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В статті проаналізовано негативний вплив відходів на навколишнє 

природне середовище. Показано динаміку утворення відходів, та приведе-

на їх класифікація. 

 

Серйозність впливу обробки та захоронення відходів на навколишнє 

середовище залежить від обсягу вироблених відходів, їх складу, кількості 

незаконно похованих відходів, кількості розміщених на звалищі і стандар-

тів на заводах по обробці відходів. Щорічно з надр Землі видобувається 

близько 1000 млрд. т породи, спалюється 1 млрд. т палива, викидається в 

атмосферу близько 20 млрд. т. діоксиду вуглецю, близько 300 млн. т окси-

ду вуглецю, 50 млн. т діоксиду азоту й багато інших шкідливих речовин. 

Наше майбутнє  буде залежати від того, як зміняться зазначені фактори. 

Остаточна обробка відходів, на сьогоднішній день, означає або їх захоро-

нення на звалищі, або спалювання. Ці два види остаточної обробки нада-

ють різний, але в обох випадках негативний, вплив на навколишнє середо-

вище.  

Життєдіяльність людини тісно пов'язана з виробництвом і споживан-

ням продукції, а також з відходами – основним джерелом забруднення на-

вколишнього природного середовища. Проблему утворення, складування й 

видалення відходів людина змушена вирішувати практично стільки, скіль-

ки існує, тому що природа не знає механізму утилізації та знешкодження 

відходів. Щорічно утворюється близько 150 млрд.т. твердих, рідких і газо-

подібних відходів. У Донецькій області кількість викидів шкідливих речо-

вин в атмосферне повітря починаючи з 2007 року стабілізувалася на рівні 

1893,7 тис. т на рік . 

Загальновідомо, що людська діяльність призвела до глобальних змін 

НПС, а людина постійно перебуває під впливом факторів НПС, тому що 

вона дихає атмосферним повітрям, п'є воду, вживає в їжу рослинні продук-

ти. Унаслідок надходження із різноманітних галузей в навколишнє приро-

дне середовище різних шкідливих хімічних речовин і сполук неможливо 



істотно встановити рівень небезпеки, яку вони завдають для здоров'я люд-

ства. 

За результатами наукових досліджень учених з Інституту екогігієни і 

токсикології ім. Л.І. Медведя було встановлено, що існує прямий зв'язок 

між рівнем забруднення атмосферного повітря та алергійними дитячими 

захворюваннями. 

У таких містах, як Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, які характе-

ризуються наявністю великої кількості промислових підприємств, люди 

частіше хворіють на хронічні захворювання, пов'язаними з забрудненням 

ОПВ. Проблема екологічної безпеки навколишнього природного середо-

вища - це комплексна проблема всього людства. 

Таким чином, щоб забезпечити екологічну безпеку й зменшити нега-

тивний вплив на здоров'я людини та природу в цілому, необхідно розроб-

ляти нові технології або вдосконалювати вже наявні. 

За даними Головного управління статистики в Донецькій області та 

Державного комітету статистики України в Донецькій області на рис.1 по-

казана динаміка утворення відходів на початок і кінець року. 

 

 
Рис.1. Динаміка утворення твердих побутових відходів 

 

Для забезпечення екологічної безпеки і нейтралізації шкідливого 

впливу твердих побутових відходів (ТПВ) на ОПВ необхідно їх знешкоди-

ти або утилізувати.  

У світовій практиці відомо понад двадцять методів поводження з 

ТПВ. Їх класифікують за різними ознаками.  

За кінцевої мети методи діляться на:  



• ліквідаційні (вирішальні в основному санітарно-гігієнічні задачі);  

• утилізаційні (вирішальні додатково ще й завдання економіки - вико-

ристання вторинних ресурсів).  

За технологічним принципом на:  

• біологічні;  

• термічні;  

• хімічні;  

• механічні;  

• змішані.  

За інтенсивністю протікання процесів знешкодження на:  

• пасивні (включають компактування, капсулювання та захоронення 

на полігонах);  

• активні (засновані на термічному впливі (полум'яному та безполу-

м'яної спалюванні на сміттєспалювальних заводах), а також компостування 

на сміттєпереробних заводах).  

Практичне поширення у світовій практиці отримали три методи:  

• складування (поховання) на полігонах;  

• спалювання;  

• аеробне біотермічні компостування.  

Вибір методу поводження з ТПВ залежить від ряду умов:  

• складу та властивостей ТПВ;  

• клімату;  

• потреби в органічному добриві або теплової енергії; 

• екологічних та економічних чинників. 

Всі зазначені методи поводження з ТПВ мають великі недоліки. При 

цьому для будь-якого населеного пункту видалення або знешкодження 

ТПВ перетворюється в першу чергу в екологічну проблему, що порушує 

нормальне функціонування міського господарства з позиції громадської 

санітарії та гігієни, а також умови життя населення, в цілому. Людина по-

винна використовувати все те, що дає їй природа, але не забувати про те 

що все що він робить в процесі життєдіяльності, не в якому разі не повин-

но зашкодить довкіллю і звичайно здоров'ю всього людства. Людина, ви-

користовуючи освіту, науку і культуру, вміє за допомогою інноваційних 

технологій, продумати шляхи використання природних ресурсів протягом 

усього життєвого циклу, щоб дотримувався баланс між екологічною та 

громадською безпекою, а також безпекою природокористування. Для цьо-



го слід здійснювати утилізацію та знешкодження відходів екологічно без-

печними методами. 

Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство - лише незначна час-

тина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя. Людина 

протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а 

зробити його зручним для свого існування. Тепер ми усвідомили, що будь-

яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення 

стану біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для люди-

ни. Всебічне вивчення взаємин людини з навколишнім світом призвели до 

розуміння, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, але і фізичний, 

психічний і соціальний добробут. Здоров'я - це капітал, даний нам не тіль-

ки природою від народження, але і тими умовами, в яких ми живемо. 

Проблема негативного впливу відходів може бути ефективно виріше-

на тільки при активної участі місцевої влади та місцевого населення. Оскі-

льки рішення не зводиться до вибору та придбання «адекватною» техноло-

гії, а вимагає комплексного втручання в усі - соціальні та економічні - ас-

пекти проблеми, то участь влади не повинна зводитися лише до прийняття 

керівних рішень. 
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