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Разом із проблемою твердих промислових відходів [1], актуальними є питання вто-

ринного використання, переробки й знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) [2-5], 

що потребують вкладення значних коштів, а традиційний метод складування сміття на зва-

лищах стає малоефективним і небезпечним для навколишнього середовища. Варто зазначи-

ти, що площа звалищ в Україні перевищує площу природних заповідників (7% проти 4,5%). 

Щороку в країні створюється 12 тисяч незаконних сміттєзвалищ, тому що полігонів недоста-

тньо. Більшість існуючих полігонів уже вичерпали свій ресурс, а сміттєзвалища стали факто-

ром антропогенного навантаження на навколишнє середовище.  

Переповнені звалища й полігони виводять з використання величезні земельні площі, 

отруюють водойми та повітря є розсадниками гризунів, інкубаторами хвороботворних орга-

нізмів. Вимоги до полігонів ТПВ постійно зростають, що підвищує вартість захоронення від-

ходів. Комплексна переробка ТПВ, що включає сортування, термообробку, ферментацію та 

інші процеси, забезпечує максимальну екологічну та економічну ефективність. 

Найбільш розповсюдженими видами промислової переробки ТПВ є спалювання, фер-

ментація, сортування та їх різні комбінації. 

На сьогоднішній день у багатьох населених, особливо густонаселених, пунктах най-

більш поширеним методом поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) є їхнє тра-

нспортування до полігонів і звалищ за допомогою сміттєвозів [6-10]. Тому умови утримання 

даних територій і поховань є актуальною проблемою. 

Мало хто замислюється про те, що основні витрати на утримання полігонів почина-

ються тоді, коли складування відходів завершено. Звалище «живе» довгі роки, виділяючи 

фільтрат і гази. Розкладання органічної частини відходів з виділенням газів триває майже три 

чверті століття. Виділення газів з товщі відходів, яке починається практично відразу після 

складування, досягає максимуму через 25-30 років, після чого виділення газу триває ще бли-

зько 50 років. Таким чином, подібні поховання є найпотужнішими джерелами забруднення 

навколишнього середовища. Вплив полігону супроводжується зміщенням екологічної рівно-

ваги в бік переважання експлеорентних організмів, розмноженням синантропних тварин, па-

тогенними мікроорганізмами. 

Для хоча б часткової нейтралізації негативного впливу на навколишнє середовище 

полігони повинні бути обладнані стійкою гідроізоляцією, а також системою збору та знеш-

кодження фільтрату, що виділяється з відходів. У деяких європейських країнах на полігонах 

монтують системи збору метану, який потім спалюють у факелі або на енергетичній устано-

вці в якості палива, в залежності від концентрації метану. Подібні системи вимагають знач-

них витрат як при спорудженні, так і при експлуатації. 

При улаштуванні полігону ТПВ необхідно враховувати вартість землі, відведених під 

полігони і надовго виведених з господарського використовування, а так само вартість проти-

пожежних заходів, облаштування звалищ після їх закриття, контролю стану цих об'єктів. Йо-

го водозбірні і водовідвідні системи повинні перебувати в належному робочому стані. Площа 

полігону повинна постійно рекультивуватися. Не менш важливим фактором є негативний 

вплив звалищних мас на природу і людину. При цьому слід пам'ятати, що контроль дотри-

мання вимог природоохоронного законодавства посилюється, а «правильне» поховання від-

ходів вимагає значних витрат. 

На початок 2013 року в Україні кількість перевантажених сміттєзвалищ складає 334 

од. (5%), а 878 од. (13%) – не відповідають нормам екологічної безпеки. Неналежним чином 



проводиться робота з паспортизації, рекультивації та санації сміттєзвалищ. З 2715 сміттєзва-

лищ, які потребують паспортизації, у 2012 році фактично паспортизовано 587 од. (потребує 

паспортизації 32% сміттєзвалищ від їх загальної кількості).  

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Запорізькій області – 

84 % від загальної кількості полігонів в області. З 750 сміттєзвалищ, які потребують рекуль-

тивації, фактично рекультивовано 182 од. (8% потребує рекультивації). З 455 сміттєзвалищ, 

які потребують санації, фактично сановано 63 од. (6% потребує санації). Найбільша кількість 

полігонів, які потребують рекультивації, у Запорізької області – 84 % від загальної кількості 

полігонів в області та Івано-Франківській області – 30 %.  

Так, наприклад, в величезних містах з широкими можливостями на сьогоднішній день 

в кращому випадку переробляється лише 1/8 частина всіх утворюваних ТПВ. 

Отже, збільшення обсягів переробки твердих побутових відходів є нагальною потре-

бою і для наших населених пунктів, а організація переробки відходів ускладнюється цілим 

рядом факторів. Серед яких особливе значення мають: відсутність роздільного збору та ная-

вність вільних територій для захоронення відходів. 
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