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Актуальність роботи. Відходи є одним із 
найбільш вагомих факторів забруднення 
навколишнього середовища і негативного впливу 
на всі компоненти довкілля. В Україні під 
відходами зайнято близько 160 тис. га земельних 
площ, і це – один з найвищих показників 
нагромаджень відходів у світі. Лише на території 
Черкаської області накопичено понад 7  млн.  т 
твердих побутових відходів (ТПВ), що займають 
площу близько 615,51 га землі. Слід відзначити, що 
саме ТПВ вносять вагомий внесок у забруднення 
навколишнього природного середовища, оскільки є 
однією з найбільших за обсягами накопичення 
групою відходів споживання. Тверді побутові 
відходи, при їх накопиченні, є джерелом суттєвої 
екологічної небезпеки та соціальної напруги. 
Побутові відходи містять велику кількість вологих 
органічних речовин, які розкладаються і виділяють 
гнильні запахи та фільтрат. При висиханні 
продукти неповного розкладу утворюють 
насичений забруднювачами та мікроорганізмами 
пил. Тривала експлуатація звалищ ТПВ 
супроводжується надмірним накопиченням 
фільтратів, просочуванням їх у підземні горизонти 
та стоком у поверхневі водойми [1]. За вмістом 

окремих органічних і неорганічних забруднювачів 
фільтрати звалищ ТПВ у десятки і сотні разів 
перевищують граничнодопустимі концентрації на 
скид у каналізаційні системи та поверхневі 
водойми [1]. Однією з найбільш гострих для 
функціонування будь-якого населеного пункту є 
проблема збору, накопичення, переробки, 
утилізації, видалення, знешкодження та 
захоронення ТПВ. 

Мета роботи. Проаналізувати екологічні аспекти 
поводження з твердими побутовими відходами у 
Черкаській області. 

Матеріал і результати досліджень. Слід 
відзначити, що станом на 01.01.2011 р. в області 
накопичено 9022,6 тис. т відходів, причому з них: 
1744,8 тис. т промислових та 7277,8 тис. т твердих 
побутових відходів, що складає 81 % із загальної 
кількості накопичених в області відходів [2].  
Показники утворення ТПВ по Черкаській області у 
динаміці за 2008 – 2010 роки наведено в табл. 1. 

З аналізу даних табл. 1 слідує, що інтенсивність 
утворення відходів у 2010 році порівняно з 2009 
роком із розрахунку утворення ТПВ на одного 
мешканця області значно зменшилась – на 0,636 
м3/на 1 особу і складає в 2010 році 0,846 м3, що 
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може бути частково пояснено зменшенням обсягів 
тари та упакування, а також свідомим підходом 
мешканців міста до системи роздільного збору 
сміття, тобто його сортуванням.  

 
Таблиця 1 – Показники утворення ТПВ по 

Черкаській області за 2008–2010 р.р. 
 
Показ- 

ник 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Утворення 
ТПВ на 

особу, м3/ 
на 1 чол. 

1,32 1,482 0,846 

 
Проте слід відзначити, що проблема 

поводження з твердими побутовими відходами в 
Черкаській області,  як і в попередні роки,  є досить 
актуальною. За даними Управління з контролю за 
використанням та охороною земель на території 
Черкаської області знаходиться 511 сільських 
сміттєзвалищ та 21 міський полігон твердих 
побутових відходів загальною площею 615,51 га. 
Причому більшість місць захоронення твердих 
побутових відходів не відповідають вимогам 
екологічної безпеки, експлуатація яких 
здійснюється з грубим порушенням Закону України 
“Про відходи”. В той же час дотримання правил 
експлуатації сміттєзвалищ носить епізодичний 
характер по всій території Черкаської області. Їх 
упорядкування здійснюється, в основному, у 
весняний період під час проведення місячника 
благоустрою населених пунктів. Коштів вистачає 
лише на приведення стану об’єктів до мінімальних 
вимог експлуатації (впорядкування обвалування та 
під’їзних шляхів, розчистка водовідвідних канав, 
ущільнення відходів) [3].   

За даними паспортів місць видалення відходів 
та результатами перевірок Державної екологічної 
інспекції в Черкаській області полігони міст Сміла, 
Умань та Ватутіне вже переповнені, експлуатація 
яких неможлива без проведення конкретних заходів 
щодо їх реконструкції.  Найближчим часом і 
Черкаський міський полігон вичерпає проектну 
потужність. Питання розміщення ТПВ набуває все 
більшої гостроти та потребує вирішення. На 
більшості з них відсутні системи екологічного 
моніторингу. Все призводить до того, що полігони 
та сміттєзвалища стають небезпечними для 
довкілля та здоров`я населення прилеглих 
територій, оскільки тверді побутові відходи, при їх 
накопиченні, є джерелом суттєвої екологічної 
небезпеки та соціальної напруги. 

Слід зазначити, що в області у 2010 році із 511 
звалищ ТПВ лише 89 експлуатуються за наявності 
дозволів на розміщення твердих побутових 
відходів. 

Такий низький рівень отримання документів 
дозвільного характеру пов’язаний насамперед з 
безвідповідальністю та небажанням вчасно 
займатися вирішенням цього питання власниками 
сміттєзвалищ. 

Але з 2009 року за фактичні обсяги відходів, що 
вивезені на звалища без затверджених лімітів, збір 
за забруднення обчислюється та сплачується в 
десятикратному розмірі як за понадлімітний обсяг 
їх розміщення.  

Стан, в якому знаходяться полігони можна 
побачити на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1— Полігон ТПВ с. Руська Поляна, 
Черкаський район, Черкаська область 

 
На сміттєзвалища та полігони ТПВ вивозяться 

відходи від житлових будинків, громадських 
будівель та установ, підприємств торгівлі, 
громадського харчування тощо. У загальному 
обсязі побутових відходів міститься: 10,3–26,4 % 
паперу, 20–40 % харчових відходів, 0,75–,7 % 
відходів деревини, 0,2–8 % текстилю, 1–5,8 % 
металів, 1,1–9 % скла, 0,6–6 % полімерних відходів 
та інших речовин.  

З метою створення умов, що сприятимуть 
забезпеченню повного збирання, перевезення, 
утилізації, знешкодження, захоронення побутових 
відходів, обмеження їх шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище в області 
рішенням Черкаської обласної ради від 04.08.2005 
року № 23-4/IV затверджено “Обласну програму 
поводження з твердими побутовими відходами”, 
термін реалізації заходів якої заплановано на 2005–
2011 рр. Заходами Програми передбачено роботи 
по будівництву нових та реконструкції 
(розширення) діючих полігонів ТПВ. Так, у 2009 р. 
в місті Каніві проведено роботи з реконструкції 
(розширення) полігону, на що були виділені кошти 
із місцевого бюджету у сумі 5,0 тис. грн. 

Слід відзначити, що триває робота з 
формування реєстрів об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів, паспортизації 
місць видалення відходів.  Проте,  на жаль, 
ефективність від реалізації цієї Програми не така 
висока, як було заплановано з початку її прийняття. 
Як і раніше, залишається лише в планах 
будівництво сміттєпереробних заводів. 

Досить актуальною в області є проблема 
використання відходів як вторинної сировини і як 
одного із головних напрямків вирішення проблеми 
зменшення екологічного навантаження на довкілля 
області [4]. 

Слід зазначити,  що із загальної кількості 
відходів, що утворилися в Черкаській області, 68 % 
(1053,038 тис.т), складають відходи, які 
використовуються їх власниками як вторинна 
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сировина або передаються на переробку 
(утилізацію) іншим суб’єктам господарювання.  

Динаміку використання відходів наведено в 
табл. 2. 

Таблиця 2 – Динаміка використання відходів по 
Черкаській області 

 
Показник 2000 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Обсяги 
утворення 
відходів,  

тис. т 

432,20 1512,16 1235,91 1550,96 

Обсяги 
використан-
ня відходів, 

тис.т 

148,97 1120,40 794,10 1053,038 

Частка 
викорис-
тання, % 

34 74 64 68 

 
Для обмеження накопиченню на звалищах ТПВ 

вторинних відходів в області 30 суб¢єктів 
господарювання, згідно з отриманими ліцензіями, 
здійснюють збір та заготівлю окремих видів 
відходів як вторинної сировини. Ними за 2009 р. 
зібрано 19,0 тис. т вторинних відходів, в тому числі 
макулатури – 11,0 тис. т, полімерів – 6,0 тис. т, 
склобою – 1,8 тис.т, відпрацьованих шин – 0,3 тис. 
т, текстильних відходів – 0,03 тис. т. Найбільше 
пунктів збору вторинної сировини зосереджено в 
містах Черкасах, Умані, Каніві. На жаль, в інших 
населених пунктах області, це питання залишається 
поза увагою. 

Важливим залишається питання надходження 
ресурсоцінних відходів на полігони та 
сміттєзвалища ТПВ. Попереднє сортування 
відходів та впровадження роздільного збору 
вторинних компонентів ТПВ дає можливість 
зменшити обсяги розміщення побутових відходів 
на полігонах та сміттєзвалищах.  

На Черкащині частково налагоджено систему 
роздільного збору ТПВ, зокрема у м. Черкаси для 
запобігання надходження на полігон ТПВ ПЕТФ-
пляшок встановлено спеціальні контейнери для їх 

збору від населення.  Зібрані від населення та 
підприємств використані ПЕТФ-пляшки ЗАТ 
“Черкасивторресурси” сортують за кольорами, 
подрібнюють, промивають, сушать та упаковують в 
м’які контейнери для подальшої передачі на 
утилізацію іншим підприємствам. За 2009 рік ЗАТ 
“Черкасивторресурси” зібрано 3,8 тис. т 
використаних ПЕТФ-пляшок, що в 7,8 % більше, 
ніж у 2008 році.  

Для покращення екологічної ситуації у сфері 
поводження з відходами на території регіону 
поступово впроваджуються нові технології 
переробки та знешкодження відходів.  Так,  на ЗАТ 
“Черкасивторресурси” проводиться обробка 
макулатури та полімерних відходів. У 2009 році 
підприємством заготовлено та оброблено 
макулатури (пресуванням) 4907,9 т; поліетилену, 
поліпропілену, полістиролу (подрібненням) – 380,9 
т; ПЕТФ-пляшок (подрібненням) – 3759,7 т.  

Висновки. На сьогоднішній день 
першочерговим завданням у сфері поводження з 
відходами є створення територіальних систем 
роздільного збору твердих побутових відходів та 
вилучення з них ресурсоцінних компонентів. 
Впровадження таких систем дасть змогу вирішити 
дві суттєві проблеми: по-перше, це зменшення 
навантаження на полігони і сміттєзвалища, 
внаслідок чого знизяться показники забруднення 
об'єктів довкілля; по-друге, зміцнення 
економічного потенціалу територій за рахунок 
вилучення ресурсоцінних відходів, що дасть змогу 
отримати додаткові тенденції розвитку регіону. 

Нині проблеми поводження з твердими 
побутовими відходами в Черкаській області 
можуть бути вирішені шляхом використання 
відходів в якості вторинної сировини, як одним із 
головних напрямків вирішення проблеми 
зменшення екологічного навантаження на довкілля 
області, та впровадження сучасних 
високоефективних та екологічно безпечних 
технологій переробки ТПВ. 
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