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Дослідження основних способів видалення побутових відходів та 
можливості використання світового досвіду при формуванні перс-
пективної схеми санітарної очистки міста Рівне, дотримання норм 
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 До найбільш гострих проблем як нашого міста, так і інших населе-

них пунктів, відноситься проблема видалення побутових і промисло-

вих відходів, що в значній мірі визначає санітарно-епідеміологічне 

благополуччя населених місць. Повсюдно росте розуміння того, що 

людство руйнує навколишнє середовище і підриває майбутнє нового 

покоління. 

Проблема видалення відходів є для України однією з найактуальні-

ших, оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю від-

ходів на душу населення. Водночас, ситуація з їх видаленням залиша-

ється на колишньому рівні. У зв’язку з тим, що склад вітчизняних від-

ходів усе більше наближається до західного (одноразовий посуд, алю-

мінієві банки для напоїв, пластикова упаковка), кількість їх має сталу 

тенденцію до щорічного збільшення. 

При цьому у самих відходах і процесах їх утворення втрачається 

суттєва частина обмежених матеріальних і енергетичних ресурсів. У 

сукупності, проблеми поводження з утворюваними відходами та необ-

хідність їх мінімізації накладають відбиток на інвестиційно-

інноваційну привабливість таких сфер як туристично-рекреаційна і аг-

ро-промислова, а також на науково-виробничі можливості міста, його 

урбаністично-архітектурну спадщину та інші важливі чинники розвит-

ку і покращення стандартів життя у місті Рівне. 

Метою нашого дослідження є вивчення сучасного стану видалення 

побутових відходів, можливості застосування інноваційних підходів 

щодо комплексного вирішення проблем, пов'язаних із відходами, та 
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виявлення бар'єрів, які гальмують ефективність цього процесу, що до-

зволить здійснювати дієві заходи щодо їх усунення.  

Формування відходів, як нецільових (побічних) продуктів економі-

чної діяльності та в побутовій сфері відбувається у антропогенних 

(створених людиною) технологіях природокористування, виробництва, 

енергетики, транспортування, надання послуг, споживання, поводжен-

ня з відходами а також безпосередньо у життєдіяльності людини (гігі-

єна, звичаї, хвороби, мода тощо).  

Утворювані в цих процесах відходи  є головним фактором негатив-

них змін довкілля (забруднення вод, повітря і землі та вплив на біоту, 

включаючи населення) і, водночас, суттєвим чинником небезпеки у 

надзвичайних ситуаціях природно-антропогенного характеру.  

Тому, визначення порядку видалення відходів, разом з прогнозу-

вання утворення та ідентифікацією відходів, є ключовими складовими 

екологічного моніторингу для забезпечення сталого (самовідтворюю-

чого) соціально-економічного і просторового розвитку території міста. 

Необхідно зазначити, що населення і промисловість в усьому світі 

викидають величезну кількість сміття. Не стає винятком у цьому про-

цесі і Україна. Так, за даними Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України в  

2013 році утворилось близько 50 млн.м
3
 тільки твердих побутових від-

ходів, що становить близько 11-12 млн тонн.  

При цьому послугами з їх вивезення охоплено лише 74% населення. 

Основна маса відходів вивозиться на сміттєзвалища та полігонах захо-

ронення побутових відходів, кількість яких в Україні складає близько 

45 000. Загальна площа сміттєзвалищ становить більше 10 000 га.  

Більше ніж у половини звалищ термін експлуатації давно закінчився 

і вони перевантажені. Майже 90% не вiдповiдають нормам екологічної 

безпеки. У зв’язку з цим дедалі частіше прослідковуються випадки ро-

зміщення «нелегальних» сміттєзвалищ, оскільки існуючі не здатні ро-

змістити ту кількість відходів, яка щоденно продукується населенням, 

підприємствами, установами та організаціями.  

Особливо явно ця тенденція прослідковується у приватному секто-

рі, де через відсутність належної системи збирання відходів, утворю-

ється левова частка дрібних стихійних звалищ (щорічно їх виявляється 

до 35 тисяч). Відтак наростають екологічні загрози, а значний потенці-

ал ресурсозбереження залишається не задіяним. 

Відставання у створенні ефективної інфраструктури видалення по-

бутових відходів особливо очевидне у порівняльному контексті. В єв-

ропейській практиці лише 39,8% вивезених від населення відходів ро-

зміщується на полігонах, а в Україні – 93%, в той же час переробляєть-
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ся та компостується відповідно 40,5 і 3%.  

Відтак наростають екологічні загрози, а значний потенціал ресурсо-

збереження залишається не задіяним. 

Найбільш очевидним та найменш затратним способом вирішення 

цієї проблеми – викидати менше сміття. Однак саме такий спосіб, не-

зважаючи на свою простоту, є найбільш недосяжним, адже цілком та 

повністю залежить від особистої дисципліни кожного окремого меш-

канця міста чи іншого населеного пункту, що робить практично немо-

жливим прогнозування та планування будь яких заходів, спрямованих 

на організацію видалення побутових відходів, так як врахувати мож-

ливості та інтереси окремих мешканців не тільки не можливо, але й не 

завжди доцільно, так як не дозволяє у повній мірі використати систем-

ний підхід до видалення побутових відходів.  

Як вбачається з вивчення світового досвіду, то основним засобом 

сьогодення, спрямованим на мінімізацію відходів та енергоресурсних 

втрат, є перманентне визначення і впровадження кращих доступних 

технологій видалення та поводження з відходами, які розглядаються у 

розвинутих країнах також у якості ефективного засобу інноваційно-

інвестиційної політики.    

Тому для місцевих громад і органів влади базового рівня актуаль-

ним є створення і подальше постійне вдосконалення системи видален-

ня та поводження з відходами на тлі все більш прискореного збіль-

шення їх обсягів, різноманіття, а також – пов’язаних з цим витрат.  

Попри наявні тенденції централізації державного управління в 

Україні, рішення означених проблем можуть ефективно втілюватись 

лише на місцевому рівні. Це обумовлено неповторним для кожної ад-

міністративно-територіальної структури поєднанням локальної техно-

генно-екологічної ситуації, «суми наявних технологій» виробничо-

соціальної сфери, стандартів життя, споживчого кошику, що форму-

ється внутрішнім виробництвом і ринком міста/регіону, особливостя-

ми надходження товарів, пакування,  тощо з-за меж регіону та за імпо-

ртом, а також усталених традицій і вже існуючих систем поводження з 

відходами.     

Необхідно зазначити, що у відходах «омертвлено» значну частину 

матеріальних, енергетичних, біологічних ресурсів, які вилучаються з 

довкілля і трансформуються людиною у антропогенних процесах, а та-

кож інформаційних ресурсів.  

Запобігання цим втратам і максимальне використання відходів як 

матеріальної сировини та джерел енергії або компонентів у існуючих 

технологіях – тобто мінімізація відходів – є однією з важливих цілей 
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загально-природоохоронного і галузевого законодавства. Цей підхід 

все більше охоплює як традиційні, так і новітні  сфери антропогенної 

діяльності у різних секторах регіонального і місцевого розвитку та жи-

тлово-комунальної господарства.  

Сьогодні це зокрема, стосується відходів електричного 

і електронного обладнання, батарей, зношених шин, пакування, транс-

портних засобів тощо. Як зазначається нашими західними партнерами, 

– «економічне зростання і споживання виявилися значно більш силь-

ним визначальним фактором для генерування відходів, ніж усі ініціа-

тиви і заходи з його попередження».  

У відповідь на цей виклик у розвинених країнах стрімко поширю-

ється рециклінг відходів і на цій базі створюється фактично нова інду-

стрія. Вторинне ресурсокористування дедалі більше стає органічною 

складовою цивілізаційного розвитку і одним із найважливіших векто-

рів побудови «зеленої» економіки. 

Особливо великий обсяг у сучасному об’ємі утворюваних відходів 

займають поліетиленові матеріали, що майже не піддаються розкла-

данню.  

Велика кількість пакувального матеріалу після разового викорис-

тання перетворюється у відходи, у сміття.  На смітники щорічно дово-

диться вивозити мільйони тонн сміття, і в деяких районах світу вже 

немає для цього місця. Видалити тверде сміття можна трьома спосо-

бами: захоронювати, спалювати чи утилізувати.  

У минулому, в основному, використовували перші два способи. Од-

нак сміттєві полігони займають багато місця і швидко заповнюються, а 

спалювання забруднює повітря.  

З іншого боку, якість будівництва та очистки продуктів згорання на 

сміттєспалювальних заводах поліпшується.  

Колишні – забруднювали повітря продуктами згоряння, нові пра-

цюють набагато чистіше. Сучасні способи спалювання побутових від-

ходів найбільш екологічні. Проте, при спалюванні зменшується обсяг, 

але не маса сміття, а концентрація токсичних речовин підвищується, 

так що зола може виявитися занадто отруйною для безпечного похо-

вання на смітниках. 

В той же час щорічно виробляються тонни сміття, яке можна бага-

торазово використовувати як коштовний ресурс. Переробка відходів з 

використанням сучасних екологічно чистих технологій, зокрема утилі-

зації сміття – дуже ефективний спосіб рішення проблеми, але для цьо-

го необхідно змінити звичне поводження людей, оскільки господарсь-

ке сміття необхідно сортувати, збираючи окремо харчові відходи, ме-

тал, папір і скло.  
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Висока гострота такого підходу криється у низькій швидкості розк-

ладання складових побутових відходів. Так, папір руйнується через 2-

10 років, консервовані банки майже за 100 років, поліетиленові матері-

али – за 200 років, пластмаса – за 500 років, а скло для повного розкла-

ду вимагає 1000 років.  

Крім того, складовими відходів є важкі метали і стійкі хімічні спо-

луки.  

Морфологічний склад побутових відходів дає наступний перелік 

складових: 

     - харчові відходи (овочі, фрукти, відходи садівництва тощо); 

     - папір та картон; 

     - полімери (пластик, пластмаси); 

     - скло; 

     -  чорні метали; 

     - кольорові метали; 

     - текстиль; 

     - дерево; 

     - небезпечні відходи (батарейки, сухі та електролітичні акумулятори, 

тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні кінескопи  тощо); 

     - кістки, шкіра, гума; 

     - залишок твердих побутових відходів після вилучення компонентів 

(дрібне будівельне сміття, каміння, вуличний змет тощо).  

Як бачимо, значний відсоток морфологічних складових побутових 

відходів є ресурсоцінними елементами, які придатні до подальшого 

використання.  

Відтак, найбільш прийнятним способом видалення побутових від-

ходів є їхній роздільний збір з подальшим поглибленим сортуванням 

та використанням цінних складових як вторинних ресурсів не тільки 

при їх вторинній переробці, але й, наприклад, при виробництві альтер-

нативного палива. Біологічні ж залишки при цьому використовуються 

для компостування або захоронення.  

Такий спосіб, поєднуючи елементи захоронення та спалювання, 

практично позбавлений їхніх недоліків, адже на захоронення направ-

ляється лише невелика частина зібраних відходів, а ті елементи, що 

використовуються для виготовлення альтернативного палива спалю-

ються при високих температурах, що практично усуває проблему очи-

щення продуктів горіння від небезпечних домішок, і, крім того, дозво-

ляє використати золу від спалювання як складову, наприклад, будіве-

льних матеріалів.  

Разом з тим, одним з перспективних варіантів видалення побутових 
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відходів є так званий сплавний спосіб видалення. В його основі ле-

жить, по перше, самостійне сортування мешканцем побутових відхо-

дів,  але, на відміну від інших способів сортування, в даному випадку 

допускається двохкомпонентне сортування на «харчові відходи» та 

«суміш ресурсоцінних та інших відходів».  

Друга група відходів буде вивозитися для подальшого сортування 

та використання як вторинні ресурси, а харчові відходи, через спеціа-

льні подрібнюючі установки, спускатимуться в каналізаційну мережу.  

Такий спосіб дозволяє до мінімуму зменшити об’єм заборонених 

відходів, що позитивно сприятиме екологічній ситуації в місцевості, 

що безпосередньо межує з полігоном захоронення побутових відходів. 

В той же час, подрібнені відходи, потрапивши через каналізаційну ме-

режу до станцій аерації та очистки стічних вод, будуть відділені за до-

помогою існуючих очисних споруд та можуть бути використані при 

виробництві біологічних добрив, що виготовляються з відфільтрова-

них твердих часток.  

Таким чином, впровадження нових технологій при видаленні побу-

тових відходів матиме постійний позитивний вплив на навколишнє 

природне середовище, дозволить підтримати високі екологічні станда-

рти та санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, особливо у 

світлі нашого прагнення досягти європейського рівня у всіх сферах 

життя.  

Відтак, потрібно пам’ятати стару істину: По тому, як людство ста-

виться до сміття, можна судити наскільки суспільство цивілізоване.  
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