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ЛДУБЖД 

 

До небезпечних екологічних чинників, які завдають негативного впливу на 

навколишнє середовище, належить утворення та складування надмірної кількості твердих 

побутових відходів (ТПВ). Поводження з твердими побутовими відходами впливає на 

екологічну безпеку і санітарно-гігієнічні умови проживання населення. 

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]. 

Цілком протилежна картина поводження з твердими побутовими відходами в 

Україні, зокрема на територіях її адміністративних одиниць. Так, у Волинській області, як і в 

ряді областей України, існують проблеми поводження з твердими побутовими відходами: 

збирання твердих побутових відходів не носить систематичного й організованого характеру, 

не забезпечується роздільне збирання корисних компонентів відходів, звалища і полігони 

працюють в режимі перенавантаження.  

Щорічно на території області за рік утворюється близько 1,0 млн.м3.  Станом на 

лютий 2012р. в області накопичилось 22 мільйони кубометрів твердих побутових відходів, і 

стільки ж – на несанкціонованих сміттєзвалищах. Відомо, що на сьогодні у Волинській 

області функціонує 10 полігонів загальною площею 47 га для захоронення ТПВ. Ці об'єкти 

відповідають сучасним екологічним вимогам, але більшість із них працює в режимі 

перевантаження. На полігонах розміщують тверді побутові відходи міст Луцька, Ковеля, 

Володимир-Волинська, Нововолинська та Локачинського, Любешівського, Ратнівського, 

Старовижівського, Шацького, Луцького районів області. Під час закриття цих полігонів 

виникає потреба у розміщенні додаткових комплексів з утримання побутового сміття, а це 



потребує значних фінансових витрат. Крім того, в області налічується близько 244 

сміттєзвалищ ТПВ сільських населених пунктів, загальна площа яких становить близько 200 

га [2].  

Слід відмітити що не у всіх сільських населених пунктах наявні спеціалізовані 

підприємства у сфері поводження з побутовими відходами й санкціоновані звалища відходів, 

а тому протягом останніх років в області значно зросла кількість несанкціонованих 

сміттєзвалищ. Побутові відходи складуються в природних рельєфних утвореннях – балках, 

ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені 

забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об'єкти і становлять екологічну небезпеку 

для природного середовища регіону.   

Щодо вторинної переробки твердих побутових відходів, то на території області в 

2010 році здійснювали виробничу діяльність три підприємства, які переробляли відходи: 

приватне мале підприємство «Інвід» зібрало та переробило біля 380 т різноманітних 

полімерних відходів;  ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат» переробило 8148 т 

макулатури; приватне підприємство «Волвест-М» переробило 554,5 т відходів шкіри та 25,2 

т макулатури [2]. 

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами у 

Волинській області потребують невідкладного розв'язання. Серед основних проблем можна 

віділити: 

• прогресуючий характер накопичення відходів і посилення їх негативного впливу на 

довкілля і здоров’я людей;  

• проблематичність виділення земель під розміщення побутових відходів; 

• повільне впровадження сучасних методів переробляння та утилізування відходів; 

• відсутність інвестицій у дану галузь; 

• відсутність механізму фінансування заходів у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами як на державному, так і на місцевому рівнях. 
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