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Місце України серед найбільших 
держав Європи

За площею (крім Росії - європейська частина з площею 
території 4 238 500 км2)

УКРАЇНА
603 700 км2

ФРАНЦІЯ
543 965 км2

ГЕРМАНІЯ
356 733 км2

Україна є найбільшою країною Європи (не рахуючи Європейської 
частини території Росії). Її площа майже в два рази більше площі 

Німеччини і на 59 735 кв.км більша за площу Франції.
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Природні ресурси України
За своїм природним ресурсам, їх різноманітністю і
обсягами, Україна є найбагатшою країною Європи.
На її території є і добуваються:
- залізо; - граніти;
- марганець; - вапняки;
- вугіль; - калійні солі;
- титан; - нафта;
- уран ; - газ;
- золото; - ґрунти (найбагатші по
- сірка; вмісту гумусу та найродючіші).
Більшість цих ресурсів знаходиться в
Дніпропетровській області



ЕКОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ

Україна має найбільший сумарний 
показник техногенного 
навантаження за кількістю відходів 
на один квадратний кілометр:

 США          – 0,90 т/кв.км
 Західна Європа – 1,68 т/кв.км
 Україна    - 10,90 т/кв.км
 Донецька область - 64,10 т/кв.км
 Дніпроп-а область – 60,2 т/кв.км

Як бачимо, техногенне 
навантаження в Україні в 6,5 рази 
більше, ніж в Європі, а в 
промислових областях в 33-35 разів 
більше



Екологічні умови життєдіяльності 
населення Дніпропетровської області

На території Дніпропетровської області немає жодного району, де б
екологічні умови повністю відповідали вимогам безпеки для здоров'я
населення.



Основні причини критичної екологічної 
ситуації в Україні та в області

1. Промисловий прес:
- викиди в атмосферу 

шкідливих речовин;
- скидання забруднених 

стічних вод;
- накопичення 

промислових відходів;
- зарегулювання річок і 

багато інших чинників.

2. Тверді побутові
відходи (ТПВ):

- викиди в атмосферу шкідливих речовин в результаті димлення і горіння звалищ;

- забруднення підземних вод;

- забруднення зливовими стоками поверхневих вод;

- загрози бактеріального забруднення;

- неприємний запах, що викликає дискомфорт у населення.



Невеликий екскурс в екологію
З появою життя на Землі основною

структурно-функціональною одиницею
біосфери став біогеоценоз - сукупність
взаємодій живої і неживої природи.

Як видно зі схеми, в природі немає відходів:
рослини, використовуючи енергію світла,
вуглець з СО2, воду і мінеральні речовини з
ґрунту утворюють первинну біомасу і
викидають кисень в атмосферу.

Тварини поїдають біомасу рослин,
використовують кисень для прискорення
обміну речовин і виділяють СО2 в атмосферу.
Всі відходи тварин і їх трупи, опале листя і
мертві дерева переробляються
мікроорганізмами ґрунту до простих елементів і
води, які знову засвоюються рослинами. Цей
вічний, замкнутий кругообіг речовин в природі,
забезпечують живі організми, об'єднані в
біосферу.

У природному середовищі немає
накопичення відходів, які утворені живими
організмами, що неможливо утилізувати,.

Так було до появи Людини на Землі.



Стале поводження з ТПВ, як запорука сталого 
розвитку громад



МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТПВ



НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ I – II КЛАСІВ ТОКСИЧНОСТІ
• ртуть - близько 100 мг на кожну люмінесцентну 

лампу; 
• пестициди і лікарські препарати - окислювачі та 

відбілюючи компоненти; 
• компоненти фарб - важкі метали - до 3-5% від їх 

закупівельного кількості, 
• ВХДС ( відпрацьовані хімічні джерела струму) -

важкі метали, марганець, цинк, кислоти, свинець, 
• полімерні матеріали - вихідні компоненти для 

мимовільного синтезу діоксинів та інших 
ксенобіотиків;

• упаковки від миючих та чистячих  засобів – містять 
детергенти та речовини, які розчиняють.



Світовий досвід у вирішенні 
проблеми ТПВ

• Використання ТПВ як вторинної сировини для різних
галузей промисловості.

• Спалювання ТПВ з метою отримання дешевої теплової та
електричної енергії.

• Поховання неутилізованої біоорганічної частини на
спеціальних полігонах.

• Збір та утилізація специфічних відходів, таких як батарейки
та інші джерела харчування, контейнери і банки із
залишками лаку або фарби, залишків миючих і
дезінфікуючих засобів, які містять шкідливі хімічні
речовини і тому їх теж не можна викидати в звичайне
сміття.



РАЦІОНАЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРИНЦИП 3-х R  в ПОВОДЖЕНІ з 

ВІДХОДАМИ

1. REDUCE - запобігає утворенню
2. REUSE - використовуй повторно
3. RECYCLE - переробляй (відходи)

Якщо ці пункти не виходить виконати, тоді 
сміття спалюється.



Досвід Японії, Німеччини, 
Канади, США• Японія: 

- Обов'язковий роздільний збір сміття в 
контейнери різного кольору (4-5 кольорів).

- Вивезення різних видів сміття за суворим 
розкладом окремої машиною, обладнаній під 
конкретний вид сміття.
- Метал, папір і картон, пластик, гума та ін. 
використовуються як вторинна сировина для 
отримання нових виробів з різних видів ТПВ.

Неутилізова органічна частина ТПВ спалюється на 
сміттєспалювальних заводах.



Technologie. Transfer. Anwendung.
Сортування і утилізація побутових відходів в 

Німеччині

Technologie. Transfer. 
Anwendung.

З вироблених в 2015 р. 647 
млрд. КВтг електроенергії –
30% припадає на частку 
альтернативної енергетики
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ТИПОВИЙ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ 
ЗАВОД У НІМЕЧЧИНІ



Схема піролізної установки



ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛОВИХ СУДИН



Кінцеві продукти ATG- технології



Проблеми ТПВ в Україні
ЗВАЛИЩА, ЗВАЛИЩА, ЗВАЛИЩА – великі і 

маленькі, санкціоновані і ні –
це Екологічне самогубство України



Причини катастрофічної ситуації 
з ТПВ в Україні

• В Україні, як в період перебування її в складі Радянського Союзу, так
і в період її незалежності, ніколи не проводилася політика
наскрізного ЕКОЛОГІЧНОГО виховання та освіти, ні в школах, ні в
інститутах, ні в будь-яких спеціальних громадських організаціях.

• Відсутність ефективної державної політики в організації
раціонального поводження з побутовими відходами.

• Вкрай недостатньо розроблено природоохоронне законодавство в
частині поводження з твердими побутовими відходами.

• Недостатньо розроблена і практично не застосовується система
кримінальної та адміністративної відповідальності за забруднення
навколишнього природного середовища ТПВ.



Причини катастрофічної ситуації 
з ТПВ в Україні 
(продовження)

• Відсутність системи стимулювання розвитку
раціонального, безпечного поводження з твердими
побутовими відходами. Відсутність податкових пільг для
тих організацій і підприємств, які перероблюють відходи
у вторинну сировину або впроваджують технології з
використання вторинної сировини з ТПВ.

• Недостатньо розвинене виробництво вітчизняних
науково-технічних розробок і проектів за сучасними
технологіями утилізації ТПВ.

• Немає промислового виробництва обладнання і техніки з
переробки та утилізації ТПВ.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ

• Державний рівень:
- розробити основи державної екологічної політики;
- розробити і впровадити програми обов'язкової наскрізної 

безперервної екологічної освіти від дитячих дошкільних 
установ до вузів, усіх організацій та установ, незважаючи 
на їх правовий статус (державний, приватний, 
акціонерний і т.д.) з питань раціонального поводження з 
ТПВ;

- удосконалити природоохоронне законодавство в частині 
поводження з ТПВ.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ (продовження)

- удосконалити і посилити адміністративне та 
кримінальне законодавство в частині 
невідворотного покарання за порушення 
природоохоронного законодавства, в тому числі і 
за порушення в поводженні з побутовими 
відходами;
- розробити і впровадити систему стимулів для 
підприємств (малих, середніх, великих), які 
розробляють, проектують, впроваджують і 
використовують технології та обладнання для 
переробки та утилізації ТПВ.



СХЕМА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА 

ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ

• Рівень місцевого самоврядування (ради міст, районів,
об'єднаних громад):

1. Впровадити системи і програми обов'язкової, наскрізної
безперервної екологічної освіти на підлеглих громадам
територіях (в школах, ліцеях, підприємствах і
організаціях та на спеціальних курсах).

2. Організувати систему роздільного збору та вивозу
відходів на своїх територіях самостійно або разом з
сусідніми громадами.

3. Спільно з сусідніми громадами замовити проекти,
виділити місце для організації сучасних полігонів із
сортування та захоронення відходів, які не можуть бути
використані, як вторинна сировина.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ на місцевому рівні 

(продовження)
4. Організувати (заснувати) комунальні підприємства по
роздільному збору, вивезенню, вторинній переробці та
утилізації ТПВ та надавати їм підтримку з місцевого
бюджету.
5. Прийняти рішення, щоб протягом року-двох всі
торговельні установи, які знаходяться на їх території
громади, перейшли на торгівлю без використання
пластикових пакетів (є хороший приклад в місті
Новомосковську на початку 2000 років).
6. Вимагати від установ і організацій при друкуванні або
розмноженні документів та інших друкованих матеріалів, в
обов'язковому порядку використовувати обидві сторони
паперового листа.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ на місцевому рівні 

(продовження)
7. Заснувати місцеві екологічні свята (раз в тиждень, раз на
місяць або в квартал, хоча б раз на рік) як наприклад,
«Чисте село», «Чистий громада», «Чисте місто», «Чиста
річка», до проведення яких залучати все населення
громади від малого до великого.
8. На території громади організувати наочну агітацію, яка
пояснює жителям всю небезпеку для природи і самої
людини неорганізованого поховання або позбавлення,
викидання, побутових відходів на територію села, селища,
міста в невстановлених, необладнаних контейнерами для
збору сміття місцях.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ на місцевому рівні 

(продовження)

9. Організувати спеціальні пункти збору відходів,
які містять в собі токсичні речовини 1-2-го класів
небезпеки: джерела живлення (батарейки, малі
акумулятори) для телефонів, комп'ютерів та іншої
техніки, а так само відпрацьовані автомобільні
акумулятори та інші можливі матеріали або
техніку, що містять токсичні речовини.



ДОСВІД ЄВРОПИ В ПОВОДЖЕННІ З ТПВ



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ

Рівень громадськості
- створити незалежні громадські організації, які ставлять за 

мету створити зелений рух серед усіх членів своєї ОТГ;
- створити в кожної школі, ліцеї осередки зеленого руху, 

філії своїх організацій:
- розробити річний план дій по впровадженню сучасних 

методів  поводження з ТПВ на території ОТГ;
- налагодити взаємодію з аналогічними громадськими 

організаціями в інших громадах;
- налагодити взаємодію з керівництвом ОТГ та 

регіональними природоохоронними органами.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ

Рівень особистості
1. Кожен житель села, селища, міста повинен добровільно,
але обов'язково, пройти курси екологічної освіти на своїх
підприємствах, установах, організаціях або на спеціальних
семінарах.
2. Власним прикладом і вимогами до своїх дітей
виховувати в них повагу до рідної природи і
неприпустимість її забруднення навіть побутовими
відходами.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ на особистісному рівні 

(продовження)

3. Пояснювати своїм дітям і онукам, що викидати
просто на вулиці, на пляжі в лісі навіть обгортки від
цукерок, жуйок, пляшечки і банки з під напоїв,
одноразові стаканчики, серветки, загалом все, що
ми використовуємо, неприпустимо. За
європейськими мірками це не тільки не допустимо
з екологічної точки зору, але і некультурно і
аморально. Так можуть чинити тільки дикуни. Але,
адже ми, українці є частиною європейської
цивілізації, тому і повинні вести себе як
цивілізовані люди.



Шляхи вирішення проблеми раціонального 
поводження з ТПВ на особистісному рівні 

(продовження)
4. Рекомендувати, а іноді і вимагати від дітей,
читання популярної дитячої екологічної літератури,
влаштовувати спільні перегляди спеціальних
мультиплікаційних та ігрових дитячих фільмів, що
мають екологічну спрямованість.

Всі описані вище рівні доповнюють один одного і на
їх основі може бути створена в Україні і в кожній громаді
справжня і ефективна система поводження з відходами,
яка не буде завдавати непоправної шкоди
навколишньому природному середовищу, нинішньому і
майбутнім поколінням.



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З 
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ
(в рамках реалізації Дніпропетровської 
обласної комплексної програми (стратегії) 
екологічної безпеки та запобігання змінам 
клімату на 2016 – 2025 роки)



Дніпропетровська область

Демографічна характеристика:
• 22 - адміністративних райони, 
• 13 - міст обласного підпорядкування, 
• 7 - міст районного підпорядкування,
• 46 - селищ міського типу, 
• 1435 - сільських населених пунктів.
• 92 - територіальні  громади  Дніпропетровської області, що 

пропонується відповідно до Перспективного плану 
формування територій громад. 

3,18 млн. осіб - загальна чисельність наявного населення 
Дніпропетровської області на даний час. 



Адміністративна структура області (92 громади)



ТПВ в Області
• 1 100 тис. т/рік  - утворюється  ТПВ
• 600 тис т/рік - вивозиться  і захоронюється на          

санкціонованих звалищах
• 500 тис т/рік - вивозиться на несанкціоновані 

сміттєзвалища, або просто викидається за межами 
населеного пункту

• 11 - паспортизованих полігонів  (всі не відповідають 
екологічному законодавству та санітарним нормам)

• 400 – тільки врахованих несанкціонованих звалищ
• За рейтингом опитувань місцевого населення, питання 

звалищ і забруднення відходами стоїть на першому місці 
серед жителів Дніпропетровської області. 



ПРОГРАМА ПЕРЕДБАЧАЄ

• В рамках програми передбачається будівництво 
~12 сміттєперевантажувальних станцій і кількох 
невеликих майданчиків (кількість і розташування 
визначається проектом) зі збирання, сортування і 
навантаження в сміттєвози ТПВ для громад .

• Звалища області, де не забезпечується захист 
навколишнього середовища, повинні бути 
виведені з експлуатації і рекультивiровани.

• Будівництво 6 регіональних полігонів (один полігон 
в кожній зоні)  відповідно до європейських норм. 
Це дозволить підвищити ціну на переробку однієї 
тони відходів.



Схема вивезення ТПВ в   Дніпропетровській 
області з МЦПВ на полігони



Схема вивезення ТПВ в Дніпропетровській 
області



МІЖРАЙОНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ



ДВОРІВНЕВИЙ МЦПВ



ОДНЕРІВНЕВИЙ МЦПВ



ВИСНОВОК

ВСЕ  ЦЕ ПОВИННІ ЗРОБИТИ ОТГ ПРИ 
ПІДТРИМКИ ОБЛАСНОЇ ВЛАДИ

ЦЕ БУДЕ ГАРАНТІЄЮ, ЩО МАЙБУТНЕ 
ПОКОЛІННЯ ОТРИМУЄ ВІД НАС

ЧИСТУ  УКРАЇНУ!!!
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