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Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) – одна із найактуальніших 
екологічних проблем початку третього тисячоліття. З кількох десятків мільярдів 
тонн твердих відходів щорічної діяльності сучасного людства побутове сміття 
становить 1-3 %, але шкода від нього дедалі більше переважає відносно малу 
кількість. Причиною є урізноманітнення його складу, збільшення частки хімічно 
шкідливих предметів і речовин. 

У відповідності до різних оцінок в середньому на планеті біля 29% ТПВ 
спалюється, більше 60 - вивозиться на звалища, 4 - використовується для 
одержання компостів, і лише 6% піддається іншим шляхам переробки. 

Аналіз світової практики показує, що найбільш поширеним методом 
вирішення проблеми ТПВ є вивіз їх на сміттєзвалища і полігони: в США на 
сміттєзвалища і полігони вивозиться близько 85 – 90 % ТПВ, Англії – 90, 
Німеччині – 70, в Швейцарії – 20 – 25, в Японії - до 30 % [1]. 

Незважаючи на розвиток промислових методів переробки ТПВ, 
найближчим часом основним способом залишиться захоронення і, частково, 
вторинна переробка. Це пояснюється високими капіталовкладеннями і 
експлуатаційними витратами на спалювання. Так, вартість спалювання 1т ТПВ на 
заводах Західної Європи складає 50-60 дол. США. 

В Україні не має міста, де б не було так званого звалища ТПВ. Щороку в 
Україні «виробляють» 35 млн. м3 твердих побутових відходів, які зберігають на 
звалищах і полігонах загальною площею майже 3000 га і лише частково 
утилізують на сміттєспалювальних заводах. Система спалювання ТПВ 
функціонує лише в окремих містах: Київ, Дніпропетровськ, Харків і Севастополь, 
де діють сміттєспалювальні заводи, але і в цих містах їх потужності не вистачає 
для повної утилізації ТПВ. Середній тариф на спалювання 1т відходів на 
вітчизняних заводах становить 40-50 гривень, а середній тариф на захоронення 
1м3 ТПВ - 5-12 гривень [3]. 

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. За кордоном щораз більше країн відмовляються від такого 
застарілого способу вирішення проблеми. Практика показала, що сміттєзвалища 
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. 

Основну роль при організації звалищ ТПВ відіграють фактори, які 
включають миттєву економію засобів при експлуатації, простоту і обманну 
дешевизну. Ігнорування геоекологічних умов при виборі ділянок під звалища 
ТПВ і знехтування природоохоронними заходами призвели до того, що багато 
звалищ організовані на несприятливих територіях з геогідрологічного режиму. В 
результаті, такі об’єкти стали джерелом інтенсивного екологічного навантаження 



на природне середовище і, навіть, на здоров’я людей [2]. 
Звалища ТПВ – це території, які ні люди, ні машини не можуть обробити 

із-за великої кількості твердих частин, скла, металу, деревини. У верхньому шарі 
відходів на глибині до трьох метрів процес знезаражування завершується через 15 
- 25 років. У більш глибоких шарах він проходить ще повільніше – 50 і навіть 100 
років. Деякі складові сміття розкладаються ще повільніше або взагалі не 
піддаються розкладу. 

При збереженні всі відходи зазнають змін, обумовлених як фізико-
хімічними процесами, так і під впливом зовнішніх умов. В результаті цього на 
полігонах збереження і захоронення відходів можуть утворитися нові екологічно 
небезпечні речовини, які при попаданні у біосферу можуть створювати серйозну 
небезпеку для середовища існування людини [1]. 

Звалища ТПВ слугують забруднюючим джерелом інтенсивного 
екологічного навантаження на підземні води. Небезпечність забруднення 
підземних вод поблизу звалищ ТПВ, в першу чергу, пов’язана з фільтраційними 
потоками забруднених вод із маси відходів за межі об’єктів захоронення, 
наявністю прямого контакту відходів з атмосферними опадами  [4]. 

Аналіз забруднення підземних вод на ділянках звалищ ТПВ показує, що 
вміст забруднюючих компонентів в підземних водах може значно (в десятки і 
сотні разів) перевищувати ГДК. Міграція забруднювачів продовжується тривалий 
час і після закриття полігонів, так як розкладання відходів і винесення речовин із 
тіла звалищ триває до утворення стійкої рівноваги з оточуючим середовищем [4]. 

Дія твердих і небезпечних відходів на приземну атмосферу проявляється в 
тому, що з її поверхні в спекотні і теплі періоди часу інтенсивно випаровуються 
різноманітні забруднюючі речовини: ртуть, миш’як і інші летучі важкі метали, 
газоподібні сполуки хімічних реакцій в тілі звалищ. Часте самозапалення і пожежі 
на звалищах і полігонах ТПВ також сприяють забрудненню нижніх шарів 
атмосфери [5]. 

Небезпека звалищ ТПВ для життя людей викликана наявністю і розвитком 
в них патогенних мікроорганізмів, а саме: збудників гепатиту, туберкульозу, 
дизентерії, аскаридозу, респіраторних, алергічних та інших захворювань. У 
фільтраті, який у значних кількостях накопичується на полігонах ТПВ, 
нараховується більше десяти шкідливих для людей сполук [1]. 

Отже, звалища ТПВ – потужні джерела екологічної небезпеки. Відсутність 
досконалих переробних технологій змушує відкривати нові кар’єри, займати 
великі площі земель під сміттєзвалища. 
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