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ЗВАЛИЩА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ 

ЧИННИК ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

The role of dumps of hard domestic wastes is rotined in contamination of soils 

of adjoining territories by heavy metals 

 

Сучасний розвиток суспільства та стрімке зростання чисельності 

населення зумовили виникнення ряду екологічних проблем.   

Однією з найбільш гостих екологічних проблем сьогодення, що 

потребує невідкладного вирішення, є утворення та накопичення великої 

кількості твердих побутових відходів (ТПВ).  

Аналіз світової практики показує, що найбільш поширеним методом 

вирішення проблеми ТПВ є вивіз їх на сміттєзвалища і полігони [1-2]. 

За кордоном щораз більше країн відмовляються від такого застарілого 

способу вирішення проблеми. В провідних європейських країнах (Данія, 

Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія та ін.) захороненню 

підлягають менше 20% твердих побутових відходів, а залишки в обсязі 45-60% 

переробляється як вторсировина, спалюється 25-35% відходів. У планах цих 

країн, через 5-7 років, повністю припинити поховання твердих побутових 

відходів на полігонах [1]. 

Вивезення побутового сміття на звалища означає перекладання 

непотрібних і небезпечних в санітарному відношенні речовин з одного місця на 

інше: із міста - за місто. Значною проблемою стає знаходження вільних земель 

поблизу великих міст.  

Практика показала, що звалища твердих побутових відходів виділяють у 

повітря шкідливі гази, а у воду і ґрунт – безліч шкідливих речовин (від важких 

металів до вуглеводнів). Назавжди втрачаються матеріали, які ще можна 

використати повторно. Часто відбувається самозапалення звалищ і отруйний 



  

дим тягнеться з них на велику відстань, забруднюючи прилеглі ділянки [3]. 

В Україні, як і в інших державах СНД, мабуть, не має міста, де б не було 

так званого смітника побутових відході. Щороку в Україні «виробляють» 35 

млн. м3 твердих побутових відходів, які зберігають на звалищах і полігонах 

загальною площею майже 3000 га [2]. Найбільші площі під полігони зайняті в 

Дніпропетровській (140 га), Донецькій (330 га), Одеській (195 га), Запорізькій 

(153 га) та Луганській (129 га) областях. 

Часткова утилізація ТПВ відбувається на сміттєспалювальних заводах, 

які розташовані у Києві, Харкові, Севастополі та Дніпропетровську. Проте на 

зазначених підприємствах експлуатується застаріле обладнання, яке не 

відповідає сучасним екологічним вимогам, внаслідок чого вони стають 

джерелом забруднення довкілля токсичними газами. 

При розміщенні твердих побутових відходів на звалищах і полігонах 

негативний вплив на природне середовище полягає в порушенні ландшафтів, 

забрудненні ґрунтів, повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, що 

призводить до деградації природних екосистем, зміни умов проживання й стану 

здоров’я людей [4]. 

Ґрунтовий покрив є одним із найважливіших компонентів 

навколишнього природного середовища, що відчуває на собі помітний 

техногенний вплив у зоні поховання відходів. Радіус ареалу негативної дії на 

грунтово – рослинний покрив великих звалищ ТПВ сягає 2 – 3 км [5].  

До пріоритетних показників екологічного стану ґрунтів відноситься 

забруднення важкими металами - найбільш небезпечними з точки зору екології, 

токсикології і гігієни [6]. Визначення їх вмісту є обов’язковим при оцінюванні 

стану навколишнього середовища стосовно безпеки життєдіяльності людини [7].  

Потрапляючи у ґрунт, важкі метали переважно кумулюються у 

верхньому гумусовому горизонті (0-20 см). Якщо метали порівняно легко 

потрапляють у ґрунт, то вимиваються з нього повільно і важко. Так, період 

напіввидалення металів складає: для кадмію – 110 років, для міді – від 310 до 

1500, для цинку – від 70 до 510, для свинцю – від 740 до кількох тисяч років [8].  



  

Важкі метали в ґрунті зазнають хімічних перетворень, в ході яких їх 

токсичність змінюється в досить широких межах. Найбільшу небезпеку 

являють собою рухомі форми важких металів, найбільш доступні для живих 

організмів. Рухомість суттєво залежить від грунтово-екологічних факторів, 

основними з яких є вміст органічної речовини - гумусу, кислотність ґрунту, 

окисно-відновні умови та інші. Шкідлива дія важких металів в значній мірі 

залежить від виду ґрунту. В ґрунтах з важким механічним складом, високим 

вмістом гумусу та обмінних основ, дія металів проявляється слабше, ніж на 

легких та бідних ґрунтах. Все це впливає на рівень їх токсичності у відношенні 

до ґрунтових організмів і рослин [9]. 

Тому, до актуальних належать дослідження, пов’язані з вивченням 

забруднення ґрунтового покриву важкими металами в місцях складування 

відходів, а також розробка шляхів і методів реабілітації цих ґрунтів від 

небезпечних токсикантів. 
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