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Основний спосіб вирішення проблеми поводження з твердими побутовими 

відходами в Україні - розміщення їх на звалищах і полігонах. Станом на 2011 р. захоронення 

цих відходів здійснювалося на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею 8 

тис.га [1]. 

Порушення технологічних вимог складування твердих побутових відходів 

призводить до їх інтенсивного біохімічного розкладу, що супроводжується утворенням 

звалищного біогазу (метану). Неконтрольована емісія звалищного біогазу – одна із основних 

причин виникнення пожеж. Димові гази, що утворюються в процесі горіння твердих 

побутових відходів розповсюджуються на відстань до декількох кілометрів. При горінні 

твердих побутових відходів утворюється та виділяється цілий комплекс особливо 

небезпечних токсичних речовин. Території, безпосередньо прилеглі до звалищ і полігонів, 

піддаються посиленій дії шкідливих речовин [2, 3]. 

Найбільш небезпечного і тривалого впливу в місцях поховання відходів з 

порушеннням технологічних вимог щодо їх складування зазнає грунт прилеглих територій, у 

порівнянні з іншими компонентами природного середовища.  
До основних показників екологічного стану ґрунтів, що потребують першочергового 

виявлення належать важкі метали, які потрапивши до ґрунту повільно і важко вимиваються з 

нього та зазнають хімічних перетворень, у ході яких їх токсичність змінюється в досить 

широких межах. Найбільшу небезпеку представляють рухомі форми важких металів [4, 5]. 

Рухомість суттєво залежить від грунтово-екологічних факторів, основними з яких є вміст 

органічної речовини - гумусу, кислотність ґрунту, окисно-відновні умови [5, 6].   
Тому до актуальних належать дослідження з вивченням вмісту важких металів у 

ґрунтах територій, прилеглих до місць складування відходів. 



За результатами досліджень з визначення вмісту Pb і Сd (І група токсичності) у 0-20 

см шарі ґрунту території, прилеглої до законсервованого Луцького звалища твердих 

побутових відходів, встановлено перевищення валового фонового вмісту свинцю у 1,3 -3,5 

рази, і кадмію в 1,2 - 4,4-рази.  

Найбільша концентрація валового вмісту свинцю і кадмію виявлена у ґрунті північно-

західного напряму (переважаюча роза вітрів) у порівнянні з південно-східним, що дає 

підстави стверджувати, що основним шляхом міграції важких металів у системі «звалище-

грунт» була повітряна трансмісія. Відомо, що дане звалище було закладено з порушенням 

основних правил при закладанні звалища твердих побутових відходів, а його експлуатація 

супроводжувалась регулярними процесами горіння твердих побутових відходів, які й 

зумовили винесення полютантів за межі тіла звалища.  

Щодо концентрації рухомих форм важких металів у ґрунті території, прилеглої до 

законсервованого звалища твердих побутових відходів, то виявлено перевищення ГДК для  

Pb в 2-4,5 рази, що дає підстави оцінити стан грунту як екологічно небезпечний.  

Таким чином, одержані результати досліджень вимагають розробки рекомендацій з 

покращення екологічного стану ґрунту території, прилеглої до законсервованого звалища 

твердих побутових відходів та необхідності проведення рекультиваційних заходів. 
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