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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА 

ВОДНІ РЕСУРСИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРГАЧІВСЬКОГО  

ПОЛІГОНУ) 

 

В статті проаналізована проблема нагромадження та поводження з 

твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні на прикладі Дерга-

чівського полігону ТПВ. Доведено, що одним з найбільш небезпеч-

них факторів забруднення в місцях депонування відходів є фільт-

рат, що відрізняється різноманіттям забруднюючих речовин усіх 

класів небезпеки. Показано, що Дергачівський полігон ТПВ є дже-

релом значного, зростаючого, екологічно небезпечного наванта-

ження на довкілля, особливо на водні ресурси. Запропонований 

пріоритетний напрямок для України щодо поводження з ТПВ. 

Ключові слова: екологічна безпека, тверді побутові відходи, фільт-

рат, навколишнє природне середовище, водні ресурси, здоров’я 

людини. 

 

Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації, де 

внаслідок зростання споживання надзвичайно актуальною є про-

блема поводження з накопичуваними ТПВ. До того ж, протягом 

останніх двох десятиліть, населення України зменшилось, майже на 

дев’ять млн чоловік (чи 17%) від чисельності майже в 52 млн чоловік 

в 1990 році (рис. 1), при чому кількість ТПВ не тільки не зменшується 

(рис. 2), але, й навпаки, продовжує накопичуватися та збільшувати-

ся, тому з кожним роком площа, зайнята під полігони ТПВ збільшу-

ється [1].  

 

Рис. 1. Зміна кількості насе-

лення України, млн чол. 

Рис. 2. Об’єми утворення 

ТПВ в Україні, млн м
3 
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Існуючі полігони та звалища ТПВ представляють собою значну 

екологічну небезпеку (детальніше в роботі [2]), яка буде діяти ще де-

сятки років. Але, незважаючи на це, захоронення ТПВ ще довгий час 

залишатиметься найбільш поширеним методом знешкодження і 

утилізації відходів. Тому питання дослідження дії полігонів ТПВ як 

техногенних об’єктів на компоненти урбоекосистеми, особливо на 

водні ресурси, є надзвичайно актуальним. 

Дослідження вчених, таких як Пантелят Г.С., Гончарука В.В., Ка-

сімова О.М., Батіщева В.В., Кияшкіна А.І., Довганя С.О., Шевченка О.А., 

Деркачова Е.А., Рогова О.В., Гонопольського А.М. , Парфенюка А.С., 

Радовенчика В.М., Гомелі М.Д., Клименко М.О., Сафранова Т.А. та ін-

ших доводять, що тривале накопичення ТПВ на звалищах призво-

дить до виникнення непередбачуваних фізико-хімічних та біохіміч-

них процесів, продуктами яких є чисельні токсичні хімічні сполуки в 

рідкому, твердому та газоподібному стані [3-5]. 

Відходи являють собою неоднорідні за хімічним складом, скла-

дні полікомпонентні суміші речовин, що володіють різноманітними 

фізико-хімічними властивостями. На сьогоднішній день більшість 

населення України не сортує небезпечні відходи (такі як непридатні 

для експлуатації батареї та акумулятори, зламані електроприлади, 

залишки лакофарбувальних речовин у тарі, пестициди, добрива, 

миючі засоби, прострочені медикаменти, термометри на основі ртуті, 

люмінесцентні лампи, тощо) і ТПВ окремо. Все це разом видаляється 

на полігони, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та 

здоров’я людини. Це безконтрольне порушення спостерігається у 

кожному місті, селищі та селі України, не винятком являється і Хар-

ківська область.  

Загалом ТПВ містять практично весь комплекс речовин, які за-

діяні у господарській діяльності на певній території (рис. 3), включа-

ючи використані складові ресурсів у процесах виробництва і спожи-

вання. За даними деяких дослідників, на цей час у світі нараховуєть-

ся більше 100 тис. найменувань таких речовин – від інертних віднос-

но організму людини до особливо токсичних [6]. Основні показники 

відходів, що дозволяють характеризувати їх як шкідливі і небезпечні 

для біосфери, наведені на рис. 4.  

Біохімічні процеси, що відбуваються у масі ТПВ і супроводжу-

ють зволоження відходів атмосферними опадами, призводять до 

складних перетворень речовини з утворенням синтезованих шкід-

ливих речовин і рідкої фази (рис. 5), що відрізняється різноманіттям 

забруднюючих речовин усіх класів небезпеки і має назву фільтрат. 
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Фільтрат містить численні компоненти розпаду органічних і мі-

неральних речовин, з’єднання важких металів (ВМ) та ряду інших то-

ксичних речовин, які практично ні на одному зі сміттєзвалищ не 

знешкоджуються, а інфільтруються у ґрунт і потрапляють у ґрунтові 

води, а звідти забруднення прямує до водного об’єкта прилеглої до 

полігону ТПВ території і як наслідок є фактором екологічної небезпе-

ки та еколого-гігієнічного ризику.  
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Рис. 3. Усереднений морфологічний склад ТПВ в Україні, % маси 
 

Рис. 4. Основні характеристики небезпечних відходів в складі ТПВ 
 

У роботі вивчений хімічний склад фільтрату Дергачівського по-

лігону ТПВ, Харківської області (табл. 1). Цей полігон експлуатується 

з 1973 року і на даний момент має схему в 4 черги. Полігон ТПВ не 

був оснащений надійним ізоляційним шаром, системою збору біогазу 
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нення НПС.  

 

Рис. 5. Основні джерела утворення фільтрату полігона ТПВ [7] 

Таблиця 1 

Хімічний склад фільтрату Дергачівського полігону ТПВ 

Компоненти Кількість Од. вимірювання 

Завислі речовини 1098 мг/ дм3 

рН 7,8  

БСК5 702,6 мг О2/дм3 

ХСК 1142 мг О2/дм3 

Окиснюваність 121,7 мг О2/дм3 

Лужність 16 моль/м3 

Жорсткість 15,4 моль/мг/ дм3 

Сухий залишок 112 мг/ дм3 

Залізо 6,94 мг/ дм3 

Сульфати 103,5 мг/ дм3 

Хлориди 322,6 мг/ дм3 

Кальцій 8 моль/мг/ дм3 

Магній 7,1 моль/мг/ дм3 

Загальна мінералізація 1725,12 мг/ дм3 

Азот амонійний 32 мг/ дм3 

Нітрити 0,004 мг/ дм3 

Нітрати 0,2 мг/ дм3 

СПАР 0,1 мг/ дм3 

Нафтопродукти 0,36 мг/ дм3 

Свинець 0,029 мг/ дм3 

Цинк 0,0007 мг/ дм3 

Марганець 0,1 мг/ дм3 

Мідь 0,02 мг/ дм3 
 

Крім того, у фільтраті містяться ВМ, які впливають на проник-

ність клітинних мембран, змінюють структуру білків, утворюють ком-

Джерела утворення фільтрату 

Атмосферні опади 

Початкова вологість окремих компонентів 

Волога, що утворилась у результаті біохімічних процесів 

у тілі полігонів ТПВ 

Виділення віджимної вологи при утворенні відходів 

Стоки від миття контейнерів і господарської зони 
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плекси з фосфоліпідами та викликають виражені мутагенні, ембріо-

токсичні і канцерогенні ефекти в живих організмах. Особлива небез-

пека забруднення екосистем ВМ полягає в тому, що вони здатні аку-

мулюватися в організмі людини, а період їх природної нейтралізації в 

природі становить від 70 (цинк, кадмій) до 1500–5900 (мідь, свинець) 

років. 

При дослідженні Дергачівського полігону були надані резуль-

тати аналізу Харківської обласної санепідемстанції проб питних вод з 

артезіанської свердловини № 10, що знаходиться поряд з самим по-

лігоном ТПВ [8]. 

Аналіз даних щодо вмісту забруднюючих речовин у питних во-

дах у м. Дергачі (табл. 2) дозволив встановити, що більшість показ-

ників перевищує ГДК питних вод, і що такі води не придатні для 

споживання людиною. Місцеві жителі відзначають, що вода має ха-

рактерний присмак заліза, після кип'ятіння утворюється червоний 

осад, а якщо вода постоїть кілька днів, то на ній утворюється плівка. 

За якістю води ще в 2006 році СЕС дала висновок, що за органолеп-

тичними показниками, рН, вмістом важких металів вона не відпові-

дає вимогам. Тому на сьогоднішній день жителі м. Дергачі отримують 

питну воду, що доставляється транспортними засобами.  

Таблиця 2 

Лабораторний аналіз питної води з місця розташування  

Дергачівського полігону ТПВ, 2014 р. 

Показник Кількість ГДК Од. виміру 

Запах 3, затхлий ≤3 бали 

Присмак 61,5  ≤3 бали 

рН 6,4 6,5-8,5  

Перманганатна  

окиснюваність 
22 ≤5 мг/ дм3 

Нітрити 0,01 ≤3,3 мг/ дм3 

Нітрати 0,15 ≤50 мг/ дм3 

Жорсткість загальна 13,45 1,5-7 ммоль/дм3 

Сухий залишок 1236 200-500 мг/ дм3 

Хлориди 360,5 ≤350 мг/ дм3 

Сульфати 78,1 ≤500 мг/ дм3 

Залізо 38,7 ≤1 мг/ дм3 

Кальцій 394,4 25-75 мг/ дм3 

Фтор 0,26 0,7-1,2 мг/ дм3 

Марганець 0,16 ≤0,5 мг/ дм3 

Лужність загальна 7 0,5-6,5 ммоль/ дм3 

Магній 80 10-50 мг/ дм3 
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Постійне споживання такої води впливає на всіх внутрішні сис-

теми й органи та є причиною хронічних захворювань печінки і нирок. 

Але справжня картина лиха стає зрозумілою, подивившись статис-

тичні дані обласного управління охорони здоров'я (рис. 6). Так, 

останнім часом через вживання забрудненої води кількість онкозах-

ворювань населення зросло на 92% [9].  

Однією з причин такої сумної статистики може бути наявність в 

навколишньому середовищі великої кількості фенольних сполук. Во-

ни утворюються в процесі горіння і розкладання полімерних матері-

алів. А в вивозиться на полігон смітті їх міститься до 22%. 

Очевидно, що Дергачівський полігон ТПВ, окрім відчуження ве-

ликої площі землі, є джерелом забруднення довкілля вельми токси-

чними елементами, які не можуть бути включеними до природних 

циклів кругообігу речовин. Рухаючись трофічними ланцюгами, вони 

потрапляють до організму людини, завдаючи йому незворотних змін. 

Таким чином, забруднення підземних вод за рахунок діяльності 

полігона – основна екологічна небезпека, яка постійно посилюється. 

До теперішнього часу забруднення водоносних горизонтів переви-

щує допустиму  норму в десятки, сотні, а по деяким компонентам – і в 

тисячі разів. Тому вкрай гостро стоїть проблема антропогенного на-

вантаження в системі «ТПВ −  навколишнє середовище − здоров’я 

населення» та приведення полігонів ТПВ в екологічно безпечний 

стан.   

Токсичність фільтрату не зменшується навіть у випадку розве-

дення його в 100 разів. Тому, по-перше, обов’язково повинна бути 

облаштована система збору фільтрату і, по-друге, фільтрат повинен 

піддаватись повному очищенню [10], при чому система збирання й 

видалення фільтрату повинна функціонувати від початку роботи по-

лігона ТПВ, а також після його закриття. На сьогоднішній день існує 

певний комплекс технологій очищення та знешкодження фільтратів 

полігонів ТПВ, які відрізняються між собою ступенями очищення, 

способами очищення, що дозволяє використовувати їх або в ком-

плексі, або ізольовано залежно від потреб того або іншого полігону 

ТПВ. 
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Для мінімізації впливу полігонів ТПВ на компоненти довкілля не-

обхідно здійснювати комплексне управління у сфері поводження з від-

ходами, а також дотримання всіх вимог експлуатації діючих полігонів та 

заходів з рекультивації закритих полігонів.  Зазвичай захист від забру-

днення ґрунтів та ґрунтових вод здійснюється шляхом облаштування 

спеціального протифільтраційного екрана впродовж всього днища та 

бортів полігону, системи перехоплення, відведення та очищення фільт-

рату, а також системи спостережних свердловин для контролю якості 

ґрунтових вод. Захист поверхневих водних об'єктів від забруднення 

зливовими та талими водами, що стікають з території полігону, обмеже-

ної лісосмугою, здійснюється шляхом очищення поверхневого стоку та 

відведення транзитних поверхневих вод [11]. 

Щодо державної стратегії поводження з відходами, то вона по-

винна передбачати зменшення кількості відходів, що потрапляють 

на звалища. Існуюча система управління муніципальними відходами 

в Україні не передбачає переробку і вторинне використання цінних 

компонентів, в результаті чого значні кошти міського бюджету йдуть 

на утримання економічно невигідних та екологічно небезпечних по-

лігонів. При цьому значні сировинні та енергетичні ресурси, які є 

складовими компонентами ТПВ, не використовуються і підлягають 

захороненню на полігонах. До того ж, потрібно пам’ятати, що поліго-

ни ТПВ є спеціальними спорудами, призначеними для ізоляції та 

знешкодження ТПВ, та повинні гарантувати санітарно-

епідеміологічну безпеку населення. 

Наприклад, в привезених на Дергачівський полігон відходи ма-

кулатури становлять 22,0%, полімерних відходів – 7,87%, чорного ме-

талу – 1,87%, кольорового металу – 0,5%, скла – 5,51%, деревини – 

1,14%, текстилю – 4,53%, шкіри та гуми – 1,82%. Всі ці відходи, а їх 
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близько 45%, можна переробляти.  

Отож, запровадивши сортування та переробку більшої частини 

відходів перед вивезенням їх на звалище, можна попередити не 

тільки зменшення кількості ТПВ, а й надходження до водних об’єктів 

небезпечних та токсичних речовин. Це дасть змогу не перевантажу-

вати полігони, отримувати прибутки від реалізації вторинної сирови-

ни та зменшити антропогене навантаження на поверхневі і підземні 

води. 
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INFLUENCE ANALYSIS OF SOLID WASTE LANDFILL ON WATER 

RESOURCES (FOR EXAMPLE DERHACHІ LANDFILL) 

 

The problem of accumulation and disposal of municipal solid waste 

(MSW) in Ukraine using the example of Dergachi landfill was analyzed 

in the article. One of the most dangerous factors of pollution in places 

of deposit of waste is the filtrate was proved. The filtrate is 

characterized by a variety of pollutants of all classes of danger. 

Dergachі landfill is a source of significant, increasing, ecologically 

dangerous load on the environment, especially on water resources 

was shown. The priority direction for Ukraine in solid waste 

management was proposed. 

Keywords: ecological safety, municipal solid waste, the filtrate, 

environment, water resources, human health. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  

ОТХОДОВ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (НА ПРИМЕРЕ  

ДЕРГАЧЕВСКОГО ПОЛИГОНА) 

 

В статье проанализирована проблема накопления и обращения с 

твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Украине на примере Дерга-

чевского полигона ТБО. Доказано, что одним из самых опасных фа-

кторов загрязнения в местах депонирования отходов является фи-

льтрат, который отличается многообразием загрязняющих веществ 

всех классов опасности. Показано, что Дергачевский полигон ТБО 

является источником значительной, растущей, экологически опас-

ной нагрузки на окружающую среду, особенно на водные ресурсы. 

Предложено приоритетное направление для Украины по обраще-

нию с ТБО. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, твердые бытовые 

отходы, фильтрат, окружающая среда, водные ресурсы, здоровье 

человека.  
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