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Показано проблеми та доцільність переробки будівельних відходів. 
Показаны проблемы и целесообразность переработки строительных отходов. 
Problems and expediency of processing of building wastes are shown. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА 

У зв’язку з відсутністю місць для захоронення великої кількості будівельних відходів у 

нас, і на Заході, заговорили про кризу відходів або кризу звалищ. Об’єм будівельних відходів 

неперервно зростає в абсолютних величинах, а разом з тим, і кількість несанкціонованих 

звалищ. Екосистема нашої планети стоїть перед загрозою деградації. Всі ці аспекти 

проблеми зав’язані у вузол, який затягується протягом останніх 10-20 років все тугіше і 

тугіше. 

Оскільки питання переробки будівельних відходів стають дедалі актуальнішими, метою 

даної роботи є екологічна оцінка їх негативного впливу на навколишнє середовище та 

розробка заходів щодо їх мінімізації й запобігання. Проведено аналіз діяльності найбільших 

будівельних компаній Західної України, які займаються будівництвом та демонтажем 

будівель. Частина з них мають у своєму розпорядженні все необхідне сучасне обладнання, 

що дозволяє здійснювати дроблення залізобетону і переробку бетону безпосередньо на 

об'єкті, а також вивозити будівельні відходи для подальшої переробки або утилізації. 

Безпосереднє руйнування будівельної конструкції – це тільки половина робіт зі знесення 

споруди. Після демонтажу будівлі необхідно подрібнити будівельні відходи і вивезти їх з 

території об'єкта для подальшої переробки або утилізації. Вторинна переробка бетону – 

справа нелегка. Адже габаритні шматки бетонних блоків і плит складно завантажити в кузов 

автомобіля. Тому виникає необхідність здійснювати дроблення залізобетону безпосередньо в 

місці проведення демонтажних робіт. 

Будівельні відходи, перероблені на щебінь, можуть використовуватися під час 

будівництва доріг, нових будівельних об'єктів, а також для виробництва нових 

будматеріалів. Переробка бетону дозволяє повторно використовувати до 75% будівельних 

відходів, отриманих у результаті знесення будівель. 

Отже, вторинна переробка будівельних відходів на місцях їх утворення завдяки новим 

сучасним технологіям вирішує одразу дві проблеми: необхідність утилізації та одержання 

сировини для нових будматеріалів. Це дозволяє заощаджувати кошти на вивезенні 

будівельних відходів для переробки їх на спеціальних заводах. 
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