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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У ЧЕРКАСЬКОМУ
РЕГІОНІ

Однією з основних екологічних проблем регіонів України на сьогоднішній день
складають відходи виробництва та споживання. Черкаська область є регіоном, який за
значеннями більшості основних економічних показників займає середні місця у
національних рейтингах. Валовий регіональний продукт (ВРП) у 2012 році становив
22354 млн грн., що складає 2,1 % від 2011 року. Але в порівнянні з іншими областями,
наприклад центрального регіону, ВРП Черкаської області знаходиться на низькому
рівні) [2]. В Україні за 2012 рік утворилось близько 59 млн. м3 побутових відходів, що
дорівнює близько 13 млн. тонн, які захоронюються на 6,7 тис. сміттєзвалищах і
полігонах, загальною площею понад 10 тис. га.[1,c.67]

Характеристика функціонування системи поводження з твердими
муніципальними відходами (ТМВ) Черкаського регіону за допомогою економічних
показників наведено в таблиці [8].

Таблиця 1
Характеристика фінансування сфери поводження з відходами у Черкаському

регіоні
Фактичні обсяги фінансування по роках, тис. грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Джерела фінансування спрямовані на приведення існуючих полігонів ТМВ у відповідність

до вимог правил експлуатації
-державний бюджет 110,0 165,0 215,0 215,0 220,0 315,0 315,0
-місцевий бюджет 173,0 159,4 197,0 185,0 147,0 147,0 147,0
-кошти

підприємств
86,5 89,5 101,5 96,5 101,0 105,0 112,0

Джерела фінансування заходів щодо запровадження методики організації роздільного
збирання ТМВ

-державний бюджет 530,0 30,0 30,0 0,0 20,0 0,0 20,0
-місцевий бюджет 175,9 540,5 558,5 543,0 565,0 537,0 547,0
-кошти

підприємств
16012,0 18,0 24,0 14,0 24,0 14,0 18,0

Основний обсяг платежів формується за рахунок оплати за розміщення відходів.
Це пов’язано з наступних причин: по-перше, норматив оплати за тонну відходів має
більш високий коефіцієнт в порівнянні з характерними для України викидами в
атмосферу; по-друге, процес контролю над утворенням та утилізацією відходів більш
простий, чим контроль за викидами в атмосферу, відповідно, легше виявити
неплатників та порушників.
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Рис.1 Динаміка екологічних платежів за негативний вплив на навколишнє середовище
за 2000-2012 роки в Черкаському регіоні[8]

За останні роки спостерігається тенденція до збільшення надходжень в бюджет
платежів за негативний вплив. Так, сума платежів за період з 2000 по 2012 рік з
врахуванням всіх факторів зросла в середньому у 8,8 разу.

Аналіз стимулюючого ефекту платежів за негативний вплив свідчить, що
підвищення екологічних платежів не сприяє для створення регіонів України відчутні
фінансові стимули до раціонального використання природокористування. Платежі в
рамках нормативно допустимого впливу залишаються незрівнянно малими в
порівнянні з затратами, які необхідно здійснити підприємствами регіону для зниження
виробничого навантаження на навколишнє середовище. Природокористувачам
вигідніше внести символічну плату за негативний вплив, чим вкладання коштів в
ресурсозберігаючі технології чи в природоохоронні заходи. Згідно статистичних даних
протягом 2012 року на підприємствах Черкаської області утворилось 1895,4 тис. т
промислових відходів.

Важлива проблема в регіоні пов’язана з відсутністю територіального полігону
для захоронення тих промислових відходів, утилізація яких не вирішена.

Порівняльні графіки зміни обсягів утворених відходів в цілому по регіонах
України та Черкаському регіоні наведено на рис.2 [4].

Рис.2 Обсяги утворення відходів в центральних регіонах України за 2012 р.

В 2012 році кількість зайнятих в цій сфері по Україні становить 21785 осіб. В
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Черкаському регіоні чисельність працюючих у сфері поводження з ТМВ становить 290
осіб, а кількість підприємств, що займаються у цій сфері складає 6 приватних
підприємств, 18 комунальних підприємств та 1 - з частковою комунальною власністю.
Тоді як в Кіровоградському регіоні чисельність працюючих становить 350 осіб та 9
приватних підприємств і 30 комунальних підприємств. У Полтавському регіоні зайнято
450 осіб, та 39 підприємств комунальною та приватної власності. Найбільша частка
зайнятих у сфері поводження з відходами припадає на м. Севастополь і складає 3800
осіб, і всього 8 комунальних підприємств та 8 приватної власності [1].

Врахування принципів сталого розвитку набуває дедалі більшого значення для
сучасних регіонів України. Дотримання параметрів сталого розвитку поступово стає
одним з базових принципів нової регіональної стратегії. Все це викликано
погіршенням екологічної ситуації в регіонах України, внаслідок, збільшення площ,
зайнятих під ТМВ; збільшення викидів в атмосферу шкідливих речовин; зростання
скидів забруднених водних стоків; нераціональне використання сільськогосподарських
земель. Такі явища становлять загрозу здоров’ю людини, ускладнюють реалізацію
нової регіональної політики.

Небезпечне забруднення регіонів України територій міст, селищ та сіл твердими
муніципальними відходами. Вирішення проблеми утилізації ТМВ на регіональному
рівні сприятиме не тільки покращенню екологічної ситуації, покращення стану
ґрунтових вод, але й вирішенню деяких проблем енергозбереження на місцевому рівні.
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