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приведення їх у відповідність зі змінами в законодавстві про охорону праці та 

трудовому законодавстві і особливостями організації трудового процесу в умовах 

карантинних обмежень. 
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Анотація. Обґрунтовані доцільність та необхідність наукових досліджень щодо встановлення 

небезпеки використаних засобів індивідуального захисту на довкілля та населення, розробки методів 

поводження з їх масовим утворенням.  

Ключові слова: засоби індивідуального захисту, тверді побутові відходи, утилізація, небезпека. 

Annotation. The authors substantiate the expediency and necessity of scientific research to establish the 

danger of used personal protective equipment to the environment and the population, the development of 

methods for dealing with their mass formation. 

Keywords: personal protective equipment, solid waste, disposal, danger. 

 

Вступ. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) мають важливе значення в боротьбі 

з поширенням інфекційних хвороб і на сьогодні використовуються людством в 

повсякденному житті. Використані захисні медичні та саморобні маски, рукавички, а 

також серветки, пляшки з-під дезінфікуючих засобів утворюють відходи, які дуже 

часто потрапляють без належної обробки до звалищ твердих побутових відходів 

(ТПВ) або взагалі розкидані по парках, тротуарах і дорогах як маленьких населених 

пунктах, так й мегаполісів, потрапляють до водойм (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Стан поводження з використаними ЗІЗ. 

 

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я [1], в тому 

числі Міністерства охорони здоров’я України в сутність поняття «утилізація» 

вкладається «винести у контейнер для збору побутового сміття». Однак, потрібно 

враховувати, що за даними Міністерства розвитку громад та територій України [2], 

значна частина полігонів та сміттєзвалищ країни не відповідають нормам екологічної 

безпеки, трапляються випадки масового розповсюдження несанкціонованих місць 

видалення ТПВ. Наявні електронні сервіси для подальшого інформування 

комунальних служб про існуючі стихійні звалища не забезпечують повною мірою 

подальшої ліквідації небезпечних місць накопичення відходів. 

На сьогодні, попри зусилля зі скорочення утворення ТПВ, що не характерно для 

використаних ЗІЗ, найбільш поширеною стратегією управління відходами у країнах 

світу є захоронення. Так, близько 37 % відходів утилізують на полігонах, 33 % 

відкрито скидають, 19 % підлягають регенерації матеріалів шляхом переробки та 
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компостування, а 11 % – спалюються [3, 4]. В Україні понад 90 % направляються на 

звалища та полігони ТПВ [2]. 

Обсяги виробництва ЗІЗ з кожним днем зростають, що призводить до росту 

відходів. Постійно змінюються технології виробництва – змінюється склад відходів, 

що викликає потреби до розробки спеціальних методів утилізації. Переважна 

більшість захисних засобів не підлягають вторинній переробці. Вчені в пошуках ідей 

зі знезаражування, продовження термінів служби ЗІЗ, складання дорожніх карт з 

обмеженого використання.  

Висновок. Перед країнами світу поступово постає вибір між захистом довкілля і 

захистом здоров’я населення. Але потрібно враховувати, що неможливо боротися за 

здоров’я за рахунок нехтування екологічних проблем. Таким чином, набуває 

актуальності завдання як щодо досліджень місць масового накопиченням 

використаних засобів індивідуального захисту, так й розробки методів поводження з 

твердими побутовими відходами, склад яких зазнає постійних змін – методів 

утилізації. 
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