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Проведено дослідження складу та потенційних запасів вторинної сировини в твердих побутових відходах 

міста Житомира. У ході дослідження визначались таки види вторинної сировини: макулатура, склотара, пласт-
маса; чорні та кольорові метали. В експерименті приймали участь родини учнів восьмих класів усіх шкіл міста 
Житомира, таким чином, було охоплено всі верстви населення. У дослідженні взяли активну участь 617 родин 
міста. У результаті проведеного експерименту було уточнено та отримано достовірну інформацію щодо вмісту 
вторинної сировини в твердих побутових відходах міста Житомира: папір – 17,1 %, скло – 12,5 %, полімерна 
упаковка – 13,5 % метал – 3,2 % . Як свідчать результати досліджень, в умовах міста Житомира можна досягти 
повторного використання для 30–40 % усіх твердих побутових відходів.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією із найактуа-
льніших екологічних, соціальних та економічних 
проблем людства є проблема поводження із тверди-
ми побутовими відходами (ТПВ). Після Всесвітньої 
конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (1992) у проми-
слово розвинених країнах, країнах із перехідною 
економікою та в багатьох країнах, що розвиваються, 
почали розроблятися національні, регіональні та 
місцеві плани щодо охорони навколишнього сере-
довища, частиною яких стали шляхи вирішення 
проблем управління відходами.  

Згідно із [1] Закон України «Про відходи» визна-
чає правові, організаційні та економічні засади дія-
льності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням 
обсягів утворення відходів, їх збиранням, переве-

зенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, 
утилізацією та видаленням, знешкодженням і захо-
роненням, а також із відверненням негативного 
впливу відходів на навколишнє природне середови-
ще та здоров'я людини на території України. Разом 
із тим, у законі не знайшла визначення і не відобра-
жена сутність управління відходами, зокрема вико-
ристання їх як вторинної сировини. У [2] також не 
передбачено нормування операцій відбору вторин-
ної сировини, вказано лише що «збирання вторинної 
сировини на полігонах ТПВ дозволяється спеціаль-
но організованим бригадам при узгодженні з місце-
вими органами санітарно-епідеміологічної служби 
та територіальними органами Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України та 
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наявності відповідної ліцензії». Разом із тим, управ-
ління відходами включає в себе організацію збору 
відходів, вибір способу їх переробки або знешко-
дження,  а також засобів і заходів щодо зменшення 
кількості відходів. У державах, де управління ТПВ є 
розвинутим практично і нормованим законодавчо, 
агентства чи регулятивні органи створюють законо-
давче підґрунтя для реалізації програм із вторинного 
перероблення, за допомогою яких виділяють потоки 
відходів, які використовуються у процесі вторинно-
го перероблення (папір, метали, будівельні матеріа-
ли) [3]. Для країн із перехідною економікою, до 
яких належить й Україна, такі механізми не розроб-
лені і не реалізовані, а проблема поводження з ТПВ 
стоїть особливо гостро. Проблема поводження з 
ТПВ повинна розглядатись як один з визначальних 
факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріо-
ритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела та 
екологічно небезпечного чинника. Відходи є важли-
вим місцевим фактором забруднення та основним 
джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. 
Низький рівень використання відходів для перероб-
ки призводить до накопичення їх у навколишньому 
природному середовищі і спричиняє його забруд-
нення. Тому важливим є розроблення та запрова-
дження стратегії поводження із вторинними відхо-
дами, встановлення пріоритетів у послідовності її 
впровадження, що значною мірою визначається 
складом і потенційними запасами вторинної сиро-
вини в ТПВ, які значно залежать від регіону та насе-
леного пункту України. 

Мета роботи – дослідити склад твердих побуто-
вих відходів міста Житомира з метою оцінки потен-
ційних запасів вторинної сировини, яка може бути 
використана для розроблення стратегії управління 
ТПВ і встановленні пріоритетів упровадження цієї 
стратегії.. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Розв’язання ключових екологічних проблем, 
пов’язаних з неефективним поводженням із відхо-
дами, зменшення накопичення відходів у місцях їх 
складування, забезпечення повторного використан-
ня відходів, а також створення системи комплексно-
го управління твердими побутовими відходами з 
максимальним вилученням вторинної сировини є 
першочерговою задачею в умовах міста Житомира. 

Загалом, основою концепції комплексного 
управління відходами є те, що відходи складаються 
з різних компонентів, які не повинні змішуватись і 
повинні утилізуватися окремо один від одного най-
більш раціональними способами. 

У будь-якому випадку, в процесі створення ком-
плексної системи управління відходами повинні 
розроблятися муніципальні системи управління 
відходами, в яких необхідно притримуватись таких 
принципів:  

- будь-яка муніципальна система управління від-
ходами повинна розроблятись з урахуванням місце-
вих проблем;  

- розроблення та впровадження програм повинно 
безперервно супроводжуватись моніторингом та 
оцінкою результатів; 

- місцевий досвід управління відходами повинен 
постійно оновлюватись і поповнюватись за рахунок 
здійснення послідовних локальних заходів і про-
грам; 

- необхідно забезпечувати активну участь всіх 
груп населення (які продукують сміття). 
 Безперечно, для кожного конкретного населе-
ного пункту є необхідним вибір комбінації підходів, 
які враховують місцевий досвід і місцеві ресурси. 
Комплекс заходів щодо управління відходами базу-
ється на вивченні потоків відходів, оцінці варіантів 
їх утилізації і включає здійснення послідовних ло-
кальних експериментальних проектів, що дозволя-
ють зібрати інформацію та отримати досвід. Оскіль-
ки для коректного управління ТПВ в умовах конк-
ретного міста необхідно з’ясувати,  з якими реаль-
ними обсягами потоку відходів ми маємо справу та 
які недоліки існують в сфері управління відходами, 
то одним із таких проектів стало визначення складу 
та кількості вторинної сировини у твердих побуто-
вих відходах міста Житомира (у процесі створення 
та реалізації якого було дотримано принципів ство-
рення муніципальних систем управління відходами). 
 На сьогодні в місті Житомирі в сфері управлін-
ня та поводження з твердими побутовими відходами 
постала низка проблем, а саме:  

- недостатній рівень екологічної освіти, вихо-
вання та свідомості  населення міста Житомира; 

- низький рівень участі громадськості у сфері 
поводження з відходами. 

- велика кількість стихійних сміттєзвалищ; 
- неналежне обслуговування сміттєзбірних май-

данчиків (улаштування твердого покриття та огоро-
дження) у місті Житомирі;  

- недостатня кількість сучасних контейнерів для 
збору побутових відходів; 

- недостатня якість надання послуг із вивезення 
твердих побутових відходів; 

- застарілий парк машин, механізмів і сміттєпри-
биральної техніки на підприємствах-перевізниках 
ТПВ; 

- відсутність забезпечення системи роздільного 
збору відходів від населення; 

- відсутність у місті Житомирі сміттєсортуваль-
ної лінії; 

- низький рівень використання побутових відхо-
дів як вторинної сировини; 

- велика кількість захоронення побутових відхо-
дів на території міського полігону та необхідність 
зменшення навантаження на нього. 

Система поводження з побутовими відходами 
міста Житомира повинна передбачати створення 
умов, що сприятимуть забезпеченню повного зби-
рання, сортування, перевезення, утилізації, знешко-
дження та захоронення побутових відходів і обме-
ження їх шкідливого впливу на навколишнє приро-
дне середовище та здоров'я людей, зменшення нега-
тивного впливу полігону із захоронення ТПВ на  
навколишнє природне середовище. Полігон ТПВ у 
місті Житомир є одним із типових українських полі-
гонів, які зазвичай експлуатуються з мінімальним 
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виконанням природоохоронних заходів. Усі побуто-
ві відходи міста Житомира без попереднього сорту-
вання захоронюються на полігоні, який став джере-
лом інтенсивного забруднення атмосфери, підзем-
них вод, а загалом – загрозою епідемічного стану. 
Часто трапляється неконтрольоване займання та 
саморозігрівання сміттєзвалища. Під впливом ком-
понентів хімічного розпаду відходів значно зношу-
ється спеціальна техніка, яка використовується в 
процесі захоронення відходів на полігоні. 

За даними,  які було представлено на 12  сесії VІ 
скликання Житомирської міської ради з початку 
експлуатації міського полігону накопичилось близь-
ко 12–15 млн. м3 різних відходів, висота пласту яких 
складає близько 30 метрів. Щороку на міському 
полігоні ТПВ захоронюється біля 450 тис. м3 побу-
тових відходів, а це близько 1,23 тис. м3 відходів на 
добу. На полігоні проводиться захоронення відходів 
3 та 4 класу небезпеки від населення міста і підпри-
ємств усіх форм власності.  

Джерелами надходження відходів [1] є: 
– відходи від багатоповерхової забудови – біля  

63  %; 
– відходи від приватної житлової забудови – біля  

26 %; 
– відходи від комерційних та інших суб’єктів го-

сподарювання – біля  11 %. 
З наведених вище даних випливає, що відходи 

від багатоповерхової забудови та від приватної жит-
лової забудови складають 89  %  твердих побутових 
відходів міста. 

Заявлений морфологічний склад побутових від-
ходів, які надходять до полігону [2]: 

- харчові відходи – 33,1 % ; 
- папір – 5,9 % 
- метал – 3,3 % ; 
- полімерна упаковка – 13,2 % ; 
- деревина – 4,1 % ; 
- скло – 13,5 % ; 
- ганчір’я – 2 % ; 
- шкіра, гума – 1,4 % ; 
- будівельні відходи – 3,7 % ; 
- шляховий змет – 11 % ; 
- інші відходи – 8,8 %. 
Однак, відсутність вагової на міському полігоні 

ТПВ ставить під сумнів відповідність цього приве-
деного вище складу відходів реальності. Склад та 
об’єми накопичення побутових відходів змінюються 
залежно від місцевості, впорядкованості житлового 
фонду, пори року та багатьох факторів, які варію-
ють, що було підтверджено в ході експерименту. 
Саме уточнення складу відходів, які продукуються 
населенням, а також визначення складу та кількості 
вторинної сировини в твердих побутових відходах 
міста Житомира стало задачею експериментальних 
досліджень. 

У ході дослідження визначались такі види вто-
ринної сировини у відходах: макулатура; склотара і 
склобій; пластмаса; чорні та кольорові метали 

В експерименті приймали участь родини учнів 
восьмих класів усіх шкіл міста Житомира, (31 шко-

ла),  тобто було охоплено всі верстви населення.  У 
дослідженні взяли активну участь 617 родин міста з 
усіх районів (2358 людей – табл. 1). 

Визначення складу та кількості вторинної сиро-
вини в ТПВ міста проводилось за допомогою збору 
даних та їх подальшого аналізу.  Збір даних було 
здійснено за допомогою анкетування. Кожен учень 
отримав бланк з інформацією, яка потрібна для про-
ведення експерименту в домашних умовах (лютому 
2012, травні 2012 року, вересні 2012, лютому 2013).  

 
Таблиця 1 – Роз’яснення аудиторії, яка брала 

участь в експерименті 
 

Назва  та адреса навчального  
закладу 

Кі-
лькіс

ть 
ро-
дин 

Кіль-
кість 

людей 

ЗОШ № 1 ( вул Якіра, 26) 19 65 
Ліцей № 2 (вул. Саєнка , 56) 20 85 
ЖМГ № 3 (вул. Котовського, 8) 20 74 
ЗОШ № 5 (вул. Клосовського, 16) 21 89 
ЗОШ № 6 (площа Короленка, 7) 19 85 
ЗОШ № 7 (вул. Перемоги, 79) 20 78 
ЗОШ № 8 (Майдан Згоди, 5) 21 76 
ЗОШ № 10 (Київське шосе, 37) 20 79 
ЗОШ № 12 (Старий бульвар, 4) 21 81 
ЗОШ № 14 (вул. Кібальчича, 7) 18 69 
ЗОШ № 15 (вул. Максютова, 261) 21 86 
ЗОШ № 16 (вул. М.Рибалка, 15) 20 70 
ЗОШ № 17 (вул. Київська, 49) 17 72 
ЗОШ № 19 (вул. Л.Українки, 71) 20 73 
ЗОШ № 20 (вул. Східна, 65) 19 72 
ЗОШ № 21 (вул.1 Травня, 6-а) 19 67 
ЗОШ № 22 (вул. Космонавтів, 36) 20 67 
Гімназія № 23 (вул.Лятошинського,14) 22 77 
Ліцей № 24 (вул. Шевченка, 105-б) 20 81 
Ліцей № 25 (вул. М.Бердичівська, 18) 20 75 
ЗОШ № 26 (пр. Миру, 59) 20 86 
ЗОШ № 27 (пр. Миру, 27) 20 68 
ЗОШ № 28 (Маршала Рибалка, 17) 21 82 
ЗОШ № 30 (пров. Шкільний, 4) 20 78 
ЗОШ № 32 (вул. Черняховського, 48) 20 73 

ЗОШ № 33 (вул. В.Бердичівська, 52) 21 77 
Міський колегіум (вул. Мануїльсь-
кого, 18) 

18 74 

ЗОШ № 35 (вул. Мануїльського, 95-
а) 

19 82 

ЗОШ № 36 (вул. Домбровського, 21) 21 69 
Гуманітарна гімназія № 1 (Вітрука, 
55) 

20 72 

Міський ліцей при ЖДТУ (проспект 
Миру, 26) 

20 76 

31 школа 617 2358 
 
Завдяки вигідному (з точки зору експерименту) 

територіальному розміщенню шкіл у ході дослі-
дження було охоплено всю територію міста Жито-
мира(рис. 1). 

Дані вимірювань, а саме; період накопичення ві-
дходів, кількість членів родини, маса компонентів 
ТПВ та їх загальний об’єм визначалися учнями са-
мостійно. 
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Рисунок 1 – Районування території дослідження, 
згідно з розташуванням навчальних закладів 

 
Наступним етапом став розрахунок умісту вто-

ринної сировини в ТПВ для кожної окремої родини, 
завдяки чому було отримано дані про питому кіль-
кість ТПВ (мі/люд.добу, кг/люд.добу) та відсотко-
вий вміст вторинної сировини в ТПВ (макулатура; 
склотара і склобій; пластмаса; чорні та кольорові 
метали) Після цього проводилась статистична обро-
бка даних для кожного району дослідження та роби-
лись висновки залежно від сезону та впорядкування 
житлового фонду. В процесі статистичної та мате-
матичної обробки отриманих даних для кожного 
показника (тобто відсоткового вмісту вторинної 
сировини) було розраховано коефіцієнти варіації та 
отримано наступні результати:  

- Vмакулатура = 15,61 %; 
- Vскло = 21,67 %; 
- Vпластмаса = 24,85 %; 
- Vметали = 30,09 %. 

Коефіцієнт варіації на практиці використовуєть-
ся не тільки для порівняльної оцінки варіації, а й для 
характеристики однорідності сукупності. Якщо цей 
показник не перевищує 33,3 %, варіація ознаки вва-
жається слабкою, а якщо більше 33,3 % – сильною. 
У разі слабкої варіації статистична сукупність вва-
жається однорідною, а середня величина – типовою, 
тому її можна використовувати як узагальнюючий 
показник цієї сукупності. Таким чином, отримані 
коефіцієнти варіації свідчать про однорідну сукуп-
ність результатів експерименту, а також про можли-
вість використання середньої величини як узагаль-
нюючого показника сукупності.   

Далі наведено результати досліджень без промі-
жних розрахунків і дій (табл. 2) щодо вмісту (%) 
вторинної сировини в твердих побутових відходах. 
Графічно результати досліджень представлені на 
рис. 2,3. 

ВИСНОВКИ. Через відсутність комплексної сис-
теми управління відходами в Україні на звалища 
потрапляє абсолютна більшість сміття. У результаті 
проведеного дослідження було уточнено та отрима-
но достовірну інформацію щодо вмісту вторинної 
сировини в твердих побутових відходах міста Жи-
томира. Як свідчать результати досліджень в умовах 
міста Житомира повторного використання можна 

досягти для 30–40% усіх твердих побутових відхо-
дів. 

Таблиця 2 – Вміст вторинної сировини в твердих 
побутових відходах (від населення) 

 
Навчальний 

заклад 
Ма-

кула-
тура, 

% 

Скло,
% 

Пла-
стма-
са, % 

Метал, 
% 

ЗОШ № 1 15,6 12,5 11,8 2,3 
Ліцей  № 2 19,7 11,1 13,9 1,8 
ЖМГ № 3 17,2 14,6 10,6 2,8 
ЗОШ № 5 18,5 13,8 12,5 3,4 
ЗОШ № 6 11,4 11,5 12,4 3,8 
ЗОШ № 7 14,9 10,2 9,5 4,6 
ЗОШ № 8 18,6 12,5 15,2 3,5 
ЗОШ № 10 16,3 14,6 18,4 2,5 
ЗОШ № 12 14,2 8,4 11,5 3,3 
ЗОШ № 14 19,5 12,2 19,6 3,4 
ЗОШ № 15 18,6 7,5 19,3 2,3 
ЗОШ № 16 17,5 15,7 17,7 2,2 
ЗОШ № 17) 15,6 8,2 11,1 5,5 
ЗОШ № 19 10,9 14,5 10,6 2,7 
ЗОШ № 20 14,3 10,4 12,3 3,9 
ЗОШ № 21 18,3 13,5 9,4 4,4 
ЗОШ № 22 21,7 9,8 9,8 1,5 
Гімн. № 23 20,1 16,5 13,2 3,5 
Ліцей № 24 14,6 11,4 12,3 1,8 
Ліцей  № 25 21,1 11,5 18,5 4,2 
ЗОШ № 26 21,3 12,1 18,2 2,5 
ЗОШ № 27 15,6 16,3 11,2 2,8 
ЗОШ № 28 18,9 16,2 15,4 2,3 
ЗОШ № 30 14,5 16,8 12,5 2,5 
ЗОШ № 32 19,7 12,3 10,6 4,2 
ЗОШ № 33 16,6 14,2 10,5 4,5 
Міськ.кол-м 15,8 9,8 16,2 3,4 
ЗОШ № 35 19,2 7,9 18,9 2,9 
ЗОШ № 36 18,2 11,2 15,8 4,7 
ГГ № 1 15,2 16,3 10,1 3,5 
МЛ ЖДТУ 15,6 13,4 8,7 2,5 

 

Рисунок 2 - Вміст вторинної сировини 
в ТПВ, за результатами дослідження 

(%)

17,1

12,513,5

3,2

53,7

папір скло полімери метали інше
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Рисунок 3 - Вміст вторинної сировини 
в ТПВ за морфологічним складом 

побутових відходів, які надходять до 
полігону (%)

5,9

13,5

13,23,3

64,1

папір скло полімери метали інше
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In a study of potential reserves and recycling of municipal solid waste in the city of Zhitomir. The study identified 

these types of recycled materials: recycled paper, glass, plastic, ferrous and non-ferrous metals. The experiment 
involved a family of students eighth grade school in Zhitomir. were covered by the general population. The study 
involved 617 active families of the city. As a result of this experiment was to obtain reliable information about the 
content of recycled materials in the solid waste of the city of Zhitomir: paper - 17.1%, glass - 12.5%, plastic packaging - 
13.5 Metal - 3.2%. According to a study in the city of Zhitomir is possible to achieve re-use for 30-40% of all municipal 
solid waste.  

Кey words: secondary raw materials, solid waste, waste management, landfill 
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