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Актуальність проблеми. В Україні на сьогодні проблема сміттєзвалищ 

– одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення 

навколишнього середовища. Із зростанням кількості міст та промислових 

підприємств постійно збільшується обсяги відходів, які створюють безліч 

проблем із їх  транспортуванням, зберіганням, утилізацією та ліквідацією. Як 

наслідок,  країна має засмічені населені пункти, водні джерела та тліючі 

сміттєзвалища. 

Утворення та стихійне виникнення сміттєзвалищ твердих побутових 

відходів (ТПВ) без будівництва та облаштування спеціальних полігонів для їх 

захоронення є незаконним та небезпечним. 

В Україні на сьогодні проблема сміттєзвалищ – одна з найважливіших і 

найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Із 

зростанням кількості міст та промислових підприємств постійно збільшується 

обсяги відходів, які створюють безліч проблем із їх  транспортуванням, 

зберіганням, утилізацією та ліквідацією. Як наслідок,  країна має засмічені 

населені пункти, водні джерела та тліючі сміттєзвалища.На стихійних 

сміттєзвалищах не ведеться облік відходів, що унеможливлює забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, екологічної безпеки 

навколишнього природного середовища, запобігання розвиткові небезпечних 

геологічних процесів і явищ. 

Мета доповіді  – оприлюднення результатів вивчення ситуації, що 

склалася зі сміттям в Україні; нормативно-правових аспектів збирання та 

переробці твердих побутових відходів; світової  практиці утилізації сміття; 

обґрунтування доцільності формування комплексної містобудівної 

інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності населення, яка забезпечить 

раціональне вирішення екологічних проблем переповнених сміттєзвалищ та 

забруднення навколишнього середовища.  

Площа зареєстрованих звалищ в Україні становить 12 тис. кв. км   – це 

трохи більше 2% від всієї території країни. Неофіційні звалища, за деякими 

оцінками, займають ще 7%. Більше 160 тис. га землі, яку можна було б 

використовувати для сільськогосподарських потреб, передані під полігони для 

сміття (близько 35 млрд. т відходів). Налічується близько 6700 контрольованих 

полігонів, велика частина яких знаходиться в критичному стані. Щороку  в 

країні виникає близько 12 тис. незаконних сміттєзвалищ, так як існуючих на 

сьогоднішній день підконтрольних полігонів недостатньо. Повністю безпечних 

полігонів в Україні майже не існує. Навіть побудовані за чинними  нормами 

полігони з роками стають небезпечними.  

Наприклад,  поблизу  с. Підгірці в Обухівському районі Київщини 

розташований полігон  ТПВ № 5, який функціонує понад 30 років. На площі 

63,7 га зібралося понад 10 млн. тонн побутових відходів з висотою сміттєвого 

шару до 90 м. Критичний стан полігону постійно отруює довкілля та людей, які 



проживають поруч. Після чергового періоду дощів екологи повідомляють про 

нові витоки з полігону небезпечних речовин. Цей полігон не було обладнано 

бетонним каркасом. Дощова вода, яка просочується крізь сміття й утворює 

фільтрат, потрапляє у ґрунт та підземні води. Це отруює колодязну воду, яку 

пити просто небезпечно. У ній містяться різні кислоти, луги, шкідливі мікроби, 

нафтопродукти, важкі метали тощо. По суті, це екологічна катастрофа з 

радіусом впливу 10-15 км навколо звалища. Звалище переповнене ущент, 

потребує збільшення потужностей очисних споруд.   

Кожного року в період посухи звалища загораються. Так, поблизу с. 

Трипілля Обухівського району в вересні 2019 року на території стихійного 

несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 2 га. 

Пожежники шість годин гасили пожежу, яка із невідомих причин розгорнулася 

на полігоні ТПВ.    

Згідно із Законом України «Про відходи» з 1 січня 2018 року країна  

зобов’язалася сортувати все сміття та  розділяти його на придатне для 

повторного використання, для захоронення та небезпечне. Це відповідає  

Директивам ЄС – 1999/31/EC та 2008/98/EC, які врегульовують поводження зі 

сміттям у країнах Європи, надають чітку послідовність дій, які необхідно 

виконувати із відходами, класифікують сміття, ставлять стратегічну мету 

скоротити кількість відходів, які вивозять на полігони. 

Як свідчить світова практика, перспективним для України є перехід на 

сортування та подальше перероблення сміття на заводах за різними 

технологіями.  Завданням сміттєпереробних заводів (СПЗ) є знешкодження 

ТПВ і переробка знешкоджених компонентів для подальшої утилізації шляхом 

аеробного методу (компостування) з використанням таких технологій: 

вивезення частини ТПВ на полігони (ліквідаційно-біологічний метод); 

спалювання частини ТПВ на сміттєспалювальних заводах (ліквідаційно-

термічний метод); спалювання частини ТПВ на СПЗ із використанням 

отриманого тепла (утилізаційно-термічний метод); термічна обробка ТПВ без 

доступу повітря (піроліз) з утилізацією газів і інших продуктів піролізу 

(утилізаційно-термічний метод). 

Роздільне збирання або сортування побутових відходів вже не є 

новиною для українців. Але це тільки початок. Перспективи інтеграції України 

в європейський простір вимагають дотримання європейських принципів 

просторового планування, зокрема, в галузі екологічної безпеки і якості 

довкілля, а отже, й активного впровадження інноваційних засобів утилізації 

ТВК в сучасну містобудівельну практику. 

Висновки. Для вирішення екологічних проблем сміттєзвалищ базовими 

містобудівними елементами інфраструктури повинні стати СПЗ. Вибір ділянок 

будівництва СПЗ повинен здійснюватися з урахуванням характеру домінуючих 

забруднень територій їх розташування та динаміку їх змін;  забезпечувати 

наявність резервних територій (колишні промзони та ін.); можливість 

залучення державних та приватних підприємств житлово-комунального 

господарства тощо. 

 


