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<<пiдвищенця екологiчноi безпеки обосктiв поводження з твердими
побутовими вiдходами>,

поданоi на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за
спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна безпека

,Щисертацiйна робота загаJIьним обсягом 228 cTopiHoK складаеться з вступу,
4 роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел кiлькiстю 125 найм.пrу"Ь"",
вмiщуе З4 рисунки i 18 таблиць.

Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи
прискорене погiршення стану екосфери, пов'язане з утворенням твердих

побутових вiдходiв (тпв) стае однiсю з найактуальнiших проблем глобального
масштабу, Що призводить до непоправних негативних наслiдкiв. Накопичення
побутових вiдходiв значною мiрою зЕUIежитЬ вiд погоДних умов, сезонУ РокУ,
ступенЯ благоусТрою жиТловиХ будинкiв, рiвня життя населення тощо. Збирання
побутових вiдходiв е основним завданням санiтарного очищення населених
пунктiв, переважна бiльшiсть побутових вiдходiв захороню€ться на полiгонах.
переважна бiльшiсть полiгонiв працюс в режимi перевантаження, з порушенням
проектних пок€lзникiв щодо обсягiв накопичення вiдходiв, що призводить до
iнтенсивного забруднення атмосфери та пiдземних вод.

На РаЗi ефективне вирiшення комплексу питань та обrрунтування шляхiв
зменшення впливу на навколишн€ середовище, можливе лише за умови
ВИЗНаЧення основних напрямiв та розв'язання основних завдань з забезпечення
еКОЛОГiЧноI безпеки об'сктiв поводження з ТПВ з позицiй управлiння екологiчною
беЗПеКою населених пунктiв та зосередженостi на цiлях стшIого розвитку.

ПiДВищення рiвня екологiчноТ безпеки екологiчноТ безпеки об'ектiв
ПОВОДЖеННЯ З ТПВ шляхом застосування системного пiдходу до теоретичного
ОбЦРУнтування i розробки науково-методичного апарату багатокритерiального
оцiнювання та пiдтримки прийняття управлiнських рiшень. Отже,
аКТУ€Lльним е визначення внеску кожного iз складових процесу поводження
заг€Lльну небезпеку для навколишнього середовища (НС).

Актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження Гончаренко
ПiДТверДЖу€ться також тим, що його робота виконув€Lлась в рамках виконання
ПланУ науково-дослiдних робiт в лабораторii оцiнки впливу на навколишнс
середовище Науково-дослiдноТ <УкраТнськийСередовище та екологlчноt експер^гизи Науково-дослlдноi установи <УкраТнський
НаУКОВо-дослiдниЙ iнститут екологiчних проблем>) в межах трьох держбюджетних
ТеМ, а саме: <Розробка методичних рекомендацiЙ щодо проведення ОВНС
Об'ектiв поводження з вiдходами)), (державний ресстрацtiтний номер
01iбU006624); <Розробка методичних вказiвок з розрахунку обсягiв викидiв
ЗабРУднюючих речовин у атмосферне повiтря для полiгонiв твердих побутових
вiдходiв (промiжний)), (державний реестрацiйний номер 0118U000521);
<Розробка методичних вказiвок з розрахунку обсягiв викидiв забруднюючих
реЧовин у атмосферне повiтря для полiгонiв ТПВ (заключний)), (державний
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реестраЦiйний номер 0119U102754), у якиХ здобувач проводив дослiдження в
якостi спiввиконавця.

ЩО основниХ науковиХ результатiВ дисертаЦiйного дослiдження слiд
вiднести наступне:

наукове обrрунтУвання доцiльностi використання експертно-аналiтичних
процедур оцiнювання екологiчних небезпек кожного з етапiв поводження зтпв (утворення, збiр, транспортування та видалення) за рахунок
застосування системного пiдходу, що дозволяс систематизувати та
структурувати ik на об'сктовому, регiон€Lльному та державному рiвнях;
теоретичне обцрунтУвання системного пiдходу до пiдвищення рiвня
екологiчноi безпеки об'сктiв поводження з тпв шляхом використання
розробленот багатокритерiальнот експертно-аналiтичноi процедури, що
дозволя€ врахувати iндивiдуалънi та колективнi думки Bcix зацiкавлених в
пiдтримцi прийняття управлiнських рiшень cTopiH;
розвитоК науково-методичного апарату оцiнювання екологiчноi безпеки
процесу поводження з ТПВ в частинi формування piBHiB та змiсту зв'язкiв
мiж елементами iepapxii за рахунок комплексного використання методу
аналiзу iсрархiй, що дозволя€ розробпти iнформацiйно-аналiтичну систему
для Bcix складових цього процесу.

ЗНаЧИМiСТЬ отриманих результатiв для практичного використання
АВТОРОм проведено багатокритерiальне експертно-аналiтичне оцiнювання

СКЛаДОВИХ ПРОЦеСУ та об'ектiв поводження з ТПВ iз застосуванням методу аналiзу
iСРаРхiй (MAI) на Роганському полiгонi ТПВ (м. XapKiB). Запропоновано
ВИКОристання методу для забезпечення екологiчноi безпеки при поводженнi з
ТПВ. РеЗУльтати дослiджень при обгрунтуваннi управлiнських рiшень в частинi
ВИЗНачення екологiчно-безпечних умов експлуатацii Роганського полiгону ТПВ.

Матерiали та результати дослiдження впроваджено в навч€uIьний процес
ХаРКiВСького нацiонального унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна пiд час розробки
НаВч€tПъних програм, науково-методичного забезпечення та викладання
ДИСЦиплiн: <Моделювання, прогнозування та iнформацiйнi системи в оцiнцi стану
довкiлля>, <<Основи екологiчного ризику).

Аналiз основного змiсту роботи
У вступi обrрунтовано акту€Lльнiсть теми, сформульовано мету, об'€кт,

ПРеДМеТ i задачi дисертацiЙного дослiдження, визначено наукову новизну i
практичне значення роботи, а також особистий внесок здобувача.

У першому роздiлi автором проан€Lлiзовано HayKoBi досягнення та сучаснi
наПрацювання щодо пiдвищення рiвня екологiчноi безпеки об'ектiв поводження з

ТПВ, врахування принципiв мiжнародного i вiтчизняного законодавства та
реформування системи державного управлiння i контролю, обгрунтування шляхiв
ik впровадження на piBHi об'еднаних територiальних громад (районiв) Украiни.
Автор визначас, що при впровадженнi ефективного BapiaнTy поводження з ТПВ
недостатньо лише нормативно правового забезпечення, наприклад, Щирективи
200Вl9Вl€С, необхiдно застосовувати науково-методичний пiдхiд обrрунтування
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вибору (пiдтримки прийняття управлiнських рiшень) або пошуку спiльного
ефективного рiшення з з€шученням квалiфiкованих фахiвцiв. Таким чином,
нагаIьною потребою С наукове обгрунтування методичного апарату пiдвищення
рiвня екологiчноi безпеки об'сктiв гIоводження з ТПВ шляхом
багатокритерiального оцiнювання впливу на довкiлля з використанням експертно-
аналiтичних процедур. Показано, що використання комплексного експертно-
аналiтичного пiдходу iз застосуванням MAI вiдповiдас зазначеним вимогам до
комплексностi та багатокритерiальностi.

У ДРУГОМУ РОздiлi запропоновано процедуру багатокритерiального
експертно-аналiтичного оцiнювання екологiчних небезпек кожного з етапiв
поводжеНня з ТПВ. В дослiдженнi використано комбiнований метод прийняття
рiшень, В якому поеднано експертно-аналiтичнi процедури, якi включають
формалiЗованиЙ процеС прийнятТя рiшенЬ iз застосуванням адаптованого MAI для
баГаТОКРИтерiальноi оцiнки на ocнoBi стандартних процедур оцiнки впливу на НС,
ЯКИЙ РаНiше бу" реалiзований багатьма науковцями. Автор найбiльшу увагу
ПРИДiЛИв Застосуванню спрощеного механiзму формування експертноТ групи та
ПРОВеДення експертно-ан€Lлiтичного дослiдження по вибору оперування ТПВ на
PiBHi Територiальних громад, що робить його доступним для будь-яких органiв
мiоцевого самоврядування та семи основним етапам.

ТРетiй роздiл присвячено декомпозицiТ завдань управлiння екологiчною
беЗпекою з розробкою iсрархiчних структур негативного впливу на кожному з
етапiв поводження з ТПВ, синтезу системи поводження з ТПВ, проведенню
експертно-аналiтичних дослiджень Bcix складових процесу поводження з ТПВ
Застосуванням системного багатокритерiального комплексного пiдходу з
Под€tльшим оцiнюванням методом аналiзу iсрархiй. f,екомпозицiя процесiв
вид€lлення ТПВ за рiвнями, що узгоджуються з принципами структуризацiТ MAI,
проводиться у вiдповiдностi до змiсту Щирективи 200В/9В/СС, факторiв та дх(ерел
формування небезпек, а також можливих (доступних) заходiв з пiдвищення
екологiчноi безпеки.

Представлено застосування iнформацiйно-аналiтичноi системи складових
процесу поводження з ТПВ, в якiй реалiзовано науково-методичний апарат
оцiнювання екологiчноi безпеки за рахунок комплексного використання методу
аналiзу iерархiй при формуваннi piBHiB та змiсту зв'язкiв мiж елементами iepapxii.

Автором отримано пок€lзники узаг€Lльнених прiоритетiв та вагових
коефiцiентiв небезпек складових елементiв системи поводження з ТПВ на стадiях
утворення, збору, транспортування та вида_пення, що дозволяе розробити та
оцiнити внесок теоретично обrрунтованих заходiв з пiдвищення рiвня екологiчноi
безпеки за принципами KiepapxiT вiдходiв>) для довкiлля. Враховано формування
екологiчних небезпек на Bcix етапах життевого циклу поводження з вiдходами,
визначено, що кiнцевi споживачi вiдходiв зв€Lлища та полiгони ТПВ е

найнебезпечнiшим джерелом впливу на НС. Обгрунтованi та визначенi значення
прiоритетiв заходiв управлiння безпекою мiсцевого, регiоналпьного, державного
piBHiB. Визначено, що найбiльш дiсвим iз заходiв серед тринадцяти оцiнюваних
заходiв по забезпеченню екологiчноТ безпеки за принципами Щирективи
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2008l98lCC с захiд <формування освiченостi, свiдомостi та рацiонаrrьного
споживаНня>> (27,55 %).Узгодженiстъ думок експертiв при попарному порiвняннi
елементiв кожноi з розроблених iерархiчних структур вiдповiдас прийнятому для
MAI рiвню до 10%.

в четвертому роздiлi наведено результати щодо екологiчного
обГрунтУваннЯ умоВ под€Lльшоi експлуатацii на прикладi Роганського полiгону
тпВ (с. Рогань Харкiвського району XapKiBcbKoT областi (I_{ex J\b5 Полiгон ТоВ
<Перероблюючий завор)) розташоВаний у балцi Писаренкiв яр (покинутий 120
глиняний кар'ср), що знаходиться на пiвночi с. Рогань на землях колишнього
навчuLгIьного господарства <KoMyHicT>.

На ocHoBi проаналiзованих дозвiльних та звiтних документiв, паспортiв,
реестрових карт вiдходiв, викидiв у атмосферне повiтря, якi стосуються
еКСПЛУаТацii Роганського полiгону з утилiзацiТ та переробки ТПВ за перiод з 2002
РОКУ ПО 2017 Роки, все вiдповiдас вимогам чинного законодавства УкраIни на
МОМеНТ iХ Оформлення. Також, наявнi фiльтрацiйнi властивостi глинистих порiд
(ГЛИН i сУглинкiв) протифiльтрацiйного екрану основи Роганського полiгону ТПВ
За РОЗрахунками коефiцiснтiв фiльтрацii суглинкiв iз застосуванням емпiричноi
фОРМУли LýHKepa та глин, свiдчать про надiйний захист пiдземних вод вiд
МОЖЛиВого надходження забруднюючих речовин, що утримуються в фiльтратi,
ЯКИй фОРмУсться в тiлi полiгону. Автором в роботi також визначасться, що наданi
МаТеРiали науковоi еколого-експертноi оцiнки проекту реконструкцii цеху j\Ъ 5

ТОВ <Перероблюючий завод)), виконаноi у 201З роцi, та технiчного звiту з
ТОпографо-геодезичноТ зЙомки полiгону, виконаноi у 2017 роцi, достатньо
характеризують сучасний стан освоення проектноi територiТ дослiджуваного
об'екта як такий, що задовольняе проектнi умови щодо под€tльшоi експлуатацiТ
об'екта, оскiльки проектна висота складування ТПВ (17 м) фактично не досягнута
в ycix зонах полiгону.

В роботi проведено декомпозицiю завдань управлiння екологiчною
безпекою Роганського полiгону ТПВ з розробкою iерархiчних структур
негативного впливу поводження з ТПВ, синтезу вiдповiдноТ системи, проведенню
експертно-аналiтичних дослiджень складових процесу поводження з ТПВ на
Роганському полiгонi ТПВ застосуванням системного багатокритерiатlьного
комплексного пiдходу з под€Lльшим оцiнюванням методом аналiзу iсрархiй.
Встановлено зв'язки мiж елементами icpapxiT встановленi на ocHoBi характеристик
взасмодii елементiв сумiжних piBHiB iерархiй. Визначенi значення узаг€Lльнених
вагових коефiцiентiв та прiоритетiв у вiдсотках, отриманих застосуванням
експертно-аналiтичних процедур з використанням програми, що реалiзуе MAI,
найбiльше значення отримав захiд SM4 - Впровадження НДТ (без реконструкцiТ)
- 41,24ОА; SM5 - Нетехнiчнi заходи (органiзацiйнi, економiчнi, правовi, тощо) -
ЗЗ,92О/о;. Загальна узгодженiсть думок експертiв для BcicT схеми складае 0,0299,
що задовольняе вимогам MAI. Сформульованi характеристики змiсту зв'язкiв мiж
елементами верхнъого та нижнього сумiжних piBHiB iерархiчноi структури
екологiчноi безпеки Роганського полiгону ТПВ та заходiв зменшення негативного
впливу на НС.



ступiнь обrрунтованостi наукових дослiджень, висцовкiв
рекомендацiй, сформульованих у дисертацiйнiй роботi Гончаренко
вважаю достатньою. Вона базуеться на детапьному аналiзi широкого

)

та
I.o.
кола

науково-технlчних джерел з дослiджуваноТ екологiчноi проблеми, чiткому iT
визначеннi й постановки мети i задач дослiдження, заJIучення великот кiлькостi
розрахункiв (щодо BHecKiB кожного iз складових процесу поводження тпВ в
заг€Lльну небезпеку для нс) У спiвставленнi з науково-технiчними даними,
коректному формулюваннi висновкiв. Результати проведеноi розрахунковот
процедури довели достовiрнiсть отриманих результатiв й пiдтвердили
обrрунтованiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих в
дисертацiйнiй роботi.

Апробацiя результатiв дисертацiйного дослiдження
МаТеРiали ДисертацiйноТ роботи доповiдались на 4-х мiжнародних науково-

практичних конференцiях, Що свiдчить про достатнiй piBeHb поiнформованостi
УКРаiЪСЪКИХ Та закордоннш( науковцiв та фахiвцiв щодо виконаних пошукачем
наукових i практичних розробок.

ПУблiкацii'. За результатами дисертацiйноТ роботи огryблiковано 11 наукових
ПРаЦЬ, СеРеД яКиХ 4 cTaTi у фахових наукових виданшIх УкраiЪи, З - у виданнrIх, що
ВХОДЯТЬ До мiжнародних наукометричних баз (1 - у виданнi, вкJIюченому до
мiжнародноi наукометричноi бази SCOPUS), 4 - у матерiалах конференцiй.

Щостовiрнiсть отриманих результатiв
..Щостовiрнiсть результатiв дисертацiйного дослiдження забезпечусться

КОРектнiстю постановок дослiдницьких задач, застосуванням стандартних
ПРоЦедур математичного аналiзу, статистичною обробкою експерименталпъних
даних.

Методичний piBeнb проведених дослiджень
,Щостатнiй ступiнь достовiрностi та обцрунтованостi наукових висновкiв та

рекомендацiй, що отриманi автором, пiдтверджуються застосуванням сучасних
методiв та засобiв проведених розрахункiв.

Редакцiйний аналiз
Щисертацiя оформлена вiдповiдно до вимог МОН Украiни.

Вiдповiднiсть тексту автореферату i дисертацiТ
Змiст автореферату вiдображае ocHoBHi положення дисертацiТ.

По дисертацiйнiй роботi можна зробити наступнi зауваження:
1. У першому роздiлi дисертацii <Аналiтичний огляд методичного

апарату оцiнювання негативного впливу об'сктiв поводження з твердими
побутовими вiдходами на навколишне середовище> було б доцiльно придiлити
бiльше уваги рiвню iмплементацii та вiдповiдностi норм нацiонального
законодавства Свропейського Союзу та вiдповiдно таку iнформацiю подати у
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виглядi таблицi спiвставлення.
2. На стор. 51 (Роздiл 2, П. 2.З) слiд бiльш грунтовно дослiдити -га

охарактеризувати використання способу вiдбору, за яким формуеться експертно-
аналiтична група експертiв в даному дослiдженнi.

З, На СТОР. 59 У п, 2.4 вiдсутнiй опис програмних комплексiв ocTaHHix
овiтових розробок, Що виключае можливiсть чiткого розмежування краiни
походження програмних продуктiв методiв пiдтримки прийняття рiшень та
можливiсть ix вiльного чи обмеженого застосування.

4. В ДИСерТацiйнiй роботi (Роздiл 3) при декомпозицiТ завдань
управлiння екологiчною безпекою та експертно-аналiтичному дослiдженнi
процесУ утворення тпВ застосуванням системного багатокритерiального
комплексного пiдходу вiдсутнi приклади обчислення на персональному
електронно-обчислюв€tпьному приладi в середовищi програмного комплексу
KSuper Decisions>.

5. ЧИм обумовлено вибiр саме Роганського полiгону ТПВ (с. Рогань
Харкiвського раЙону XapKiBcbKoT областi (Цех J\b5 Полiгон ТОВ
<ПеРероблюючиЙ завор)) розташований у балцi Писаренкiв яр (покинутий |20
глиняний кар'ер), що знаходиться на пiвночi с. Рогань на землях колишнього
НаВЧ€LirЬноГо господарства <KoMyHicT>, якщо встановлено вiдсутнiсть
ПеРеВиЩення пок€lзникiв рiвня BMicTy забруднюючих у складових компонентiв
НС, ЩО наведенi у наданих дозвiльних та звiтних документах, паспортах,
РеССТроВих картках вiдходiв, викидiв у атмосферне повiтря, скидiв стiчних вод
тощо, а реЗультати виконаних протягом 20|5-2017 poKiB лабораторних дослiджень

повiтря, води, Грунту, вимiрювань piBHiB шуму, засвiдчують непроб
ПереВищення вимог показникiв, якi наведенi у матерiалах ОВНС зазначених
проектiв (с. 110 Роздiл 4, п. 4.З).

6. В дисертацiйнiй роботi застосовано декiлька понять] ((експертно-
аналiтична процедурD, ((експертно-аналiтична оцiнка>, ((експертно-аналiтичне
дослiдження)), <iнформацiйно-аналiтична системa>), в чому полягае рiзниця MirK
ними i чи е така рiзниця.

7. Вважаю, що при викладеннi матерiалiв дослiдження пошукач
недостатньо чiтко пiдкреслив дослiджувану екологiчну проблему - екологiчну
безпеку у сферi поводження з вiдходами у населеному пунктi (селi, селищi, MicTi).
В дисертацiйнiй роботi е деякi випадки представлення матерiалiв не вiдповiдно до
вимог оформлення (частину рисункiв, а саме рис. 1.5 (стор. З7), 2.| (стор. 48)
необхiдно збiльшити, так як iх текст важко розiбрати, а заг€uIьна iх кiлькiсть
перевищуе заявлену в авторефератi).

висновок

Наведенi недолiки та зауваження не змiнюють заг€Lпьного позитивного
враження вiд дисертацiйноi роботи i можуть розглядатись як побажання для
урахування ik у оформленнi результатiв подапьших дослiджень.

,.Щисертацiйна робота Гончаренко Iгоря Олександровича <Пiдвищення
екологiчноi безпеки обОсктiв поводження з твердими побутовими вiдходамиu
за cBoiM змiстом вiдповiдае паспорту спецiальностi 21.0б.01 - екологiчна безпека.
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.Щисертацiйна робота Гончаренко I.0. с акту€шьною щодо наукового
обГрунтування рiвня екологiчноТ безпеки об'ектiв поводження з ТПВ шляхом
Застосування системного пiдходу до обrрунтування i розробки науково-
Методичного апарату багатокритерiального оцiнювання та управлiння.
Поставлена мета в роботi досягнута.

У дисертацiйнiй роботi вирiшено акту€Lльну науково-практичну задачу,
робота мiститъ низку HoBiTHix положень, якi е особистими здобутками автора та
МаЮть наукову новизну та цiннiсть, позитивне значення для пода_пьшого
пiдвищення екологiчноi безпеки об'ектiв поводження з ТПВ. Змiст дисертацiТ у
встановленому нормативно-правовими актами обсязi та формi вiдображений в
авторефератi.

Щисертацiйна робота е завершеною науковою працею, мiстить наукову
новизну та практичну цiннiсть, вiдповiдае вимогам, якi висуваються до
кандидатських дисертацiй ДАК МОН Украiни п.п. 9, 1 i, |2 <Порядку
присудження наукових ступенiв>), затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 24.07.201З р. JФ 567, а iT автор Гончаренко Iгор Олександрович
Заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата технiчних наук за
спецiальнiстю 21.06.01 - екологiчна безпека.

Офiцiйний опонент,
доцент кафедри iнженерноТ екологiТ
MicT, Харкiвського
нацiонального унiверситету
мiоького господарства
iMeHi О. М. Бекетова,
кандидат технiчних наук, доцент Наталя ТЕЛЮРА
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