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На сьогоднішньому етапі основним завданням державної системи 
цивільного захисту є реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення 
реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. В цьому 
контексті особливу увагу слід приділяти об’єктам із підвищеною небезпекою, які 
давно повинні бути закриті, але в силу різних причин функціонують й досі.  

Грибовицьке сміттєзвалище Львівської області є одним з найбільших 
полігонів твердих побутових відходів і входить до сотні найбільш екологічно 
небезпечних об'єктів України. За роки його функціонування тут було накопичено 
понад 55 млн. м3 сміття. Незважаючи на те, що сміттєзвалище офіційно закрите 
вже понад 10 років, на нього продовжують значними темпами завозити відходи не 
тільки зі Львова, але й з  Городоцького, Кам’янко-Бузького, Жовківського, 
Пустомитівського, Миколаївського та Яворівського районів області. Наприклад, 
торік у Грибовичі вивезли 51 852 т пластмаси, 16 584 т скла, 10 368 т текстилю, 18 
648 т паперу і картону, шкіри і гуми, дерева, 1 032 т чорного металу. Отож, на 
сміттєзвалищі у Грибовичах, за офіційними підрахунками, щомісяця надходить 4 
321 тонн - пластмаси, 1 382 тонн - скла, 864 тонн - текстилю, по 518 тонн – 
окремо  - паперу і картону, а також шкіри і гуми та дерева,  86 тонн - чорного 
металу.   

Таке інтенсивне експлуатування Грибовицького полігону приводить до 
порушення екологічної рівноваги у зоні його впливу. У ході комплексних 
перевірок було встановлено, що комунальне підприємство «Збиранка», на балансі 
якого перебуває полігон, не вживає заходів для належного поховання відходів. 
Також воно порушує нормативні умови циклу збирання, перевезення та утилізації 
відходів. Дані заходи частково здійснюються тільки за рахунок приватних 
підприємств. 

Невідповідність облаштування тіла полігону сучасним будівельним 
нормам (за ДБН В 2.4-2-2005) спричинило той факт, що інфільтраційні води 
сміттєзвалища містять солі важких металів, сірчану та азотну кислоти, велику 
кількість органічних речовин в значних концентраціях. Тут в наявності майже вся 
таблиця Менделеєва. На якість інфільтрату також впливають гудронові озера, що 
знаходяться на території сміттєзвалища, і де зберігаються близько 200 тисяч тон 
небезпечних кислих гудронів.  

Інфільтрати отруюють підземні горизонти з яких місцеве населення 
здійснює водопостачання. Лабораторні дослідження води з криниць показують, 
що ця вода є непридатною не лише до вживання, а й для технічних потреб. 
Результатом цього є високий рівень захворювань мешканців у селах поблизу 
сміттєзвалища, який у два рази вищий, аніж в інших населених пунктах області.  

Якщо при наявності достатніх коштів можна покращити ситуацію з 
рекультивацією сміттєзвалища, його закриття, забезпечити безпечне 
водопостачання населення (будівництво централізованих водопроводів у селах 
Малі Грибовичі та Збиранка), то складнішою з технічної точки зору є вирішення 
проблеми із очищенням інфільтраційних вод. Фірмою «Біотехнологія» (м. Рівне) 



апробовані різні методи та технології очищення Грибовицьких інфільтратів. На 
основі проведених досліджень побудована пілотна станція фізико-хімічного 
очищення. Після  триступеневого очищення вода має задовільну для скидання у 
відкриті водойми якість. Проте, проектна потужність станції становить 15 м3/добу 
при витраті інфільтраційних вод близько 40  м3/добу.  

На сьогодні, як варіант розглядається схема, за якою інфільтрати 
передбачається скидати у каналізаційну мережу Львова з наступним очищенням 
на міських очисних спорудах. На нашу думку такий варіант вирішення водних 
проблем є не прийнятний. Інфільтрати містять токсичні речовини у 
концентраціях,  які у 10-15 разів перевищують гранично-допустимі норми, а це в 
свою чергу спричинить пригнічення процесів біологічного очищення на міських 
очисних спорудах. Основним завданням вирішення водної проблеми повинно 
бути будівництво 2-ї черги станції очищення інфільтраційних вод, оскільки ці 
води будуть утворюватись тривалий час навіть після закриття полігону.   
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