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СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
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Abstract
In the European Union, the issue of waste is regulated by a number of directives of waste management in
various sectors of the industry. EU member states use such norms of European law to implement them in their
national legislation. Ukraine must also implement these directives so that domestic legislation contains the same
principles and mechanisms as European legislation. Ukraine has such obligations under the Association Agreement between Ukraine and the EU.
The article analyzes the state of implementation of national legislation of waste management with European
standards. Today there is a special law on waste in Ukraine, the National Waste Management Strategy until 2030
and the National Waste Management Plan until 2030 have been adopted. A framework law on waste is being
developed. The updated legislation will help solve problems with waste management in Ukraine according to
European principles.
Анотація
В Європейському Союзі питання відходів регулюється низкою директив про поводження з відходами
в різних секторах галузі. Країни-члени ЄС використовують такі норми європейського права для впровадження їх у своє національне законодавство. Україна теж має впровадити ці директиви, щоб вітчизняне
законодавство містило такі самі принципи та механізми, як і європейське. Такі зобов’язання Україна має
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
В статті проаналізовано стан імплементації національного законодавство в сфері поводження з
відходами з європейськими нормами. Сьогодні в Україні діє спеціальний закон про відходи, прийнято Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року та Національний план управління відходами до 2030 року. Ведеться робота над розробкою рамкового закону про відходи. Оновлене законодавство буде сприяти вирішенню проблем з управлінням відходами в Україні за європейськими принципами.
Keywords: waste management, implementation, domestic legislation, European legislation European law,
national legislation, Association Agreement.
Ключові слова: поводження з відходами, імплементація, національне законодавство, законодавство
ЄС, європейське право, Угода про Асоціацію.
Більше десяти років тому Україна обрала для
себе єдиний шлях розвитку суспільства – євроінтеграційний, що підтвердилось підписанням у 2014
році Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони (далі за текстом –
Угода). Інтеграція України в Європейське Співтовариство є довгостроковим і складним процесом,
який було розпочато задовго до підписання Угоди.
Але, підписання Угоди поставило перед нашою
країною певні зобов’язання та створило нові можливості щодо удосконалення нормативно-правової
бази, в тому числі прийняття нових стандартів у різних сферах суспільного життя. Це стосується й
сфери захисту довкілля.
Проведення реформ законодавчої та нормативно бази в сфері охорони навколишнього середовища, що є одною з пріоритетних в Європейському

Союзі
відбувалось
за
підтримки
низки
європейських проектів та програм. Одною з таких
програм була Програма підтримки секторальної політики Міністерства екології та природних ресурсів. Програма була зорієнтована на досягнення конкретних цілей, визначених Національною екологічною Стратегіє України та зобов’язань щодо
євроінтеграції. Додатком ХХХ до Угоди визначено
низку документів Європейського Союзу, які Україна має імплементувати в національне законодавство, тим самим наблизивши його до законодавства
ЄС.
В європейському праві є три види документів:
Регламенти, Директиви та рішення. Регламенти –
це документами прямої дії для кожної державичлена. Директиви – це рамкові документи, які встановлюють цілі для держав-членів ЄС і мають
обов’язкову силу. Кожна держава-член має право
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самостійно приймати рішення щодо механізмів для
досягнення поставлених цілей через національні законодавства.
Реалізація Угоди в частині захисту довкілля
передбачена окремим її восьмим розділом та передбачає провадження законодавства ЄС у восьми секторах. Норми та вимоги в сфері захисту довкілля
регламентується двадцяти дев’ятьма Директивами
та Регламентами ЄС. Одним з виділених секторів є
управління відходами та ресурсами.
Норми права ЄС визначають кількісні та якісні
результати, яких кожна країна має досягти протягом визначеного періоду часу, на відміну від природоохоронного законодавства України, яке за багатьма факторами було недостатньо прозорим та
декларативним. Після підписання Угоди Україна
продовжила процес імплементації вітчизняного законодавства у сфері поводження з відходами до європейських норм.
Як було зазначено вище, європейське право у
сфері поводження з відходами представлено низкою директив та регламентів, серед яких :
 Директива 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких директив (рамкова),
 Регламент 1013/2006 про транспортування
відходів,
 Регламент 2150/2002 про статистику щодо
відходів,
 Директива 2004/35/ЄС про відповідальність за нанесену шкоду навколишньому середовищу,
 Директива 2008/35/ЄС про охорону навколишнього природного середовища через кримінальну відповідальність,
 Регламент ЄС 1272/2008 про класифікацію,
пакування та маркування небезпечних речовин та
сумішей.
Майже кожна директива містить цільові показники, щодо зобов’язань кожної країни-члена ЄС.
У результаті аналізу та узагальнення основних
положень та вимог, викладених в регламентах та
директивах, можна зробити висновок, що більшість
з них спрямовані на збільшення відсотку переробки
відходів та зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони чи на видалення. До того ж,
вимоги директив перехід на більш безпечне для довкілля та людини поводження з відходами.
Розглянемо деякі названі вище директиви. Директива 2008/98/ЄС встановлює перелік відходів,
класифікацію операцій поводження з відходами,
вимоги до поводження з небезпечними відходами,
заборону змішувати небезпечних відходів (ст. 17),
маркування небезпечних відходів (ст. 19), наявність
необхідних документів при перевезенні небезпечних відходів через територію країн-членів ЄС. Крім
того, стаття 11 Директиви зобов’язує забезпечити
роздільне збирання деяких видів відходів таких, як
скла, паперу та картону, металу, полімерів, а до
2025 року – текстилю. Директивою передбачено також підготовку відходів до повторного використання та перероблення. Вимоги роздільного збирання біологічних відходів та забезпечення, їх подальшого оброблення і перероблення встановлені
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статтею 22. Щодо цільових показників, встановлених Директивою. До 2025 року країни ЄС мають
досягти повторного використання та перероблення
55-60% відходів в цілому, а до 2030 року – 60-65%.
Директива визначає вимоги щодо дозвільних процедур для спеціалізованих організацій та підприємств, які займаються збиранням та транспортуванням відходів.
Інша Директива 1999/31/ЄС встановлює вимоги до відходів в частині їх направлення до місць
захоронення тільки після їх оброблення з метою
зменшення їх обсягів та небезпеки для довкілля, неможливо вивезти на полігон контейнер зі змішаними відходами. Директива визначає процедуру
плати за захоронення відходів, що враховується
при будівництві, експлуатації, закритті місця захоронення та його догляд протягом наступних 30 років після його закриття.
Директивою 2006/21/ЄС затверджено Рішення
2009/337/ЄС щодо визначення критеріїв класифікації об’єктів у відповідності до Додатку Директиви.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди
відноситься до об’єктів промислової діяльності у
разі спричинення ними забруднення, але вона не
розповсюджується на науково-дослідні та дослідно-конструкторські інституції. Директиви встановлює спеціальні вимоги до установок для спалювання відходів та установок спільного спалювання
відходів.
В ЄС також прийнято низку директив, що забезпечують функціонування системи Розширена
відповідальність виробника:
 Директива 2006/66/ЄС про батарейки та
акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини.
 Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання.
 Директива 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки.
Що на сьогодні зроблено в Україні. Вимоги та
відповідальність щодо поводження із відходами визначено Законом України «Про відходи» № 187/98
від 05 березня 1998 року зі змінами, Постановами
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та інших органів виконавчої влади, державними стандартами, гармонізованими з європейськими та міжнародними.
В рамках виконання Угоди та з метою наближення національного законодавства до європейського Україна зобов’язана імплементувати Директиви № 2008/98/ЄС, № 2006/21/ЄС та №
1999/31/ЄС, а також Директиви 2010/75/ЄС про
промислові викиди, що безпосередньо реалізує питання комплексного запобігання і контролю забруднень.
Імплементація даних директив пов’язана із
значними змінами і доповненнями в правовому
полі. Насамперед Україна стоїть перед необхідністю вибору нової концептуальної основи, в рамках
якої пріоритетні цілі поводження з відходами забезпечуватимуть перехід до «кругової» економіки з каскадним використанням ресурсів і мінімізацією обсягів залишкових продуктів. Строк впровадження
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трьох вище зазначених директив за різними їх положеннями становить до 5-6 років. На жаль, враховуючи об’єктивні причини, що існують в Україні, в
тому числі й ведення воєнних дій майже на всій території країни, ці терміни не будуть повністю витримані. Але, встановлено головні принципи реформи управління відходами.
1. Відповідність засадам економіки замкненого циклу
Економіка замкненого циклу або циркулярна
економіка (англ. Closed-loop economy, Circular
economy) – модель економічного розвитку, заснована на відновленні та раціональному споживанні
ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній економіці. Використовує економічні підходи з метою мінімізації негативного впливу на довкілля, безвідходного виробництва та досягнення цілей сталого розвитку.
2. Ієрархія управління відходами
П’ятиступенева ієрархія управління відходами
базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, а якщо запобігти не вдається – докладаються
зусилля для повторного використання. Якщо і це
неможливо – здійснюється рециклінгу (матеріали з
відходів переробляються на продукцію, матеріали
або речовини). Рециклінг включає перероблення
органічного матеріалу, але не включає відновлення
енергії чи перероблення на матеріали, що будуть
використовуватися як паливо або матеріали для
зворотнього заповнення.
Коли ж і переробка (рециклінг) неможливі –
застосовуються інші види утилізації відходів, у
тому числі операції із відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення.
У разі відсутності можливостей виконати попередні операції відбувається видалення відходів –
захоронення їх у спеціально обладнаних місцях та
знищення (знешкодження) на установках, що не відповідають екологічним нормативам.
3. Інтегрована інформаційна система з управління відходами
Для ефективного управління відходами як на
національному, так і на регіональному рівнях має
бути розроблена інформаційна система із зручним
доступом до даних щодо ліцензій, дозволів, розміщення полігонів та сміттєзвалищ, актуальної інформації про забруднювачів та переробні потужності.
4. Системність та планованість
Реалізація реформи здійснюється як на державному, так регіональному та місцевому рівнях. На
основі Національного плану управління відходами
розробляються Регіональні плани управління відходами з використанням єдиних методологічних
підходів.
5. Розширена відповідальність виробника
(РВВ)
Це фінансовий і організаційний механізм спрямований на підтримку розробки та виробництва товарів, що повністю враховують та полегшують ефективне використання ресурсів впродовж усього їхнього життєвого циклу, включаючи їх відновлення,
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повторне використання, утилізацію без шкоди для
вільного обігу товарів на внутрішньому ринку. Основна мета РВВ збільшити кількість та ступінь відновлення продукту та мінімізувати вплив відходів
на довкілля.
Політика РВВ вперше почала застосовуватися
на початку 1990-х років серед низки європейських
держав, особливо стосовно відходів упаковки, і в
подальшому поширилася у країнах ЄС та за його
межами. З того часу система РВВ сприяла значному
збільшенню темпів переробки відходів та допомогла зекономити державні витрати на управління відходами.
6. Інтеграція у ринок відходів ЄС та європейську систему управління відходами
Реформа не тільки відповідає європейському
законодавству, але і враховує українські реалії та
особливості ринку. При цьому, такі фундаментальні речі як вимоги до учасників системи управління відходами, класифікація відходів – мають повністю відповідати стандартам ЄС. Це створюється
для того, аби українським установам та підприємствам було простіше інтегруватися у систему ЄС і
говорити із партнерами однією юридичною мовою.
Низку поставлених задач в Україні досягнуто.
У 2017 році ухвалено та прийнято Національну
стратегію управління відходами в Україні до 2030
року, яка визначає головні напрями регулювання на
державному рівні у сфері поводження з відходами
в найближчі десятиліття з урахуванням підходів,
що базуються на вимогах вище перелічених європейських норм.
Внесено зміни до Закону України «Про відходи» та до другого читання готується проект Закону «Про управління відходами» № 2207-1д, який
встановить нові прозорі правила та дозволить побудувати сучасну інфраструктуру управління відходами. Законопроект розроблено на основі трьох директив ЄС – про відходи, про захоронення відходів,
про промислові викиди та передбачає запровадження ієрархії поводження з відходами; запровадження принципу «забруднювач платить»; запровадження системи розширеної відповідальності виробника, яка встановлює вимогу для виробників
упаковки нести відповідальність за повний цикл
життя створеної упаковки, батарей, акумуляторів,
електричного та електронного обладнання тощо;
створення можливості для залучення інвестицій у
будівництво сміттєпереробних заводів; введення
жорстких європейських екологічних норм для операцій спалення та захоронення відходів, щоб не допустити нанесення шкоди здоров'ю людей і довкіллю; законодавче підґрунтя для короткострокового та довгострокового планування управління
відходами; запровадження електронної інформаційної системи управління відходами для забезпечення прозорості у галузі та уникнення корупційних ризиків, що складатиметься з відкритих реєстрів, модулів для надання адміністративних
послуг (видача всіх документів он-лайн), звітності
та аналізу статичної інформації.
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Крім того, законопроектом передбачено вирішення таких проблем, як безконтрольне захоронення відходів на звалищах, які не відповідають
екологічним нормам; фіктивної переробки відходів, коли фактично вони переробляються лише за
документами; здійснення різних операцій з відходами без дозвільної документації.
Підсумовуючи вище написане, можна зазначити, що імплементація законодавства ЄС в сфері
поводження з відходами, надасть Україні низку переваг щодо управління галуззю та збереження навколишнього природного середовища. Серед найбільш важливих: системний підхід до вирішення
проблем поводження з відходами, зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягів переробки та повторного використання відходів. Важливим рішенням може стати перехід до економіки замкнутого циклу. Крім того, наближення
законодавств України та ЄС дозволить розширити
та посилити відповідальність виробників за прийняття відходів та повернутої продукції.
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Abstract
Currently, many Ukrainians have experienced or are experiencing the unpleasant consequences of the infection and continue to fight them. Therefore, the issue of recovery after Covid is relevant. Some patients, even after
recovery, are unable to quickly return to a normal active life and are forced to recover for weeks and sometimes
months from the "stroke". Post-Covid symptoms are observed not only in the elderly and those with chronic diseases (cardiovascular, respiratory, diabetes, etc.), but increasingly in young people, even if they are asymptomatic
or mild. Thus, the post- covid syndrome is a complex problem that requires the involvement of a number of specialists.
Keywords: otolaryngology, COVID-19, post-Covid symptoms, complications
Although COVID-19 is a respiratory infection,
doctors acknowledge that the disease is multisystem,
simply put, it can affect any organ. And its consequences are faced by all doctors - from ordinary pulmonologists to trichologists and psychiatrists. Coronavirus infection has conditional periods. Acute disease is
usually limited to four weeks, but there are patients who
are on lung ventilation for several months. The second
stage lasts from four to twelve weeks, when some
symptoms of the disease persist. Complaints that occur
after 12 weeks of illness are long-term changes.
Most people infected with SARSCoV-2 carry mild
or moderate disease and recover without special treatment. However, in some patients, COVID-19 disease
can lead to severe complications. One of them is a violation of blood coagulation in the direction of hypercoagulation, which can be manifested by thrombosis of
various localizations, including aseptic thrombosis of
the arteries of the ENT organs and face.
Loss of smell has become a hallmark of COVID19. At the very beginning, it was frightening, then it became a reason for jokes, and then it turned out that the
COVID-19 passes, but the smells do not return. Not to
all, however, to some.
There is a category of people whose sense of smell
returns quickly. There are those to whom the sense of
smell returns, but they do not feel the whole spectrum
of smells. And there are indeed long-term disorders of
smell and taste (in our study, we did not meet patients
whose sense of smell or taste sensations would not be
restored at all), but often there is a violation of the sensitivity spectrum or some note that a familiar smell is
felt differently.
There are several theories why this happens. For
example, there is a version that the peripheral part of
the olfactory nerves is affected, and someone says that
the olfactory bulbs themselves are affected. But there is
no convincing evidence base. But it is known how often
odors leave covid patients for a long time - the symptom persists for more than three months in 20% of those
who have recovered.

We have encountered such disorders before - for
example, with a chronic form of anemia, this can happen in some patients, with a deficiency of certain vitamins, with damage to the olfactory bulbs, with damage
to the brain. That is, for medicine this is not new, but
with respiratory infections, that is, so widely, we have
encountered this for the first time.
Another problem is the development of neurosensory deafness, which may not be diagnosed initially due
to the prevalence of respiratory symptoms or occur after some time. The neurotoxic effects of SARS-CoV on
hearing have been insufficiently studied. It is known
that some viruses have neurotoxic effects and can cause
olfactory disorders, hearing loss, including parainfluenza virus, Epstein-Barr virus, human immunodeficiency virus, some coronaviruses. There is information
about the development of sensorineural hearing loss in
patients and the impact of coronavirus infections on the
central nervous system, in particular on the involvement in the pathological process of the brain stem.
Some viruses can directly damage the structures of the
inner ear, others - to act indirectly. As a rule, deafness
of viral etiology in form is sensorineural, but the development of conductive and mixed forms is possible.
Harmful action of the viral agent is directed to the
peripheral part of the auditory analyzer, but central disorders of the auditory conduction pathway are not excluded. The mechanism of harmful effects on the peripheral department includes direct damage to the spiral
organ, vascular strip or spiral ganglion. The indirect
mechanism of damage is related to the production of
antibodies to viral capsid proteins or immunodeficiency
of the patient, which results in the development of secondary bacterial infection in the inner ear.
Patients infected with SARS-CoV-2 have a wide
range of ENT-related symptoms. The study showed
that the virus most often causes olfactory and taste disorders in the otolaryngological system. In our study, we
evaluated the frequency of all ENT symptoms in patients admitted to the COVID department in the active
phase of the disease. The frequency of olfactory and
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taste dysfunctions was also assessed in these patients.
A comparison of patients with and without olfactory /
gustatory dysfunction was performed.
The rapid increase in the number of patients with
COVID-19, as well as the number of deaths due to infection, is a major burden on the health care system.
Thus, early detection followed by rapid isolation of infected patients can help prevent disease transmission
and reduce disease severity. Therefore, it is very important to know all the symptoms caused by the disease.
In cases of severe disease, patients may develop viral
pneumonia and acute respiratory distress syndrome
(ACS), which can lead to death despite treatment.
In our study, all patients with COVID-19 who
were in the active phase of mild or moderate disease
were evaluated for ENT-related symptoms. The most
common symptoms of otorhinolaryngology were sore
throat (49.21%), rhinorrhea (34.92%), sneezing
(33.33%), changes in olfactory perception (36.51%),
changes in taste perception (47.62%) and headache
(30.16%). A study by Erdal Sakalli and others concluded that different frequencies of symptoms were:
headache (56.4%), nasal congestion (53.5%), olfactory
loss (51.2%), sore throat (50, 2%), loss of taste sensitivity (47.1%) and rhinorrhea (38.5%).
In a similar study in Italy in patients with mild
COVID-19, all participants were interviewed for their
symptoms by telephone and tested for Sino-Nose 22
(SNOT-22). The most common symptoms were fever
(55.9%), cough (60.4%) and fatigue (68.3%), while upper respiratory symptoms were nasal congestion
(41.1%) and sore throat. (31.2%) loss of olfactory and
taste sensations (64.4%).
Various physicians, including otorhinolaryngologists, have reported anosmia or hyposmia, as well as
ageusia or dysgeusia as symptoms of COVID-19. In
this study, we also assessed the frequency of olfactory
and taste dysfunction. In our study, 32.86% of patients
reported olfactory dysfunction, 42.86% reported taste
dysfunction, and 17.14% of patients reported both olfactory and gustatory dysfunction. It was also found
that rhinorrhea and sneezing were significantly more
common in patients with olfactory dysfunction. A parallel survey of olfactory and taste disorders in Milan,
Italy, found that 33.9% of patients had at least one taste
or olfactory dysfunction, while 18.6% of patients had
both olfactory and taste dysfunction. In a study by Yan
C. et al., It was noted that 68% of patients had altered
sense of smell and 71% had altered taste. Jerome R. and
others studied 417 patients with mild to moderate
COVID-19 disease and found that 85.6% and 88.0% of
patients reported olfactory and gustatory dysfunctions,
respectively.
The pathophysiological mechanisms that cause olfactory and taste disturbances in patients with COVID19 are considered to be tropism of the SARS-CoV-2 virus, which penetrates olfactory cells by signaling the
interaction between its adhesion protein and ACE 2
protein on nasal epithelial target cells. Two main mechanisms of infection are considered: infection of the neuronal olfactory receptor with subsequent anterograde
transport of the virus to the olfactory bulb and diffusion
through channels in the cells covering the olfactory,
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thus forming an open connection with the central nervous system.
Also, 14.28% of patients had ear-related symptoms that included hearing fullness, tinnitus, and hearing loss. 11.11% of patients had hearing fullness and
3.17% had tinnitus, and 6.35% had hearing loss that
was either first-seen or worsened after COVID-19. A
study by Francesco Freni et al showed that COVID-19
infection had a detrimental effect on snail hair cells and
cochlear cell function, even in patients with mild symptoms. It is still unclear whether COVID-19 affects the
auditory system or not, but this study, like other studies,
examines the possible effects of this new viral infection
on the auditory system.
The recipe for returning odors is still the same: nasal lavage with a special isotonic solution and olfactory
training. To make them is quite simple: take 3-4 different essential oils, apply a couple of drops on napkins
and sniff each. Try to remember the smells and why
they belong - lemon, fir or something else. When you
can at least slightly distinguish one cent from another,
try to mix the samples so that you do not know where
what is, and determine what exactly smells like a napkin.
The British Society of Otolaryngologists has
found that olfactory training is effective in restoring the
sense of smell. This means that you need to inhale the
aroma of smells familiar to you from 2 times a day, for
about 5 minutes. For example, the smell of coffee, citrus. For these purposes, you can use essential oils (fir,
eucalyptus, roses). Even if you can't smell it, don't get
frustrated and don't quit exercising. When you inhale a
scent and mentally recall it, the neural connections in
your brain re-learn to perceive the smell.
Conclusion. Knowledge of ENT symptoms in patients with COVID-19 will help identify the virus in the
early stages and therefore limit further transmission of
the virus. Manifestation of anosmia or hyposmia, ageusia and hearing loss in patients infected with SARSCoV-2 may also act as an important tool and help in
early isolation and early initiation of COVID-19 therapy.
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Abstract
The article reveals an in-depth interview method for studying the relationship between body modifications
through plastic surgery and the processes of constructing female identity in modern society. Based on the presented method, it is concluded that the body and identity are interconnected, appearance is significant for the
individual in terms of his social identity and perception by other people in the process of interaction.
Keywords: body, identity, plastic surgery, interview, society.
The body today acts as an important factor for inclusion in social interaction and the formation of social
identity. So, according to E. Goffman, it is extremely
important for an individual that it is his appearance that
constantly informs everyone with whom he intersects
about his social identity.
According to Giddens, the body in the late modern
era is an integral part of the reflective project of the self
- the invention of the self. The body is not only a physical object that a person «possesses», it is also presented
as a system of behavior, a source of practices and an
active involvement of an individual in everyday interactions that an individual needs to maintain a sense of
his own identity. The body and the identity of the individual mutually influence each other in accordance
with one or another lifestyle, the cultivation of one or
another bodily regime as a conscious choice [1].
Currently, there is an increase in the popularity of
plastic surgery, both in the world and in our country,
which can illustrate the increasing importance of the
body for the individual and his identity.
Moreover, body care practices have become one
of the markers of the era of consumerism. As J.
Baudrillard wrote, «today it is necessary to serve the
body. If you do not serve the body, if you sin by not
paying attention to it, you will be punished» [2].
The problematic situation that sets the context for
the study is related to the contradiction between the
growing popularity of body modifications, which has a
positive effect on the plastic surgery market, and the
lack of knowledge of the motivations for plastic surgery
and their consequences for the social life of individuals.
Object of study: patients of the plastic surgery
clinic.
Subject of research: interaction of body modifications with the help of plastic surgery and the identity of
patients.
The purpose of the empirical study: using the
method of in-depth interviews, to study the relationship
between body modifications through plastic surgery
and the processes of constructing female identity in
modern society.
Tasks of empirical research:
- Identify the motives for the implementation of
plastic surgery.

- To study the influence of society on the formation of ideas about the normative female physicality.
- To study the role of plastic surgery in the construction of female identity.
Research questions:
- What motives influence an individual's decision
about plastic surgery?
- How does the social environment influence the
idea of female physicality?
- What role does plastic surgery play in constructing an individual's identity?
The study was conducted on the basis of the Department of Aesthetic Surgery at the Diagnostic and
Treatment Center «AvisMed» in the city of Novosibirsk. According to the description of the center on its
official website, «AvisMed is the largest multidisciplinary medical center in Novosibirsk. The aesthetic medicine clinic at the AvisMed LDC «is an association of
medical cosmetology and plastic surgery, today it is
one of the priority areas of the LDC» [3].
To implement the empirical study, the method of
in-depth interviews with patients of the plastic surgery
clinic was chosen.
The interview was conducted on the basis of the
guide, which includes several blocks of questions:
1. Biographical block.
2. The influence of social relations on the perception and construction of corporality.
3. The influence of social relations on the perception and construction of corporality.
The purpose of the questions in the biographical
block was to find out how long ago the patients thought
about plastic surgery, what influenced the patients' decisions about bodily modification through plastic surgery, and what event was the final «push» for plastic
surgery.
The second block is devoted to the influence of social relations on the perception and construction of
physicality. The questions in this block were aimed at
studying the influence of the external environment on
the patients' perception of the standards of corporality
and how the social environment affects the decision to
undergo bodily modification.
The task of the third block of in-depth interviews
was to find out how the bodily modification affected
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the patient's internal sense of his status, as well as relationships with other people.
Each interview was transcribed. Open coding was
chosen as the data processing method.
The target sample of informants was formed by
the method of available cases.
The meaning of this method lies in the fact that the
formation of the sample is carried out in the most accessible way from the standpoint of the researcher [4].
It should be noted that the search for informants with
experience in plastic surgery and willing to conduct an
in-depth interview about the causes of plastic surgery
and the impact of plastic surgery on the patient's life
was quite difficult - not every patient of the plastic surgery clinic agreed to a frank conversation about bodily
modifications.
An important criterion for the selection of respondents was that the operation must have been performed at least one month ago. The respondent must
have experience of being in a society with a new look,
since the study was supposed to assess how external experience influenced the social life of patients and their
inner sense of self.
10 girls from 20 to 39 years old took part in the
interview:
- 8 of which underwent plastic surgery only for
rhinoplasty (plastic surgery to restore the nose or correct it);
- 1 patient who underwent mammoplasty (a surgical operation aimed at changing the shape and size of
the mammary glands) and liposuction of the abdominal
cavity;
- 1 patient who underwent mammoplasty and rhinoplasty.
Operationalization of basic concepts:
The normative body is understood as the parameters and practices of the physical body that correspond
to the value-normative standards of a particular society
and certain social groups.
Stigma is «a quality that betrays some shameful
property of an individual, and the nature of this quality
is determined not by the quality itself, but by the attitude towards it» [5]. With a sufficient mismatch between the normative expectations of society (virtual
identity) and the actual identity (that is, the one that the
individual actually possesses), stigmatization of the individual occurs.
The stigmatized individual feels that «no matter
what others say to him, in fact they do not accept him
and are not ready to interact with him on an equal footing» [5]. The result of stigmatization in this case is a
damaged identity. Stigmatized people do not have full
social acceptance and are constantly striving to change
their social identity.
According to Anthony Giddens, the essence of
personal identity is that it presupposes a reflective consciousness. Identity is what a person realizes through
the expression «self-consciousness». It is necessary to
give a clearer understanding of identity:
Self-identity is a reflective project for which the
individual is responsible. The individual becomes what
he makes of himself.
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The concept of «the body-we-make» is particularly suited to those social theories that point to risk and
uncertainty as essential conditions. According to E.
Giddens, the most important existential dimension of
the life of a modern person is total doubt, and the surrounding global world is subjectively felt as existing far
beyond the limits of individual control capabilities. In
this situation, managing the characteristics of one's
body becomes the most accessible way to create and
maintain the continuity of a self-identical «I», or selfidentity – «a constant feeling of a continuous spiritual
and bodily personality» [6].
Social construction of a sense of identity is the
process of using commodities such as clothing, shoes,
popular music, or playing a certain sport to identify
oneself as a member of a particular group or, conversely, to emphasize one's being outside of it.
The modern sociology of corporality considers the
body as a space for the embodiment of personal identity
and a means of self-expression. In many studies of female corporality, attention is paid to the significance of
the corporal incarnation for the identity of the individual. Thus, the body and identity are interconnected, appearance is significant for the individual in terms of his
social identity and perception by other people in the
process of interaction.
Based on the analysis of the interviews, it can be
said that the transformation of physicality had a generally positive effect on the life and self-perception of all
patients. So, according to their own statements, the consequences of plastic surgery were reflected both in the
internal feeling of comfort and self-confidence, and in
the relationship with other people. However, in the
course of the study, it was important to study exactly
how plastic surgery affected the identity of the respondents. Thanks to the study, it was revealed that the reactions of the near environment are not of great importance in making decisions about the construction of
the individual's corporality. Thus, negative reactions
were ignored by our respondents - the girls did not succumb to excuses and disapproving attitude towards
bodily modifications on the part of close people. The
support and motivation for plastic surgery from friends
was noted by informants as a consequence of the decision to have plastic surgery, and not the reason.
As for the influences of mass culture, the girls
acknowledged the influence of mass culture on the formation of normative physicality, which, however,
speaking about their own transformation of appearance,
the girls reject the influence of modern canons of
beauty, focusing on the state of personal comfort and
harmony. At the same time, the majority of respondents
who underwent plastic surgery criticized both those
who try to excessively follow the standard female corporality, and those who go beyond the normative bodies (in most cases this concerned obese corporality).
Thus, we can conclude that for the interviewed girls,
the balance in appearance is important, the «golden
mean», which is at the intersection of internal comfort
and the prevailing standards of female beauty in society.
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Abstract
The object of research and analysis is the methods of combating paraffin deposits in the wells of the Kara
Arna field. The purpose of the work is to propose an effective method for preventing the formation of ARPD and
recommendations for improving the efficiency of such work. The effectiveness of the applied methods was studied,
the introduction of new technologies was proposed. Theoretical efficiency and the need for pilot tests are revealed.
Аннотация
Объектом исследования и анализа являются методы борьбы с парафиноотложениями на скважинах
месторождения Кара Арна. Цель работы – предложение эффективного метода по предотвращению
образования АСПО и рекомендации по повышению эффективности проведения подобных работ. Изучена
эффективность применяемых методов, предложено внедрение новых технологий. Выявлена
теоретическая эффективность и необходимость проведения опытно- промышленных испытаний.
Keywords: paraffin deposits, resins, control methods, improvement of work efficiency, waxy oils,
crystallization, preventive approach.
Ключевые слова: парафиноотложения, смолы, методы борьбы, повышение эффективности работ,
парафинистые нефти, кристаллизация, превентивный подход.
Административно нефтяное месторождение
Кара-Арна входит в состав Жылыойского района
Атырауской области Республики Казахстан,
расположено в пределах блоков XXIX–14-В
(частично), С (частично).
Пробуренными поисковыми, разведочными и
эксплуатационными скважинами на месторождении Кара-Арна вскрыт комплекс палеозой-мезокайнозойских отложений представленный пермской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой и
четвертичной системами.

Подробная литолого-стратиграфическая характеристика их приведена в предыдущих работах.
В данном разделе приводится краткая литологическая характеристика отложений (граф. приложение
1).
Отложения кунгурского яруса представлены
белой, крупнокристаллической полупрозрачной каменной солью, перекрытой сравнительно маломощной толщей карбонатно-сульфатных гидрохимических осадков (кепрока).
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В пределах площади исследования соленосные
отложения кунгурского яруса вскрыты скважинами
1, 3А и R3 с вскрытыми толщинами 126, 94 и 78 м
соответственно.
Триас. Нерасчлененные триасовые отложения
вскрыты скважинами 1, 3А, R2, R3. Литологически
они представлены переслаиванием песчаников,
глин и песков.
Толщина триаса на приподнятом восточном
крыле в сводовой части составляет 86 м (сква.3А),
а на опущенном западном крыле южного поля – 72
м (скв.1) и увеличиваясь к северу до 167 м (скв.R3),
на северном поле.
Юрская система. Полный разрез юры на западном крыле вскрыли три скважины 1, R2, R3, и
на восточном крыле - одна скважина 3А, толщиной
923, 920, 825 и 876 м соответственно. Лагунно-континентальные отложения юрской системы представлены нижним, средним, верхним отделами
имеющие повсеместное распространение.
Нижний отдел (J1). На размытой поверхности
пермотриаса с трансгрессивным несогласием залегают осадки нижней юры, представленные преимущественно песками с редкими прослоями гравелитов, конгломератов, песчаников и глин.
Толщина нижней юры в пределах южного поля
западного крыла изменяется от 73 (скв.R2) до 90 м
(скв.1), а в пределах восточного крыла равна 68 м
(скв.3А).
Средний отдел (J2). Среднеюрские отложения
представлены в основном, чередованием песчаных
и глинистых пачек с прослойками бурого угля и характеризуются резкой литологической изменчивостью, как по площади, так и по разрезу. Полный
разрез среднеюрских отложений толщинами 678,
690, 599, 708 м вскрыт скважинами 1, R2, R3, 3А
соответственно.
Верхний отдел (J3). Верхнеюрские отложения
распространены повсеместно и представлены глинистыми и карбонатными породами.
Верхняя часть сложена известняками с прослоями мергелей с тонкими прослоями песков. Толщина карбонатной толщи изменяется от 40 до 80 м.
Нижняя часть разреза представлена терригенными породами - чередованием слабосцементированных песчаников и глин. Толщина терригенных
отложений колеблется от 60 до 80 м.
Полный разрез верхнеюрских отложений
вскрыт на западном крыле скважинами 1, 1А, 2А,
R2, R3 толщиной от 143 до 161 м и на восточном
крыле – скважиной 3А, толщиной 100 м.
В разработку вовлекаются парафинистые
нефти. Серьезной проблемой, вызывающей осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных коммуникаций, является образование асфальтосмоло-парафиновых отложений (АСПО) [2].
Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы, уменьшению межремонтного
периода (МРП) эксплуатации скважин и эффектив-
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ности работы насосных установок. К тому же, образование эмульсий при выходе из скважины вместе с сопутствующей пластовой водой способствует ус- коренному осадкообразованию.
Асфальтосмоло-парафиновые
отложения
представляют собой сложные смеси, состоящие из
парафинов, асфальто-смолистых соединений, силикагелевых смол, масел, воды и механическихпримесей.
Парафины – углеводороды метанового ряда от
С16Н34 до С64Н130. В большинстве случаев парафины в пластовых условиях находятся в нефти в
растворённом состоянии [1-2].
Нефти классифицируют в зависимости от содержания парафина на:
● малопарафиновые – менее 1,5 % масс.;
● парафиновые – от 1,5 до 6 % масс.;
● высокопарафиновые – более 6 % масс.
В состав нелетучих, неоднородных по структуре асфальто-смолистых веществ, обладающих
высокой молекулярной массой, входят азот, сера,
углерод, водород и кислород. Содержание смолистых веществ в нефти возрастает при испарении
лёгких компонентов и её окислении. Иногда к
группе смолистых соединений относят и асфальтены – порошкообразные вещества бурого или коричневого цвета с плотностью более 1000 кг/м3.
В асфальтенах содержится (% масс.): углерода
– 80–86, водорода – 7–9, серы – до 9, кислоро- да –
1–9 и азота – до 5. Асфальтены являются наиболее
тугоплавкой и малорастворимой частью от- ложений тяжёлых компонентов нефти.
Выбор рациональных способов борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями и эффективность различных методов зависит от многих
факторов. Например, от способа добычи нефти,
термобарического режима течения, состава и
свойств добываемой продукции [3, 4, 5, 7, 8, 9].
Основными методами борьбы с АСПО являются:
● тепловые (горячая нефть или вода в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогреватели, реагенты, при взаимодействии с которыми протекают экзотермические
реакции);
● механические (скребки, скребки-центраторы);
● химические (ингибиторы отложений и растворители).
Основной причиной отложения АСПО является изменение термобарических параметров течения газожидкостной смеси в скважинах. Выпадение
парафина определяется температурой, давлением
скоростью течения скважинной жидкости, при этом
основным фактором является температура. Отложение парафина в подземном оборудовании невозможно при устьевых температурах, превышающих
температуру начала выпадения парафина. Глубина
начала выпадения парафина соответствует отметке,
где температура скважинной продукции становится
меньше температуры выпадения парафина [5].
Практика добычи парафиновых нефтей пока-
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зывает, что наиболее интенсивно парафин откладывается на внутренней поверхности колонны НКТ
[4].
Промысловые исследования показали, что характер распределения парафиновых отложений в
подъёмных трубах различного диаметра примерно
одинаков. Толщина отложений постепенно увеличивается от начала их образования на глубине 500–
900 м и достигает максимального значения на глубине 50–200 м от устья. Для малодебитных скважин
глубина начала выпадения парафина чаще достигает значений 1000–1700 м и более. Частым видом
отказа УЭЦН является запарафинивание приёма и
входных ступеней насоса. Решение задачи по
предотвращению формирования и очистки от
АСПО позволит снизить текущие и капитальные
затраты при добыче нефти [5].
Сложности борьбы с отложениями АСПО связаны со слабой изученностью механизма их формирования, которая до сих пор находится в дискуссионном состоянии. Согласно теории кристаллизации, отложение парафинов, асфальтенов и смол
происходит на активных центрах кристаллизации
каквнутри объёма жидкости, так и на стенках НКТ.
Кристаллизация – типичный пример фазового
перехода первого рода, сопровождающегося изменением агрегатного состояния вещества. Кристаллизация приводит к образованию твердой фазы в
растворах, расплавах и в газах. Движущей силой
процесса кристаллизации является пересыщение,
т.е. превышение фактической концентрации кристаллизующегося вещества над его равновесной
концентрацией в данных условиях.
Нефть в процессе подъёма к устью скважины
обволакивает металлическую поверхность НКТ и
всплывает вверх, касаясь металла. В результате при
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хорошей гидрофобности металлической поверхности НКТ на последней отлагаются парафинсодержащие фракции.
Подход, основанный на удалении уже сформировавшихся отложений, является широко распро
страненным и включает в себя несколько методов:
а) механические – использование различных
по конструкции и форме скребков: либо спускаемых в подъёмник на проволоке с помощью специальных автоматизированных лебедок, устанавливаемых на устье скважины, либо так называемых автоматических летающих скребков;
б) тепловые – прогрев колонны НКТ горячим
агентом, чаще нефтью, закачиваемым в скважинус
помощью специальной передвижной установки;
в) химические – использование различных растворителей парафиновых отложений, закачиваемых в скважину [5-9].
В общем случае известно около двадцати различных способов борьбы с отложениями АСПО.
Общая классификация методов согласно представлена на рисунке 1.
Характеристики нефтяного пласта, а именно
эффективная толщина, фильтрационно-емкостные
свойства породы-коллектора (проницаемость, пористость), содержание и состав глинистого материа- ла и адсорбционно-десорбционных свойств.
Применяемые методы борьбы с АСПО подбираются с учётом индивидуальных геолого-физических особенностей каждого месторождения. При
этом суще- ствует два принципиальных подхода к
борьбе с этим нежелательным явлением: предотвращение от- ложений парафина (превентивный
подход) и различные методы удаления отлагающегося парафина.

Рисунок 1 – Классификация методов борьбы с АСПО
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Эффективность данного проекта рассчитана на
основе применения превентивного подхода в
борьбе с АСПО. Он является предпочтительнее, поскольку базируется на создании условий в процессе
работы скважины, исключающих формирование
отложений парафина или облегчающих их удаление с внутренней поверхности НКТ. Его применение оказывает существенное влияние на увеличение межремонтного и межочистного периодов
(МРП и МОП).
Предотвращение парафинизации НКТ может
быть достигнуто за счёт гидрофилизации (несмачиваемости нефтью) поверхности НКТ либо путём создания искусственных активных центров внутри
объёма жидкости.
Следует заметить, что фазообразование парафина из нефти – обратимый процесс. Если при
кратковременном снижении температуры ниже
температуры насыщения нефти парафином (tннп)
имеет место образование твердой фазы парафина в
объёме нефти, то последующий нагрев нефти до
температуры tннп = + 10 °С позволит растворить
твёрдый парафин в нефти за относительно короткое
время.
Риск отложения АСПО в НКТ определяется
температурой добываемого флюида. Равенство
температуры насыщения нефти парафином с температурой стенки НКТ является необходимым условием начала парафинизации НКТ.
Эффективно использование для депарафинизации НКТ электрических кабелей или погружных
электронагревателей, постоянно находящихся в
скважине и включаемых на период очистки.
Для ликвидации парафиновых пробок в скважинах эксплуатирующихся УЭЦН, возможно применение ручных лебедок со скребками различных
конструкций, «греющихся снарядов» на кабеле.
Для удаления АСПО из нефтепроводных коммуникацией рекомендуется очистка трубопроводас
помощью термохимических составов.
Для предотвращения выпадения АСПО повышают дебит скважины до парафинобезопасного,
при котором на всей протяженности НКТ из-за увеличения скорости потока температура добываемой
пластовой продукции выше температуры ее насыщения парафином. В промысловых условиях это
достигается увеличением проницаемости ПЗП обработкой реагентами, либо проведением гидроразрыва пласта. При неизменном дебите увеличения
скорости потока можно достичь уменьшением диа
метра лифтовых труб.
Эффективно использование для предотвращения выпадения АСПВ теплоизолированных лифтовых труб и труб с внутренним стеклоэмалевым покрытием для снижения адгезии АСПО.
Для предупреждения АСПО возможно использование ингибиторов.
Технологическая эффективность ингибиторов
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достигается при дозировке их в нефть в расчёте
200–300 г на 1 тонну нефти. Как правило, в течение
первых 10 дней ингибитор в скважину подается в
режиме «ударной дозировки», которая в 5–10 раз
превышает оптимальную.
Для обеспечения надежной и быстрой доставки ингибитора к приему насоса или на забой
скважины его целесообразно подавать в поток
нефти, частично перепускаемой из выкидной линии
в затрубное пространство. Целесообразно перепускать до 10 % добываемой продукции, но не более 3–4
м3. При реализации данной технологии должно
быть обеспечено постоянное обслуживание и регулирование технических средств на определенный
расход ингибитора.
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