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У статті висвітлені питання поводження з відходами урбосистеми 

та прилеглої агросфери, досліджено динаміку формування та на-

копичення промислових та побутових відходів, встановлено, що 

відходи урбосистеми впливають на стан навколишнього середо-

вища агросфери. 
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Вступ.  Збільшення обсягів відходів, кількість полігонів та звалищ 

є однією із основних проблем нашої держави, які необхідно вирішити 

на шляху до сталого розвитку. Тому до пріоритетних  принципів дер-

жавної політики у сфері поводження з відходами є захист довкілля і 

здоров’я людини від негативного впливу відходів, формування збалан-

сованого використання матеріально-сировинних та енергетичних ре-

сурсів, покращення  санітарного стану населених пунктів [1, 2]. Для 

агросфери формується техногенне навантаження промисловими, сіль-

ськогосподарськими та твердими побутовими відходами і загострює 

ситуацію те, що з кожним роком об’єми накопичених відходів зроста-

ють, а утилізуються підлягає незначна їх кількість. Відомо, що лише 

чотири відсотки твердих побутових відходів щорічно утилізується [1].  

Аналіз останніх досліджень. Місто як складна відкрита система 

тісно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Найбільші впливи зазнає  

прилегла агросфера. Як відмічають Г.І. Рудько, О.М. Адаменко,  

В.П. Кучерявий, О.О. Созінов, В.Є. Чайка, В.М. Гуцуляк, М.О. Климе-

нко та інші, урбанізація є однією з причин екологічної нестабільності 

агросфери. Найбільші зміни отримує агросфера зони впливу урбосис-

теми (ЗВУ), в якій відбувається інтенсивне використання  природних 

ресурсів, зміни якості складових навколишнього середовища, форму-

вання змінених ландшафтно-територіальних комплексів та порушення 

функціональних зв’язків. Значні прямі впливи місто здійснює через 

формування та накопичення відходів. Відомо, що переважну кількість 

твердих побутових та промислових відходів формують великі міста. 

При цьому, понад 80% усіх відходів України розміщуються на поліго-
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нах та звалищах. Земельні ділянки під такі сміттєзвалища виділяють 

або в приміській зоні, займаючи території промислової зони, або поб-

лизу міст, займаючи сільськогосподарські чи лісові угіддя [3, 4]. Тому 

при оцінюванні та встановлені зони впливу урбосистеми на агросферу, 

необхідно розглядати питання поводження з відходами селітебних те-

риторій та досліджувати зміни техногенного навантаження відходів на 

агросферу ЗВУ. 

Методика досліджень. У процесі наукового дослідження застосо-

вано теоретичні та експериментальні методи, які дозволили провести 

збір статистичних даних та ретроспективний аналіз зміни техногенно-

го навантаження відходами агросфери ЗВУ. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження відходів як 

чинника впливу урбосистеми на агросферу ЗВУ. Об’єкт дослідження 

поводження з відходами урбосистеми та агросфери ЗВУ. Предметом 

дослідження є показники, що характеризують процеси поводження з 

відходами урбосистеми та агросфери ЗВУ. 

Результати досліджень. Дослідження проводилися в межах Рів-

ненської області.  Поводження з відходами агросфери вивчали на при-

кладі  агросфери адміністративно-територіальних районів, котрі пот-

рапляють у зону впливу типового великого міста Рівне.  

Встановлено, що основним способом видалення твердих побутових 

відходів на досліджуваній території є їх захоронення на полігонах і 

сміттєзвалищах. Тверді побутові  відходи агросфери та урбосфери 

сконцентровано на 9 сміттєзвалищах площею 41,5 га  та 3 полігонах 

твердих побутових відходів площею 34,6 га. Найбільший полігон пло-

щею 24,6 га розташований у с. Бармаки Рівненського району та приз-

начений для захоронення ТПВ урбосистеми м. Рівного.  

Проаналізуємо відходи, що формує місто. На території міста щодня 

утворюється 900-920 м
3
  побутових відходів. Одним з головних джерел 

утворення ТПВ (до 64%) є житловий сектор. Крім житлових багаток-

вартирних та індивідуальних будинків, джерелами утворення відходів, 

що надходять на міський сміттєзвалювальний полігон, є торгівельні 

заклади, підприємства громадського харчування, готелі, автозаправні 

станції, комунальні служби (прибирання вулиць, зелене господарство, 

парки, пляжі, зони відпочинку), будівництво (знесення і будівництво 

будівель і споруд), заклади освіти, культури, медицини та інші устано-

ви і організації, промисловість, сільське господарство. 

Більшу половину  загального об’єму  ТПВ становлять цінні фракції: 

папір – 10%, метал – 3%, скло – 9%, пластмаса, поліетилен – 31%, тек-

стиль, ганчір'я – 5%, шкіра, гума – 8%.  
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Таблиця   

Характеристика  сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових  

відходів агросфери ЗВУ (за даними [5]) 

Сміттєзвалища Площа, га 

смт Гоща (с. Дуліби) 4,2 

смт Гоща (с. Подоляни) 4 

смт Мізоч Здолбунівського району 3,0 

смт Смига Дубенського району (на землях Шепетин-

ської сільської ради) 

2,1 

м. Здолбунів (с. Здовбиця) 10,0 

м. Костопіль (с. Лісопіль, фермерське господарство 

„Марічка”) 

7,0 

смт Млинів 1,5 

смт Оржів Рівненського району 2,7 

смт Клевань Рівненського району 2,8 

Полігони  

м. Острог (с. Слобідка) 5,0  

м. Дубно (с. Маївка) 5,0 

м. Рівне (с. Бармаки Рівненського району) 24,6 
 

З кожним роком утворення твердих побутових відходів зростає. У 

2012 році їх кількість складала 12726 т. До червня 2013 року всі побу-

тові відходи міста концентрувалися на полігоні ТПВ (с. Бармаки), сьо-

годні передбачено їх перероблювати на альтернативне паливо на заво-

ді з переробки сміття (с. Шпанів). 

Аналіз накопичення відходів на досліджуваній території (рис. 1), 

встановив, що за останнє десятиліття зросли об’єми накопичення від-

ходів І–ІІІ класу небезпеки. Збільшення відмічено для Дубенського ра-

йону у 51 раз, для Рівненського – у 9,2 рази, для Гощанського – у  

8 разів та для Здолбунівського – у 2,8 рази. Це свідчить про те, що на 

досліджуваній території мало уваги приділяють переробці відходів і, в 

основному, накопичують їх на промислових майданчиках, чим ство-

рюють потенційну небезпеку для агросфери. Крім цього, встановлено, 

що на даній території існують склади непридатних пестицидів, які ви-

являють та знешкоджують. З роками сумарна кількість цих відходів 

зменшилася з 53,432 т (2010 рік) до 50,061 т (2012 рік). Знешкоджено 

значну кількість непридатних пестицидів у Дубенському та Млинівсь-

кому районах. 
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а)                                                             б) 

 
в) 

 

Рис. 1. Динаміка накопичення відходів агросфери ЗВУ:  

а) динаміка наявних відходів  І – ІІІ класів небезпеки у спеціально-відведених 

місцях або об’єктах на території підприємств, б) зміна кількості  непридатних 

пестицидів на території районів агросфери; в) динаміка зміни наявних відходів  

І – ІІІ класів небезпеки у спеціально-відведених місцях або об’єктах на  

території підприємств 
 

Зростає загальна кількість промислових відходів від промислових 

об’єктів міста (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка утворення та накопичення відходів І–ІІІ  класу  

небезпеки міста Рівне 
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Динаміка утворення відходів описується поліномом четвертого по-

рядку.  Виявлені два періоди спаду утворення відходів (1990-1993 рр., 

2000-2010 рр.) та два періоди збільшення утворення відходів (1993-

2000 рр., 2010-2012 рр.) 

Слід зазначити, що для міста характерне постійне збільшення від-

ходів І–ІІІ класу, які зберігаються у спеціально відведених місцях.  

Найбільше промислових відходів накопичено на підприємстві ПАТ 

«Рівнеазот», яке розміщене в 15 км від Рівного, та ТОВ «Волинь-

шифер» – 10 км на південь від Рівного.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що значну небезпеку 

для агросфери  становлять промислові відходи: 1) 58,2 га відвалів фо-

сфогіпсу ПАТ  «Рівнеазот» масою 15,4 млн т; 2) накопичувачі токсич-

них відходів ПАТ «Рівнеазот» площею 2,09 га, де сконцентровано  

199865 т відходів; 3) шламонакопичувач ПАТ «Рівнеазот» площею 

45,3 га, де розміщено 1,4 млн т. шламу; 4) азбестоцементні відходи 

ТОВ «Волинь-шифер» обсягом 117,5 тис. т, які розміщені на 2,5 га.  

Прямі впливи на довкілля формує звалище фосфогіпсу, яке розта-

шоване на відстані 2,5 км від підприємства, на правому березі річки 

Горинь. Дренажні води з території відвалу є джерелом надходження у 

річку фосфатів, зважених речовин і деяких важких металів. 

Полігон ТПВ розташований за межею міста на відстані 3,2 км від  

м. Рівне, віддаленість його від поверхневих водних об'єктів становить  

8 км, від водозабірних споруд – 0,5 км. 

Загальна площа полігону становить 24,6 га, у тому числі санітарно-

захисна зона – 1 га. Територія, зайнята під складування відходів, ста-

новить 17,5 га, з них 7,2 га – рекультивовані, 7,1 га – нереалізована 

площа, яка використовується працівниками підприємства як городні 

ділянки. Частина рекультивованої ділянки полігону захаращена буді-

вельними відходами. Сумарна кількість відходів, які видаляються на 

полігон, в середньому за рік становить 465 тис. м
3
. Використовуючи 

нормативну методику [6], проведено розрахунки утворення забруд-

нюючих речовин з полігону в повітря. Згідно яких встановлено, що 

щороку викидається до 2 млн м
3
 біогазу. У  перерахунку на парникові 

гази СО2 та СН4 близько 0,8 млн м
3
 та 1,2 млн м

3
 відповідно. Крім цьо-

го, при анаеробному розкладі органічної частини ТПВ на полігонах 

формуються викиди речовин з неприємним запахом (сірководню, амі-

аку, меркаптанів). Значні емісії забруднюючих речовин  (тверді части-

нки – 0,00125 т/т ТПВ, сірчистий ангідрид – 0,003 т/т ТПВ, оксиди азо-

ту – 0,005 т/т ТПВ, оксиди вуглецю – 0,025 т/т ТПВ, сажа –  

0,000625 т/т ТПВ) в повітря надходять при аварійних викидах під час 

горіння полігону. За дослідженнями [7] відомо, що полігони ТПВ фо-
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рмують фільтрат, який є потенційним забруднювачем ґрунту і ґрунто-

вих вод не тільки органічними і неорганічними сполуками але й пато-

генними мікроорганізмами. Полігон ТПВ формує значне засмічення 

ґрунту. Додаткове навантаження територія під’їзду до полігону отри-

мує від викидів автотранспорту та техніки, що працює на полігоні 

ТПВ. 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що урбосистема 

дистанційно формує локальні забруднення агросфери у місцях складу-

вання ТПВ. Так, найбільші впливи отримує Великожитинська сільська 

рада, зокрема село Бармаки. З середини 2013 року у місті Рівному змі-

нені умови поводження з відходами, всі вони направляються на сміт-

тєперероблювальний завод, який розташований неподалік від полігону 

ТПВ у селі Шпанів. Це дозволить поступово провести рекультивацію 

полігону ТПВ та знизити впливи на агросферу. Разом з тим, слід за-

значити, що активна деградація ТПВ на полігонах буде спостерігатися 

ще кілька десятків років після їх закриття. Такі ж локальні впливи зо-

середжені у місцях складування промислових відходів. Так, напри-

клад, відвали фосфогіпсу несуть потенційну загрозу населеним пунк-

там  Метків, Карпилівка, Бронники, Грабів. 

Висновок. Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що 

відходи, які  формує урбосистема, в основному концентруються на те-

риторії агросфери. Проаналізовано динаміку утворення, зберігання ві-

дходів урбосистеми та агросфери та виявлено, що кількість відходів з 

роками збільшується. Визначено, що при встановленні зони впливу мі-

ста на прилеглу агросферу необхідно брати до уваги наявність  сміттє-

звалищ, полігонів відходів різної категорії небезпеки та відстань, на 

якій вони розташовані. При оцінюванні агросфери ЗВУ доцільно дода-

тково вводити індикатор: наявність сміттєзвалищ, полігонів. Техно-

генне навантаження відходів на агросферу необхідно визначати за по-

казниками, які характеризують наявність, кількість полігонів, ТПВ,  

санкціонованих та несанкціонованих сміттєзвалищ, місць складування 

промислових відходів, кількість накопичених у них відходів та площ, 

які вони займають.  
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The article highlights the issues of waste management of urbosystem 

and adjacent agricultural sphere, the dynamics of formation and 

accumulation of industrial and domestic waste has been analysed. It 

also concludes, that the waste of urbosystem impacts the environment 

of  
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ОТХОДЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ УРБОСИCТЕМЫ НА  

АГРОСФЕРУ 
 

В статье освещены вопросы обращения с отходами урбосистемы и 

прилегающей агросферы, исследована динамика формирования и 

накопления промышленных и бытовых отходов, установлено, что 

отходы урбосистемы влияют на состояние окружающей среды аг-

росферы. 
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