високим рівнем грунтових 

вод)**** 

0,8 

Неконтрольовані неглибокі (< 5 м відходів)***** 0,4 

Поза категорією****** 0,6 

**Анаеробні контрольовані звалища твердих відходів: на даному виді звалищ повинні знаходяться під контролем 

місця для видалення відходів (тобто, відходи відправляються на спеціально підготовлені майданчики, на яких в тій 

чи іншій мірі здійснюється продувка відходів і контролюється захист від загоряння) і при цьому виконується хоча б 

одна з перерахованих умов: (i) відходи чим-небудь укриваються, (ii) здійснюється їх механічна пресування, або (iii) 

або відходи укриваються пошарово.  

***Напіванаеробні контрольовані звалища твердих відходів: на даному виді звалищ необхідна наявність місць для 

видалення відходів, які знаходяться під контролем, і при цьому має дотримуватися хоча б одна з перерахованих 

умов: (i) відходи укриваються негерметичних матеріалом, (ii) є стічні дренажні системи, і ( iii) вентиляційні системи. 

****Неконтрольовані звалища твердих відходів - глибокі і / або з високим рівнем грунтових вод: звалища не 

відповідають критеріям контрольованих звалищ, і на них глибина відходів перевищує або дорівнює 5 метрам і / або 

є високий рівень ґрунтових вод в верхньому рівні землі. Надалі ситуація може привести до заповнення відходами 

внутрішніх вод, таких як ставки, річки або заболочені території.  

*****Неконтрольовані неглибокі звалища твердих відходів: звалища, які не відповідають критеріям контрольованих 

звалищ та глибина яких не перевищує 5 метрів. 

******Звалища твердих відходів поза категорії: тільки в тому випадку, коли країни не можуть класифікувати свої 

звалища на чотири категорії контрольованих і неконтрольованих, можна використовувати MCF для «поза категорії». 

 

Нормалізуючий множник А визначався за формулою Д.1, дані розрахунків 

занесено в Табл. Д.13. 

 

Таблиця Д.13 − Результати визначення нормалізуючого множника А 

 
№ Компонент  A 

1 Папір, картон 0,9887 

2 Текстиль 0,9887 

3 Харчові відходи 0,9429 

4 Деревина 0,9946 

5 Садово-паркові відходи 0,9712 

6 Шкіра, гума 0,9946 

 

Емісія метану зі звалища або полігону визначається як сума обсягів метану, 

який генерується при розкладанні компонентів ТПВ, здатних до біодеградації.  

 

Результати розрахунків обсягів викидів метану та інших забруднюючих 

речовин, який виділяються у атмосферу з Роганського полігону ТПВ, представлено 

в Табл. Д.14 та Д.15. 

 



 208 

 

 

Таблиця Д.14 − Визначення обсягів викидів метану, який виділяється у 

атмосферу з Роганськогополігону ТПВ та ПВ 

№ 
Компоненти в 

складі ТПВ 

k
j 

A
 

D
O

С
j 

D
O

С
F
 

F
 

1
6
/1

2
 

M
C

F
i 

L
0
j 

t х
 

M
W

S
i 

M
W

S
i,

j,
 %

 

e-k
*

(t
-x

)  

Q
(t

),
 т

 

1 Папір, картон 
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4
 

0
,9

8
8
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0
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3
 

0
,5
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7
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0
0
0
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8
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0
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0
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0
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,3

3
 

0
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0
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4
0
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1
2
0
0
0
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4
,4

 

0
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4
8
8
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4
 

3 Харчові відходи 

0
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0
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4
2
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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7
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1
2
0
0
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1
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0
,9

8
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3
1
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5 
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0
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7
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2
 

0
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0
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0
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1
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0
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0
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3
3
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2
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0
0
0
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0
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4
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2
1
8
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0
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1
2
 

0
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9
4
6
 

0
,3

9
 

0
,5

 

0
,5

 

1
,3

3
 

0
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0
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5
 

1
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2
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0
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2
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6
,9

2
 

Таблиця Д.15 − Визначення обсягів викидів у атмосферу з Роганського 

полігону ТПВ 

№ з/п Компоненту звалищного 

газу 

Співвідношення 

компонент/метан, ki 

Емісія, тонн/рік 

1 Метан 1 17570,13 

2 Діоксид вуглецю 0,8454 14853,79 

3 Толуол 0,0137 240,71 

4 Аміак 0,0101 177,46 

5 Ксилол 0,0084 147,59 

6 Вуглецю оксид 0,0048 84,34 

7 Азоту діоксид 0,0021 36,90 

8 Формальдегід 0,0018 31,63 

9 Етилбензол 0,0018 31,63 

10 Ангідрид сірчаний 0,0013 22,84 

11 Сірководень 0,0005 8,79 
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ДОДАТОК Е 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ФІЛЬТРАЦІЇ ПРОТИ-

ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНУ РОГАНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ 

Особливості глинистих порід протифільтраційного екрану полігону ТПВ і 

обґрунтування розрахункових значень коефіцієнтів фільтрації в залежності від їх 

фізико-механічних властивостей відповідно до п.п. 2.5 і 2.6 ДБН В.2.4-2-

2005 «Полігоні твердих побутових відходів», основні положення проектування, 

потужність суглинків і глин (шар пов'язаних ґрунтів) в основі повинна бути не 

менше 2,0 м/с Кф не більше 10 -9 м/с.  

Для спорудження протіфільтраціонного екрану полігону з утилізації та 

переробки ТПВ цех № 5, 1-ої і 2-ої черги, в підставі ТПВ додатково до існуючого 

шару природних глин, використовувалися утрамбовані місцевий суглинок і глина 

потужністю 0,5 м. Загальна потужність екрану складає 2,0. Суглинок і 

глина входять до складу глинистих ґрунтів, для яких характерні особливі 

фільтраційні і фізико-механічні властивості, що визначають захисну ізолюючу 

надійність при спорудженні різноманітних протифільтраційних екранів. 

Глинистий грунт - це грунт, який більш ніж на половину складається з дуже 

дрібних частинок розміром менш 0,01 мм, які мають форму лусочок або 

пластин. Відстані між цими частками - пори, як правило, заповнюються водою, яка 

добре утримується в глині, бо самі частинки глини воду не пропускають. 

Глинисті ґрунти мають високу пористість, тобто високе співвідношення 

обсягу пір до обсягу ґрунту. Це співвідношення коливається від 0,5 до 1,1 і є 

характеристикою ступеня ущільнення грунту . Кожна пора - це маленький капіляр, 

тому такі ґрунти схильні до капілярному ефекту. 

Глинистий ґрунт дуже добре утримує в собі вологу і ніколи не віддає її всю , 

навіть при висиханні, тому є пучинистих ґрунтом. Волога, що міститься в ґрунті, 

при замерзанні перетворюється на лід і розширюється, тим самим, збільшуючи 

обсяг всього ґрунту. Всі ґрунти, що містять глину, схильні до цього негативного 

явища, і чим більше вміст глини, тим сильніше виявляється ця властивість. 
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Пори глинистого ґрунту настільки малі, що капілярні сили тяжіння між 

частинками води і глини виявляються достатніми, щоб пов'язувати їх. Капілярні 

сили тяжіння в сукупності з пластичністю частинок 

глини забезпечують пластичність глинистого грунту. І чим більше вміст глини, 

тим еластичніше буде ґрунт. 

Залежно від змісту частинок глини, їх класифікують 

на супески, суглинки і глину.  

У досліджуваному випадку особливий інтерес представляють суглинки і 

глини як породи, що складають протифільтраційний екран полігону ТБО. 

Суглинок - це глинистий ґрунт, який містить від 10% до 30% глини. Цей ґрунт 

досить пластичний, при розтиранні його між пальцями не відчувається окремі 

піщинки. Скачаний з суглинку куля роздавлюється в коржик, по краях якого 

утворюються тріщини. Пористість суглинку коливається від 0,5 до 1,0. Суглинок 

може містити воду і схильний до напухання. 

Сухий суглинок з пористістю 0,5 має несучу здатність  

3,0 кг/см 2 ,при пористості 0,7 - 2,5 кг/см 2 . 

Глина - це ґрунт, в якому вміст глинистих частинок більше 30%. Глина 

дуже пластична, добре скочується в шнур. Скачаний з глини куля здавлюється в 

коржик без утворення тріщин по краях. Пористість глини може досягати 1,1. Вона 

сильніше всіх інших ґрунтів схильна морозному напуханню , тому що може 

містити дуже велику кількість вологи. 

При пористості 0,5 глина має несучу здатність 6,0 кг / см 2 , при 0,8 - 3,0 кг / 

см 2 в се глинисті ґрунти під дією навантаження схильні осаді, причому займає вона 

дуже багато часу - кілька сезонів. Осадка буде тим більше і довше, ніж більше 

пористість ґрунту. Щоб зменшити пористість глинистого ґрунту і тим самим 

поліпшити його характеристики, ґрунт можна ущільнювати. Природне ущільнення 

глинистого ґрунту відбувається під тиском верхніх шарів: чим глибше знаходиться 

шар, тим сильніше він ущільнений, тим менше його пористість і тим більше його 

несуча здатність. 
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Мінімальна пористість глинистого ґрунту 0,3 буде у максимально 

ущільненого шару, який залягає нижче глибини промерзання. При промерзанні 

ґрунту виникає напухання: частинки ґрунту рухаються і між ними виникають нові 

пори. В шарі ґрунту, який знаходиться нижче глибини промерзання , таких рухів 

немає, він максимально ущільнений і його можна вважати нестисливим . 

Глибина промерзання ґрунту залежить від кліматичних умов, в нашому 

випадку вона коливається від 80 до 120 см . Чим ближче до поверхні землі, тим 

менше буде ущільнений глинистий ґрунт. 

Щоб приблизно оцінити несучу здатність глинистого ґрунту на певній 

глибині, можна прийняти максимальну пористість 1,1 на поверхні землі, а 

мінімальну 0,3 на глибині промерзання і припустити, що вона змінюється в 

залежності від глибини рівномірно. Разом з нею буде змінюватися і несуча 

здатність: від 2,0 кг/см 2  на поверхні, до 6,0 кг/см 2 нижче глибини промерзання . 

Ще одна важлива характеристика глинистого ґрунту - це його вологість : чим 

більше вологи міститься в ньому, тим гірше його несуча здатність. 

Насичений вологою глинистий ґрунт стає занадто пластичним, а насичуватися 

вологою він може в тому випадку, коли близько знаходиться вода. 

Якщо рівень вод и знаходиться менш ніж в 1,0м від 

глибини суглинних ґрунтів, наведені вище значення несучої 

здатності глини і суглинку потрібно ділити на 1,5. 

Всі глинисті ґрунти служать хорошим підставою, якщо ґрунтові води 

залягають на значній глибині, а сам ґрунт буде однорідний за складом. 

У будівельних роботах пов'язаних зі зведенням земляних насипів або полігонів 

ТПВ в місцях з великою кількістю підземних водних потоків, вкрай важливим 

будівельним матеріалом є суглинок і глина . Цей вид матеріалів характеризується 

своїм відмінним властивість поглинати і утримувати воду. Навіть повністю 

висихаючи, вони продовжують утримувати воду, перетворюючи її при промерзанні 

в кристали льоду.  

Суглинок і глина володіють високою пористістю, що наділяє їх не менш 

важливою властивістю розширюватися, збільшуючи обсяги. 
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Визначення фільтраційних властивостей глинистих ґрунтів (проти 

фільтраційного екрана) в основі полігона ТПВ 

Важливим показником властивостей глинистих порід є пластичність. 

Пластичність глинистих порід - це їх здатність змінювати свою форму 

(деформуватися) під дією зовнішніх сил без розриву суцільності і зберігати 

отриману нову форму після припинення дії зовнішніх сил. 

Пластичність глинистих порід характеризується межами пластичності . В 

інженерно-геологічної практиці користуються 

показниками верхнього і нижнього меж пластичності. 

Верхньою межею пластичності (межа плинності) називається вологість , при 

якій ґрунт переходить з пластичного в текучий стан , нижньою межею (межа 

розкочування) - вологість , при якій ґрунт переходить 

з пластичного в тверде стан. Різниця між верхнім і нижнім межами пластичності 

називається числом пластичності . 

За кількістю пластичності (згідно з будівельними нормами і правилами) 

грунти поділяються на такі групи: 

Група грунтів  Число пластичності ( W п) 

 Глини ................................................... більше 17 

 Суглинки ............................................... 17 - 7 

 Супіски ................................................... 7 - 0 

 Піски ...................................................... 0  

  

Від числа пластичності ( W п) глинистих ґрунтів в тому 

числі суглинків і глин залежать їх фільтраційні здатності . 

У практиці інженерно-геологічних досліджень орієнтуються на наступні 

значення коефіцієнтів фільтрації (Кф ) глинистих ґрунтів в залежності від числа 

пластичності / 7 / (табл. Е.1). 

Таблиця Е.1 − Значення коефіцієнта фільтрації глинистих ґрунтів в залежності 

від числа пластичності  

Коефіцієнт фільтрації в 
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Найменування глинистих 

ґрунтів 

Число 

пластичності, W п 
см сек м/добу 

суглинок 

7 9х10- 7 9х 10 4 

10 3х10- 7 3х10 -4 

14 8,5х10- 8 8,5х10 -5 

глина 

18 8х10- 8 8х10 _5 

20 7,5х10 -9 7,5х10- 6 

30 2х10 ~ 9 2х10- 6 

33 6х10 -10 6х10- 7 

Виходячи з викладеного, коефіцієнти фільтрації суглинків і глин, в 

залежності від числа пластичності змінюються від 9х10 -4 м/добу до  

8,5х10-5 м/добу - для суглинків і від 8,0х10 -5 м/добу до 6х10 -7 м /добу - для глин . 

Для визначення коефіцієнтів фільтрації глинистого екрану в підставі ТПВ в 

залежності від числа пластичності , проаналізуємо фізіко-механічні показники 

властивостей глинистих порід, отримані в результаті проведення лабораторних 

інженерно-геологічних випробувань зразків глин, відібраних в днище колишнього 

кар'єру Роганського полігону ТПВ. 

Склад і фізико-механічні властивості глинистих ґрунтів на території 

розміщення ТПВ (за результатами лабораторних досліджень у складі інженерно-

геологічних вишукувань) 

Відповідно до результатів досліджень Роганського полігону ТПВ та в 

результаті аналізу просторової мінливості показників властивостей ґрунтів і 

перевірки можливості об'єднання спочатку заданих шарів, виділені 4 інженерно-

геологічних елемента (ІГЕ), в межах яких товща є статистично однорідної за 

складом і властивостями: 

ІГЕ «1» - ґрунтово-рослинний шар, чорний, суглинний ;  

ІГЕ «2» - Суглинки тверді ; 

ІГЕ «3» - Піски дрібні, насичені водою, щільні; 

ІГЕ «4» - Глина, напівтверда.  

Відповідно до результатів інженерно-геологічних вишукувань фізико-

механічні властивості суглинків, глин і пісків наводяться в таблиці Е.2. 

Таблиця Е.2 − Фізико-механічні показники властивостей глинистих порід в 

основі полігона ТПВ (інженерно-геологічні елементи « 2» і «4; ) 
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Показники властивостей порід ІГЕ - 2 

суглинки тверді 

  

ІГЕ - 4 

Глина, напівтверда 

1 2 3 

Вологість на межі текучості 0,38 0,44 

Вологість на межі пластичності 0,22 0,24 

число пластичності 0,16 0,20 

Вологість природна 0,19 0,22 

Вологість при повному водонасиченні 0,22   

показник плинності <0 0,10 

Показник плинності водонасиченого 

грунту 

0 ступінь 

вологості 

0,87 

Питома вага частинок грунту кн / м 3 26,78 27,41 

Питома вага грунту, кн / м 3 19,52 19,62 

Питома вага сухого грунту, кн / м 3 16,38 16,07 

Питома вага водонасиченого грунту, 

 кн / м 3 

20,01   

пористість 0,39 0,41 

коефіцієнт пористості 0,63 0,69 

Модуль деформації в природному стані, 

МПа 

17,0 22 

Кут внутрішнього тертя, градус 18 19 

Питоме зчеплення, кПа 36 19 

      

Розрахункові значення характеристик при 

довірчій ймовірності: 
0,85 0,95 0,85 0,95 

Питома вага грунту, кн / м 3 19,41 19,34 19,41 19,32 

Модуль деформації в Природному стані, 

МПа 
17,0 17,0 22 22 

Кут внутрішнього тертя, градус 16 14 18 16 

Питоме зчеплення, кПа 25 18 17 15 

 

Як випливає з таблиці Е.2, вологість  на межі плинності суглинків становить 

0,38, вологість на кордоні пластичності - 0,22. 

При цьому число пластичності суглинків одно 0,38 - 0,22 = 0,16 (в частках 

одиниці).  

Вологість на межі текучості глин становить - 0,44, вологість на кордоні 

пластичності - 0,24. При цьому число пластичності глин в підставі ТПВ одно 0,44 - 

0,24 = 0,20 (в частках одиниці).  

Обгрунтування значень коефіцієнта фільтрації глинистого проти 

фільтраційного екрана залежно від фізико-механічних властивостей глин в підставі 

ТПВ (в залежності від числа пластичності) 
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Таблиця Е.3 − Фізіко-механічні властивості порід в основі полігона 

ТПВ - пісків дрібних, насичених водою, щільних (інженерно-геологічний елемент 

«3») 

Показники властивостей порід ІГЕ - 3 

Піски дрібні, насичені водою, щільні 

1 2 

Вологість природна 0,25 

Вологість водонасичення 0,25 

Питома вага частинок грунту кн / м 3 26,11 

Питома вага грунту, кн / м 3 19,34 

Питома вага сухого грунту, кн / м 3 15,47 

Питома вага водонасиченого грунту, кн / м 3 19,27 

Питома вага зваженого у воді грунту, кн / м 3 9,65 

пористість 0,38 

Коефіцієнт пористості природної будови 0,60 

ступінь вологості 0,97 

Содержант фракцій,% при діам. 2 1 мм 0,33 

Содержант фракцій,% при діам. 1 0,5 мм 3,81 

Содержант фракцій,% при діам. 0,5- 0,25 мм 16,52 

Содержант фракцій,% при діам. 0,25 0,1 мм 30,84 

Содержант фракцій,% при діам. 0,1 0,05 мм 48,5 

Середньозважений діаметр, мм 0,22 

Діаметр 60% частинок, мм 0,15 

Діаметр 10% частинок, мм 0,07 

ступінь неоднорідності 2,21 

Модуль деформації природного стану, МПа 24,0 

Питоме зчеплення, кПа 1,0 

Кут внутрішнього тертя, градус 30 

Розрахункові значення характеристик при довірчій 

ймовірності: 

0,85 0,95 

Питома вага водонасиченого грунту, кн / м 3 19,22 19,09 

Модуль деформації природного стану, МПа 24,0 24,0 

Питоме зчеплення, кПа 10, 1,0 

Кут внутрішнього тертя, градус 29 27 

 

При проведенні інженерно-геологічних вишукувань Роганського полігону 

ТПВ на глибині передбачуваного закладення дна полігону, відзначено наявність 

відносного водоупора - напівтвердих глин (ІГЕ «4»), витриманого по потужності і 

росповсюдженню. 

Виходячи з результатів лабораторних випробувань суглинків і глин , 

наведених в таблиці 6.1.3, для суглинків число пластичності становить 0,16 

(16) ; для глин - 0,20 (20). 
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Відповідно до таблиці 6.1.1, суглинки з числом пластичності, рівним 16 , 

характеризуються коефіцієнтом фільтрації , рівним менше 8,5х10 -5 м / сут або 

менш 8,5х10 -8 см / с, що відповідає 8,5х10 -10 м / з .  

Глини при числі пластичності, що дорівнює 20, 

характеризуються  коефіцієнтом фільтрації рівним 7,5 х10 -6 м/сут  

або  7,5х10 -9 см / с, що відповідає 7,5х10 -11 м / с .  

у відповідності з п. 2.6 ДБН В.2.4-2-2005, коефіцієнт фільтрації проти 

фільтраційного екрана основі полігона ТПВ не повинен перевищувати  

1,0 х 10 -9 м/сек ( 1,0 х 10 -7 см/сек) або не повинен перевищувати 8,6х10 -5 м/доб . 

 Обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації полігону 

ТПВ , в залежності від фільтраційних характеристик водопроникності глинистого 

екран а в підставі ТПВ, проводиться шляхом оцінки відповідності 

значень коефіцієнта фільтрації глинистого екрану нормативним вимогам ДБН 

В.2.4-2-2005. 

Порівнюючи значення коефіцієнтів фільтрації суглинків і глин в залежності 

від числа пластичності, отримані при визначенні фізико-механічних властивостей 

лабораторними методами, з вимогами п. 2.6  ДБН В.2.4-2-2005 до коефіцієнта 

фільтрації проти фільтраційного екрана , можна констатувати, що фільтраційні 

характеристики глин в підставі ТПВ, відповідають нормативним вимогам з 

запасом надійності оскільки:  

7,5 х 10 -11 м / сек ( Кф глин) <1,0х10 -9 м сек ( нормативні вимоги до екрану )  

7,5 х 10 -6 м / сут ( Кф глин) <8,6 х 10 -5 м/сут ( нормативні вимоги до екрану )  

З цього випливає, що коефіцієнт фільтрації глин в підставі ТПВ на 2 

порядку менше, ніж повинно бути значення коефіцієнта фільтрації проти 

фільтраційного екрана відповідно до нормативних вимог , тобто глини в підставі 

ТПВ ( протифільтраційний екран ) мають більш жорсткими водотривкими 

властивостями, ніж вимоги до них вимоги відповідно до п. п. 2.6 ДБН В.2.4-2-2005. 

Таким чином, проведена оцінка фільтраційних властивостей глинистих порід 

свідчить про надійність захисного ефекту проти фільтраційного екрана підставі 

ТПВ. 
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Визначення коефіцієнта фільтрації суглинків з використанням емпіричної 

формули Цункера 

Згідно з результатами інженерно-геологічних вишукувань, виконаних на 

території Роганського полігону ТПВ в 2004 г . фірмою ТОВ «Максітрейд» (м Київ), 

за складом і фізико-механічними властивостями виділений шар суглинків (шар 

ІГЕ-2).  

Використовуючи інженерно-геологічні характеристики порід, наведених у 

таблиці 6.1.2, визначимо розрахунковим методом значення коефіцієнта фільтрації 

суглинків, що залягають вище глин і складових спільно з глинами, верхню частину 

проти фільтраційного екрана підставі ТПВ. 

Для розрахунків коефіцієнта фільтрації суглинків скористаємося формулою 

Цункера: 

 𝐾 = 𝐶 (
𝑛

1−𝑛
)
2

⋅
1

𝑈2
, м/доб,  (Е.1) 

де U - «питома поверхня», під якою розуміється число, що показує у скільки 

разів сумарна поверхня частинок більше сумарної поверхні частинок, діаметр яких 

дорівнює 1,0 мм ; 

C - коефіцієнт форми зерен (400-800 в залежності від породи); 

n - пористість. 

Вихідні дані і результати розрахунків наводяться в таблиці Е.4. 

Як випливає з таблиці, коефіцієнт фільтрації суглинків , розрахований за 

емпіричною формулою Цункера, дорівнює 1,4х10 -4 м/сут або 1,6х10 -10 м/сек, що 

відповідає вимогам п. 2.6 ДБН В.2.4-2 -2005 до якості проти фільтраційного екрана 

підставі ТПВ. 

Необхідно відзначити, що в гідрогеологічної практиці формула Цункера 

застосовується в основному для визначення коефіцієнта фільтрації глинистих 

дрібнозернистих пісків і її застосування для розрахунку коефіцієнта фільтрації 

суглинків носить орієнтовний характер. 

Незважаючи на це, можна стверджувати, що суглинки, які були використані 

для спорудження додаткового екрану в підставі ТПВ, мають значними 

водотривкими властивостями: після замочування і пригрузки вони можуть 
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розглядатися, як добре екранує ґрунт і є, нарівні з глинами, надійним захистом 

підземних вод від можливого проникнення фільтрату . Про це свідчать і результати 

численних фільтраційних дослідів, що проводилися з навантаженими зразками 

суглинку, а також лабораторні досліди, проведені на перем’ятих (і тим самим 

позбавлених макропористі) ґрунтах: і ті й інші дали значення Кф = 1-3х10 -4 м/сут. 

Таким чином, фільтраційні властивості глинистих порід проти фільтраційного 

екрана підставі ТПВ (глин і суглинків) і розрахунок коефіцієнтів фільтрації 

суглинків із застосуванням емпіричної формули Цункера (на підставі фізико-

механічних властивостей зазначених порід, встановлених при проведенні 

інженерно-геологічних вишукувань) свідчать про надійний захист підземних вод 

від можливого надходження забруднюючих речовин, що містяться у фільтраті, що 

формується в тілі звалища таблиці Е.4. 

Таблиця Е.4 − Вихідні дані і результати розрахунків коефіцієнта 

фільтрації суглинків за їх механічним складом 

фракції частинок, см 
Зміст 

фракцій 

в 

частках 

одиниц

ь, 

q 

𝑞

𝑑
 

П
о

р
и

ст
іс

ть
, 

n
 Сумарна 

поверхня 

частинок 

𝜃 =
= 6(1 − 𝑛)

⋅∑
𝑞

𝑑
 

Сумарна 

поверхня 

частинок 

d=1 мм 

𝜃
= 6(1 − 𝑛)

⋅∑
𝑞

𝑑
 

U U2 
1

𝑈2
 (

𝑛

1 − 𝑛
)
2

 

К
ф
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м
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у
т

 

Межі 

діаметра 

частинок 

Середній 

діаметр 

частинок, 

d 

<0,0005  0,133 266 

0
,4

3
0
 

𝜃
= 6(1 − 0.43)
⋅ 
⋅ 556.8
= 1904.3 

 

𝜃
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⋅ 0.43 = 1.47 
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0,0005-0,001 0,00075 0,082 109,3 

0,001-0,005 0,003 0,461 153,6 

0,005-0,01 0,0075 0,152 20,27 

0,01-0,025 0,0175 0,1 5,71 

0,025-0,05 0,0375 0,056 1,49 

0,05-0,1 0,075 0,012 0,16 

0,1-0,2 0,15 0,004 0,27 

   ∑= 556.8 
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ДОДАТОК Ж 

РОГАНСЬКИЙ ПОЛІГОН ТПВ.  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНО-

АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 
Критерій : Ob – ЕкБезп_РогТПВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : SCr1 – Знешкодж, SCr2 – Утиліз, SCr3 – Видален 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/9   

3    1    1/5   

9    5    1     

W(SCr1 – Знешкодж)=0.07042 W(SCr2 – Утиліз)=0.1782 W(SCr3 – Видален)=0.7514 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02505 

Індекс узгодженості таблиці :0.01453 

Лямбда max :3.029 

********************************************************************* 

Критерій : SCr1 – Знешкодж Wвзв = 0.07042 

За цим критерієм порівнювалися : С1 - Повітря, С2 – Вода, С3 – Ґрунт, С4 – Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1     

1/5  3    1    1     

1/3  1    1    1     

W(С1 - Повітря)=0.5983 W(С2 – Вода)=0.08986 W(С3 – Ґрунт)=0.1679 W(С4 – Біота)=0.1439 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06518 

Індекс узгодженості таблиці :0.05866 

Лямбда max :4.176 

********************************************************************* 

Критерій : SCr2 – Утиліз Wвзв = 0.1782 

За цим критерієм порівнювалися : С1 - Повітря, С2 – Вода, С3 – Ґрунт, С4 – Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    5    3     

1/7  1    1/3  1/3   

1/5  3    1    1     

1/3  3    1    1     

W(С1 - Повітря)=0.5917 W(С2 – Вода)=0.06507 W(С3 – Ґрунт)=0.1619 W(С4 – Біота)=0.1813 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02114 

Індекс узгодженості таблиці :0.01903 

Лямбда max :4.057 

********************************************************************* 

Критерій : SCr3 – Видален Wвзв = 0.7514 

За цим критерієм порівнювалися : С1 - Повітря, С2 – Вода, С3 – Ґрунт, С4 – Біота 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    5    3     

1/2  1    3    5     

1/5  1/3  1    2     

1/3  1/5  1/2  1     

W(С1 - Повітря)=0.4707 W(С2 – Вода)=0.3229 W(С3 – Ґрунт)=0.1184 W(С4 – Біота)=0.08797 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07058 

Індекс узгодженості таблиці :0.06352 

Лямбда max :4.191 
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********************************************************************* 

Критерій : С1 – Повітря Wвзв = 0.5012 

За цим критерієм порівнювалися : ChF1- Кількісна характеристика, ChF2- Якісна характеристика, 

ChF3- Умови поводження, ChF4- Управління і контроль 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(ChF1- Кількісна характеристика)=0.1293 W(ChF2- Якісна характеристика)=0.07364 

W(ChF3- Умови поводження)=0.5495 W(ChF4- Управління і контроль)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

********************************************************************* 

Критерій : С2 – Вода Wвзв = 0.2606 

За цим критерієм порівнювалися : ChF1- Кількісна характеристика, ChF2- Якісна характеристика, 

ChF3- Умови поводження, ChF4- Управління і контроль 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(ChF1- Кількісна характеристика)=0.1293 W(ChF2- Якісна характеристика)=0.07364 

W(ChF3- Умови поводження)=0.5495 W(ChF4- Управління і контроль)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

********************************************************************* 

Критерій : С3 – Ґрунт Wвзв = 0.1296 

За цим критерієм порівнювалися : ChF1- Кількісна характеристика, ChF2- Якісна характеристика, 

ChF3- Умови поводження, ChF4- Управління і контроль 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    1/5  1/3   

1/3  1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(ChF1- Кількісна характеристика)=0.1293 W(ChF2- Якісна характеристика)=0.07364 

W(ChF3- Умови поводження)=0.5495 W(ChF4- Управління і контроль)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

********************************************************************* 

Критерій : С4 – Біота Wвзв = 0.1085 

За цим критерієм порівнювалися : ChF1- Кількісна характеристика, ChF2- Якісна характеристика, 

ChF3- Умови поводження, ChF4- Управління і контроль 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5  1/3   

3    1    1/5  1/3   

5    5    1    3     

3    3    1/3  1     

W(ChF1- Кількісна характеристика)=0.07364 W(ChF2- Якісна характеристика)=0.1293 



 221 

 

 

W(ChF3- Умови поводження)=0.5495 W(ChF4- Управління і контроль)=0.2476 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07336 

Індекс узгодженості таблиці :0.06602 

Лямбда max :4.198 

********************************************************************* 

Критерій : ChF1- Кількісна характеристика Wвзв = 0.1232 

За цим критерієм порівнювалися : SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/2  1/5  1/5   

3    1    2    1/2  1/2   

2    1/2  1    1/3  1/3   

5    2    3    1    1     

5    2    3    1    1     

W(SM1)=0.06074 W(SM2)=0.1799 W(SM3)=0.1068 W(SM4)=0.3263 W(SM5)=0.3263 

Оцінка узгодженості таблиці :0.003417 

Індекс узгодженості таблиці :0.003827 

Лямбда max :5.015 

********************************************************************* 

Критерій : ChF2- Якісна характеристика 

Wвзв = 0.07968 

За цим критерієм порівнювалися : SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/4  1/3  1/7  1/5   

4    1    2    1/4  1/3   

3    1/2  1    1/5  1/2   

7    4    5    1    2     

5    3    2    1/2  1     

W(SM1)=0.04459 W(SM2)=0.1398 W(SM3)=0.1018 W(SM4)=0.4557 W(SM5)=0.258 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0362 

Індекс узгодженості таблиці :0.04054 

Лямбда max :5.162 

********************************************************************* 

Критерій : ChF3- Умови поводження Wвзв = 0.5495 

За цим критерієм порівнювалися : SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/3  1/9  1/7   

5    1    3    1/5  1/3   

3    1/3  1    1/7  1/5   

9    5    7    1    2     

7    3    5    1/2  1     

W(SM1)=0.03413 W(SM2)=0.1334 W(SM3)=0.06521 W(SM4)=0.4794 W(SM5)=0.2879 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04124 

Індекс узгодженості таблиці :0.04619 

Лямбда max :5.185 

********************************************************************* 

Критерій : ChF4- Управління і контроль Wвзв = 0.2476 

За цим критерієм порівнювалися : SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/4  1/2  1/7  1/9   

4    1    2    1/3  1/5   

2    1/2  1    1/5  1/7   

7    3    5    1    1/2   
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9    5    7    2    1     

W(SM1)=0.03874 W(SM2)=0.1178 W(SM3)=0.06492 W(SM4)=0.2928 W(SM5)=0.4858 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0159 

Індекс узгодженості таблиці :0.01781 

Лямбда max :5.071 

********************************************************************* 

Критерій : SM1 Wвзв = 0.03938 

********************************************************************* 

Критерій : SM2 Wвзв = 0.1358 

********************************************************************* 

Критерій : SM3 Wвзв = 0.07319 

********************************************************************* 

Критерій : SM4 Wвзв = 0.4124 

********************************************************************* 

Критерій : SM5 Wвзв = 0.3392 

Кращий результат має SM4, його Wvzv = 0.4124 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.0299 

Розрахунки проводились з точніcтю : 0.001 
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ДОДАТОК З 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В ЗАВДАННЯХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

(підготовлено за матеріалами [79])  

 

Ієрархія – це полілінійна структура, яка має початкову вершину (фокус), що 

являє собою мету рішення, яке аналізується. За фокусом знаходиться рівень 

найбільш важливих критеріїв, нижче розміщуються організовані за рівнями 

елементи, які відображають суть проблеми. Елементи кожного рівня слугують 

критеріями для наступного рівня. На найнижчому рівні розташований перелік 

альтернативних варіантів рішення чи його складових. Зв'язки встановлюються між 

взаємозалежними елементами ієрархії. 

Ієрархія вважається повною, якщо кожний елемент заданого рівня є критерієм 

для всіх елементів рівня, розташованого нижче. Якщо ця умова не дотримується, 

ієрархія вважається неповною. У залежності від цього всі елементи  рівня, що 

розглядається, впливають на деякі або усі елементи найближчого рівня, 

розташованого вище. Кожна ієрархія являє собою модель проблемної ситуації. 

Матриці домінування формуються для кожного рівня ієрархії на підставі 

попарного порівняння елементів у відношенні до їх впливу (ваги) на загальну для 

них характеристику, що дозволяє виразити відносну перевагу одного елемента над 

іншим за спільною для них ознакою. У загальному випадку домінування означає 

більший вплив відносно певної властивості.  

Процедури попарного порівняння застосовуються до пар однорідних 

елементів. Неоднорідні елементи розділяються на взаємопов'язані групи 

(кластери), які містять однорідні елементи. 

Ієрархія будується таким чином, щоб для нижнього рівня альтернатив 

отримати пріоритети або вагові коефіцієнти, які найкращим можливим способом 
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відповідають меті, визначеній на вершині ієрархії, з урахуванням усіх проміжних 

елементів і у відповідності із зв'язками за рівнями системи. Прийняття рішень 

базується на величинах пріоритетів. 

Процедура побудови матриць домінування полягає у наступному. 

Якщо А1, А2, А3,..., Аn – множина з n елементів, а w1, w2, w3,... wn – відповідно 

їх ваги чи пріоритети, то можна порівняти вагу або пріоритет кожного елемента з 

вагою чи пріоритетом будь-якого іншого елемента, множини, що розглядається, 

відносно спільної для цих елементів властивості або мети (табл. З.1). 

Таблиця З.1 − Порівняння елементів "А" у відповідності з їх важливістю або 

пріоритетом 

Елемент 
Попарне порівняння елементів 

А1 А2 А3 ... Аn 

А1 
𝑤1
𝑤1

 
𝑤1
𝑤2

 
𝑤1
𝑤3

 ... 𝑤1
𝑤𝑛

 

А2 
𝑤2
𝑤1

 
𝑤2
𝑤2

 
𝑤2
𝑤3

 ... 𝑤2
𝑤𝑛

 

А3  
𝑤3
𝑤2

 
𝑤3
𝑤3

 ... 𝑤3
𝑤𝑛

 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

Аn  
𝑤𝑛
𝑤2

 
𝑤𝑛
𝑤3

 ... 𝑤𝑛
𝑤𝑛

 

Порядок формування ієрархії полягає у наступному: мета або критерій 

записується зверху, а елементи, які порівнюються, перераховуються зліва направо 

і зверху вниз. Відповідно раніше отримане у табл. З.1 подання порівнянь елементів 

множини можна записати у вигляді квадратної, обернено симетричної матриці 

суджень: 

 𝐴 =

(

 
 

𝑎11 𝑎12 𝑎13 . . . 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 𝑎23 . . . 𝑎2𝑛
𝑎31 𝑎32 𝑎33 . . . 𝑎3𝑛
. . . . . . . . . . . . . . .
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 . . . 𝑎𝑛𝑛)

 
 

 (З.1) 

Скорочено матрицю (З.1) можна записати у вигляді: 

 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑚𝑛  

1

3

w

w

1w

wn
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Індекси i та j відносяться відповідно до рядку і стовпцю, в яких розташований 

елемент aij . Для квадратної матриці порядку n кількість рядків (m) дорівнює 

кількості стовпців (n), тоді 

при m = n   𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑛𝑛 

при  i=j     aij = 1,   𝑎𝑗𝑖 =
1

𝑎𝑖𝑗
, де  𝑖 = 1, 𝑛 ;   𝑗 = 1, 𝑛    

Множина матриць попарних порівнянь формується для кожного з нижніх 

рівнів ієрархії, по одній матриці для кожного елемента рівню, що примикає зверху, 

з яким встановлені зв'язки. 

Таким чином, усі елементи i-го рівня порівнюються один з одним відносно їх 

впливу на кожний з j – елементів (i - 1) рівня. І для кожного рівня формується n 

матриць, де n – кількість елементів рівня, що примикає зверху, з якими встановлені 

зв'язки. Якщо відносно w1, w2, w3,... wn немає кількісних даних, а є лише якісна 

інформація, то попарне порівняння елементів виконується з використанням 

суб'єктивних суджень, які чисельно оцінюються за спеціальною шкалою Т. Сааті 

відносної важливості факторів (Табл. З.2).  

Необхідність описання домінування та оцінки ступеню узгодженості суджень 

призводить до задачі про властивий вектор (вектор пріоритетів) і відповідне 

максимальне властиве значення 𝜆max .  

Властивими числами матриці А є корні характеристичного рівняння 

 А-Е=0, (З.2) 

де Е – одинична матриця.  

Обгрунтування обчислювальних процедур методу проводиться за допомогою 

теорії ненегативних матриць. 

Для кожної матриці попарних порівнянь розв'язується матричне рівняння  

 𝐴 (
𝑤1
𝑤𝑛
) = 𝜆 (

𝑤1
𝑤𝑛
)
𝑚𝑎𝑥

  (З.3) 

Розв'язання цього рівняння здійснюється шляхом піднесення матриці А у 

достатньо високі ступені з наступним підсумовуванням рядків і нормалізацією 

(ділення суми кожного рядка на суму всіх елементів матриці), в результаті чого 
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отримується вектор пріоритетів w =( w1, ,... wn)
T. Процес закінчується, коли різниця 

між компонентами векторів пріоритетів, одержаних для k-го та (k+1)-го ступенів 

матриці А, стає менше заданої точності. 

Отримані вагові коефіцієнти або пріоритети означають внесок кожного 

елемента рівня ієрархії, який розглядається, у досягнення поставленої локальної 

мети рівня, розташованого вище.  

 

Таблиця З.2 − Уніфікована шкала попарного порівняння елементів 

Бал Вербально-аргументована 

оцінка 

Примітка (коментар) щодо оцінки елементів в 

ієрархії 

0 Елементи неможна порівняти з 

точки зору досягнення  

сформульованої мети 

Відсутні взаємний зв'язок та вплив 

1 Елементи рівноцінні з точки 

зору досягнення мети 

Об'єкти рівноцінні чи/або взаємно пов'язані. Немає 

даних про перевагу 

2 Слаба перевага одного 

елемента у порівнянні з іншим 

Кількість надійних та достовірних даних про 

перевагу не достатньо для прийняття гарантованого 

рішення щодо переваг 

3 Хоча б один з фактів свідчить 

про  перевагу одного  елемента 

над іншим 

Хоча б за одним із показників (характеристик) один 

елемент гарантовано переважає інший елемент 

4 Середня перевага одного 

елемента стосовно іншого 

Більше чим за одним показником один елемент  

гарантовано переважає інший елемент, при цьому 

таких показників менше половини 

5 Явна перевага одного елемента 

щодо  іншого 

Не менше чим за половиною показників один 

елемент  гарантовано переважає інший, при цьому 

половина всіх даних визначені та достовірні, з точки 

зору, наявної статистики чи ймовірності 

6 Перевага одного елемента 

щодо іншого середнє між 

«явним» та «очевидним» 

Більше чим за половиною показників один елемент 

гарантовано переважає інший, а для половини решти 

можна підтвердити перевагу 

7 Очевидна перевага одного 

елемента стосовно іншого 

Перевага одного елемента над іншим очевидна та 

практично підтверджена або не викликає сумнівів 

8 Більше чим очевидна перевага 

одного елемента над іншим, але 

ще не абсолютна 

Перевага одного елемента стосовно іншого не 

викликає сумнівів, але говорити про абсолюту 

перевагу неможна 

9 Абсолютна перевага одного 

елемента стосовно іншого 

Перевага одного елемента над іншим беззаперечна 

та підтверджена всіма даними, включаючи похибку 

вимірів 
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Після проведення всіх попарних порівнянь і визначення властивого значення 

матриці оцінюється її узгодженість. На підставі того, що  узгодженість позитивної 

обернено симетричної матриці відповідає вимозі 𝜆𝑚𝑎𝑥 , також пропонується 

оцінювати відхилення від узгодженості, визначаючи індекс узгодженості 

 𝐶𝐼 = (𝜆𝑚𝑎𝑥/(n-1)) (З.4) 

де n – кількість елементів, що порівнюються, або порядок матриці, 

𝜆𝑚𝑎𝑥 завжди для позитивної обернено симетричної  матриці. 

Далі величина CI порівнюється з величинами середніх узгодженостей (RI) для 

випадкової матриці такого же порядку, де кожне число являє собою математичне 

очікування випадкового індексу узгодженості, обчислене на великій вибірці 

випадково згенерованих обернено симетричних матриць, елементами якої є числа 

з шкали попарних порівнянь (Табл. З.3) 

Таблиця З.3 − Середні узгодженості для випадкових матриць різного порядку 

Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Випадкова 

узгодженість (RI) 
0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

 

Поділивши CI на RI, отримуємо відношення узгодженостей (CR):  

 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
⋅ 100 (З.5) 

Величина CR допускається у межах 10%, іноді, із застереженнями, до 20%. 

Якщо значення CR перевищує цю величину, то проводяться додаткові дослідження 

та перевіряються прийняті судження до перегляду виконаної декомпозиції задачі 

або проблеми. 

На цьому закінчується процедура декомпозиції і починається процедура 

синтезу. Пріоритети синтезуються, починаючи з другого рівня вниз. Локальні 

пріоритети помножуються на пріоритет відповідного фактору на розміщеному 

вище рівні та підсумовуються по кожному фактору. Таким чином визначається 

глобальний пріоритет фактору, що розглядається, який у подальшому 

використовується в якості вагового коефіцієнта при визначенні глобальних 

пріоритетів факторів наступного нижнього рівня.  
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Таким чином, якщо 𝑣(𝑖−1)1, 𝑣(𝑖−1)2, … 𝑣(𝑖−1)𝑚 - вагові коефіцієнти чи глобальні 

пріоритети локальних цілей або факторів рівня ієрархії, розташованого вище, а ui1, 

ui2 , ..., uim – вагові коефіцієнти чи локальні пріоритети j-го фактору i-рівня, що 

розглядається, відносно локальних цілей, то глобальний пріоритет цього фактору 

визначається за формулою: 

 𝑤𝑖𝑗 = ∑ 𝑢𝑖𝑗𝑣(𝑖−1)𝑗
𝑚
𝑗=1 , 𝑗 = 1,𝑚,  (З.6) 

де m – кількість порівнюваних елементів рівня, що розглядається. 

Узгодженість всієї ієрархії оцінюється за тими ж правилами, що й для окремих 

матриць. Перемножується кожний індекс узгодженості на пріоритет відповідного 

критерію, підсумовуються одержані числа, і результат порівнюється з середнім 

індексом узгодженості випадкових матриць тих же порядків (табл. З.3). Також як і 

для окремих матриць прийнятним вважається відношення узгодженостей до 10%. 

Якщо відношення узгодженостей перевищує цю величину, необхідно повторно 

дослідити задачу та перевірити прийняті судження.  

У рамках МАІ немає засобів для перевірки достовірності отриманих 

результатів. Однак метод застосовується для погано формалізованих задач, у тих 

випадках, коли у відношенні до всіх критеріїв, що оцінюються в задачі, немає 

достатнього об'єму кількісних даних, є необхідність оцінювати якісну інформацію, 

і мотивом для прийняття рішень по факторам, що оцінюються, є переваги 

експертів. У цих умовах процедури попарних порівнянь, що застосовуються у МАІ, 

практично гарантують достовірність отриманих пріоритетів. Якщо процедури, 

проведені за допомогою експертів, а в експертних судженнях немає істотних 

протиріч, що визначається відношенням узгодженостей з випадковими матрицями, 

та знаходиться в межах 10%, то результати розрахунку визнаються достовірними. 

Одержані у МАІ значення є оцінками у шкалі відношень і відповідають так званим 

жорстким оцінкам. 

Результати дослідження можна вважати обґрунтованим за умов, що неточність 

даних або неточність структури моделі ситуації прийняття рішень не впливають 

істотно на пріоритети альтернативних рішень. Якщо при малих змінах даних чи 

структури пріоритет змінюється неістотно, то рішення вважається стійким. 
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