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SCIENTIFIC AND THEORETICAL JUSTIFICATION OF SOLID
HOUSEHOLD WASTE ACCUMULATION IN ZHYTOMYR REGION
Abstract. Practical experience of solid domestic waste (MSW) management in
Ukraine and developed countries is analyzed. Theoretical volumes of MSW
accumulation taking into account statistical factors are studied. The generalized
method of MSW accumulation volumes allows forecasting their formation from
the factors and evaluating the morphological composition of MSW in the region.
The system for optimizing community waste management at the collection and
disposal stage with the quality of the optimality criterion has been proposed. The
degree of recycling and the costs of collecting and transporting waste should be
taken as a criterion for optimising the urban waste management system at the
collection and disposal stage. The quality analysis of the waste management
system in the Zhytomyr region made it possible to identify the main problems in
municipal waste management and the main reasons for their occurrence. The
survey shows that the main problem in the area of waste management is the low
efficiency of the existing management system, accompanied by the introduction of
outdated and inefficient management methods with the lack of effective interaction
of all participants in the waste management process and, above all, the lack of
public involvement in solving the problem. The authors concluded that at the
present time Zhytomyr city and Zhytomyr Region faced the following problems in
the area of solid waste management: the number of spontaneous landfills has
increased; the number of modern waste collection bins is insufficient and there
are no bins for separate waste collection; the quality of solid waste collection
services is inadequate; there is no recycling plant in Zhytomyr; large amount of
household waste in the city landfill and absence of monitoring of its impact on the
environment.
Keywords: waste morphology; volume of solid municipal waste; MSW
accumulation; dump; landfill
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАКОПИЧЕННЯ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЖИТОМИРЩИНИ
Анотація. Проаналізований практичний досвід поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) в Україні та розвинених країнах світу. Вивчено
теоретичні обсяги накопичення ТПВ з урахуванням статистичних чинників.
Запропонована система оптимізації щодо управління відходами громад на
стадії їх збору і видалення за допомогою якості критерію оптимальності.
При вирішенні питань оптимізації системи управління міськими відходами на
стадії їх збору і видалення в якості критерію оптимальності слід приймати
ступінь утилізації відходів (кількість відходів для вторинного використання
на основі їх роздільного збору в житловому і нежилому секторі міста та
сортування відходів, збагачених корисними компонентами), витрати на збір
і транспортування відходів. Узагальнена методика обсягів накопичення ТПВ
дозволяє прогнозувати їх утворення з чинників та оцінений морфологічний
склад ТПВ області. Якісний аналіз системи управління поводженням з
відходами Житомирської області дозволив визначити основні проблеми у
сфері поводження з комунальними відходами та виявити основні причини їх
появи. Аналіз, виконаний авторами, показує, що основною проблемою у сфері
поводження з відходами є низька ефективність існуючої системи управління,
що супроводжується впровадженням застарілих та низькоефективних
методів управління з відсутністю ефективної взаємодії всіх учасників
процесу поводження з відходами і насамперед відсутність залучення громади
для вирішення проблеми. Автори дійшли висновку, що наразі в Житомирі та
Житомирській області, у сфері управління та поводження з твердими
побутовими відходами наявні наступні проблеми, а саме: збільшилась
кількість стихійних сміттєзвалищ; наявна недостатня кількість сучасних
контейнерів для збору побутових відходів та відсутні контейнери для
роздільного збирання відходів; спостерігається неналежна якість надання
послуг з вивезення твердих побутових відходів; відсутній сміттєпереробний
завод; виявлено велику кількість побутових відходів на території міського
звалища та відсутній моніторинг впливу ТВП на довкілля.
Ключові слова: морфологія відходів; обсяг твердих комунальних відходів;
накопичення ТПВ; звалище; полігон

Постановка проблеми
Основним завданням комплексного вирішення практичних питань управління
потоком відходів в місті є організація раціонального поводження з відходами
[1], що відповідає сучасним еколого-економічним та ресурсним вимогам і
включає мінімізацію витрат на санітарну очистку міста, використання відходів
як джерела сировини, забезпечення екологічної безпеки, перехід від полігонного
захоронення відходів до їх промислової переробки [2]. Тому, комплексне
управління відходами включає в себе організацію збору, видалення
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(транспортування), сортування, переробки та захоронення, а також зведення до
мінімуму кількості відходів, які направляються на захоронення [1–9].
Першочерговим завданням в розробці схеми управління відходами є
організація їх збору, видалення та використання сучасних підходів із
залученням методів ДЗЗ та ГІС [10–12, 23]. Зволікання з видаленням відходів
з місць їх утворення неприпустимо, бо може призвести до серйозного
забруднення міст. Видаляють відходи або на полігони захоронення, або на
спеціальні об'єкти для переробки та знешкодження. Поступовий перехід від
полігонного захоронення до промислової переробки є основною тенденцією
вирішення проблеми відходів у світовій практиці [13]. Промислова переробка
відходів знімає протиріччя між містом, де утворюється велика кількість
відходів, і передмістям, де відходи повинні бути розміщені. Мінімізація
кількості відходів, що направляються в місця їх переробки і захоронення,
вирішується на основі включення в схему управління операцій сортування
відходів і виділення ресурсів, придатних для подальшого використання
[1, 6, 14, 15].
Таким чином, на стадії збору відходів багато в чому визначається
ефективність і безпека їх подальшої переробки та захоронення. При вирішенні
питань оптимізації системи управління міськими відходами на стадії їх збору
і видалення в якості критерію оптимальності слід приймати ступінь утилізації
відходів (кількість відходів для вторинного використання на основі їх
роздільного збору в житловому і нежилому секторі міста та сортування
відходів, збагачених корисними компонентами), витрати на збір і
транспортування відходів.
Аналіз досліджень та публікацій
Проведення порівняльного аналізу використання різновидів систем
поводження з ТПВ у світовій практиці показало, що на сьогодні в світі
основним напрямком поводження з відходами є перехід від поховання (на
полігонах і звалищах) до промислової переробки. Вчені світу посилюють
пошуки можливостей використання відходів і їх окремих компонентів в якості
вторинних ресурсів, що одночасно сприяє економії сировини і постійній
турботі про охорону природи [14–19].
Кінцевою операцією в загальній схемі поводження з відходами в
розвинених країнах є промислова переробка [17], що вирішує питання
знешкодження, утилізації та ліквідації невикористаного залишку відходів.
Перехід від полігонного захоронення відходів до їх промислової переробки в
Україні має стати довгостроковою стратегією кардинального вирішення
проблеми відходів та, з огляду на дефіцит енергоносіїв, повинен вирішитися в
першу чергу [20–22].
Необхідність послідовного впровадження в життя концепції сталого
розвитку потребує розробки високоефективного обладнання та процесів
утилізації ТПВ, що не лише забезпечить заощадження матеріальних та
енергетичних ресурсів, але і зменшить забруднення навколишнього
середовища. Найбільшою мірою сучасним вимогам відповідає побудова
промислової технології за принципом комбінації різних методів переробки
ТПВ (комплексна переробка ТПВ), створення і використання мобільних
установок з ліквідації несанкціонованих і закритих звалищ. У зв’язку з цим
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одним з пріоритетних напрямів наукових досліджень в екологічній безпеці є
розробка, вдосконалення та обґрунтований вибір ефективних шляхів
переробки ТПВ.
Тому, основним етапом дослідження було теоретичне обґрунтування
утворення твердих побутових відходів на Житомирщині.
Матеріал і основні результати та їх аналіз
Дослідження проводилися на звалищах об’єднаних територіальних громад
Житомирщини. Всі побутові відходи мешканців Житомирщини без
попереднього сортування складуються на звалищах, що стали джерелом
інтенсивного забруднення атмосфери, підземних вод (а загалом загрозою
епідемічного стану), що зумовлює необхідність удосконалення процесу
складування відходів.
Переважна більшість житлових будинків Житомира є висотними,
оснащеними сміттєпроводами. Але в інших районних центрах області (Малин,
Коростень, Бердичів) ситуація протилежна. Більшість будівель належить до
приватного сектору. За наявності сміттєпроводу всі ТКВ, що накопичуються,
надходять у сміттєпровід через приймальні вікна з клапанами, які розміщені на
міжповерхових майданчиках. Відходи падають у сміттєприймальну камеру і
подаються двірником у сміттєзбірний контейнер. За відсутності сміттєпроводу
мешканці, двірники, прибиральники тощо виносять ТКВ до сміттєзбірних
контейнерів, частина з яких встановлена групами на контейнерних
майданчиках, інші по одному. Санітарний стан сміттєпроводів будинків є вкрай
незадовільним. Незадовільним є також санітарний стан контейнерів, оскільки в
місті не існує системи регулярного їх миття та дезінфекції.
На даний час в Житомирській області практикуються різні технології
збирання та вивезення побутових відходів (табл. 1).
Таблиця 1 – Технології збирання та вивезення побутових відходів
Об’єкт
Житловий
сектор
багатоквартирної
забудови

Збір
Стандартні
незмінювані
контейнери
місткістю 0,75 чи
1,1 м3

Утворювачі відходів,
об'єкти невиробничої
сфери
Індивідуальна
забудова
(приватний сектор)

Контейнери
місткістю 0,75 чи
1,1 м3
Контейнери
місткістю 0,75 чи
1,1 м3
Без використання
контейнерів

Вивіз ТКВ
Збиральні сміттєвози за плановоподвірною
системою
за
встановленими
маршрутами
і
графіками,
що
розроблені
перевізниками та погоджені із
замовниками послуг – утворювачами
відходів
Планово-регулярна система або
заявочна система (за дзвінком при
заповненні контейнера)
Збиральні сміттєвози за плановорегулярною (подвірною) системою
за встановленими маршрутами і
графіками
Сміттєвоз рухається за встановленим
маршрутом і графіком, а мешканці
виносять ТПВ в полімерних пакетах
(чи іншій тарі) і завантажують їх у
сміттєвоз
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У м. Житомирі існує розгалужена система заготівельних пунктів вторинної
сировини. Основні види вторинної сировини, в тому числі відібраної із ТКВ:
макулатура (картон, папір), скло (склотара, склобій), ПТЕФ пляшки, деякі
види полімерної плівки, метали (чорні та кольорові), текстиль приймаються на
різноманітних пунктах без обмежень обсягів.
Вивіз ТПВ здійснюється на полігони та звалища Житомирської області. На
сьогодні в області діє 819 місць видалення відходів. Також слід відзначити, що
більшість полігонів ТКВ не відповідають санітарним вимогам з експлуатації
полігонів, а значна кількість полігонів вже вичерпала свій ресурс і стала
фактором антропогенного навантаження на довкілля.
В області діє 6 полігонів, які, за даними Державної екологічної інспекції, не
відповідають екологічним та природоохоронним вимогам – ТОВ
«Міськкомунсервіс»
Новоград-Волинський,
Комунальне
виробничогосподарське підприємство в м. Коростень, Малинське МКП «Благоустрій»,
Радомишльське міське комунальне п-во, ТОВ “Полісся-Екосфера”,
КП «АТП 0628».
Тверді побутові нетоксичні відходи IV класу небезпеки розміщуються
також на міському сміттєзвалищі, яке розташоване біля с. Грозине
Коростенського району на місті відпрацьованих піщаних кар’єрів. Проектна
потужність полігону ТПВ – 2679,570 тис. м3. Полігон площею 30 гектарів діє з
1972 року. Обсяг накопичення відходів на міському сміттєзвалищі біля
с. Грозине Коростенського району представлено в табл. 2.
Таким чином, утворення відходів з року в рік зростає, тоді як значна частка
цих відходів видаляється на полігони та сміттєзвалища, які експлуатуються
неналежним чином, внаслідок чого створюють негативний вплив на
навколишнє природне середовище та здоров’я людей.
Таблиця 2 – Обсяг накопичення відходів на міському сміттєзвалищі,
яке розташоване біля с. Грозине Коростенського району
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

2016 рік, м3
5172,745
5260,078
1866,495
2180,792
2239,912
2115,332
1841,984
1900,546
2075,740
1840,328
1797,448
1597,688

2017 рік, м3
1629,498
1638,437
2636,213
2039,533
2572,504
2351,073
2270,092
2358,2
2459,6
1998,3
1896,5
1789,6

Проблеми поводження з ТПВ насамперед стосуються міських територій,
але є актуальними для сільської місцевості. У більшості населених пунктів
відсутні програми поводження з ТПВ та схеми санітарної очистки населених
пунктів, не ведуться реєстри об’єктів утворення, оброблення та утилізації
відходів і місць їх видалення, все це призводить до утворення стихійних
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сміттєзвалищ та погіршення санітарного стану населених пунктів.
Співвідношення обсягів ТПВ, що утворюються в міській та сільській
місцевості складає 63,8 та 36,2% відповідно.
Якісний аналіз системи управління поводженням з відходами
Житомирської області дозволив визначити основні проблеми у сфері
поводження з комунальними відходами та виявити основні причини, які їх
викликали. Аналіз таблиць показує, що основною проблемою у сфері
поводження з відходами є низька ефективність існуючої системи управління,
що супроводжується впровадженням застарілих та низькоефективних методів
управління з відсутністю ефективної взаємодії всіх учасників процесу
поводження з відходами і, в першу чергу, відсутність залучення громади для
вирішення проблеми.
Отже, на сьогодні в Житомирі та Житомирській області в сфері управління
та поводження з твердими побутовими відходами постали ряд проблем, а саме:
збільшилась кількість стихійних сміттєзвалищ (яка з кожним роком зростає,
хоч комунальні служби і прибирають); недостатня кількість сучасних
контейнерів для збору побутових відходів та відсутність контейнерів для
роздільного збирання відходів; неналежна якість надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів; відсутність сміттєпереробного заводу; велика
кількість побутових відходів на території міського звалища та відсутність
проведення моніторингу його впливу на довкілля.
Висновки
Таким чином, існуюча структура системи поводження з ТПВ на Житомирщині
недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різнорідність за відсутності
взаємодії з органами державного управління, службами охорони
навколишнього природного середовища та місцевою громадою не забезпечує
достатнього рівня контролю за санітарним станом територій, а також
збиранням, транспортуванням, знешкодженням та захороненням комунальних
відходів.
Отже, наведені дані свідчать, що за дослідженими показниками
Житомирщина ще не забезпечує покращення або хоча б стабільності
екологічної безпеки через слабкість економічного механізму впливу на
оптимізацію природокористування та захист навколишнього середовища,
непослідовне, формальне застосування принципу “забруднювач платить”,
вузькість бази екологічного оподаткування, відсутність механізмів індексації
нормативної бази тощо.
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