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Суттєвих змін у роботі полтавського полiгону 
ТПВ немає. Так, протягом останнiх 5 років не прово-
дилось нiчого, крім закупівлі 4 одиниць бульдозерної 
техніки та встановлення автомобільних вагів.  
У той же час кiлькiсть накопичених вiдходiв зрос-
тає. Тому проблема поводження з відходами – одна з 
ключових екологічних проблем. 
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Постановка проблеми. Обсяги відходів, роз-
міщених на Полтавському полігоні ТПВ від почат-
ку його експлуатації (дата початку експлуатації 
полігону – 1953 рік), становлять 13572646 м3. За 
добу в 2016 роцi вивозилося в середньому 335,3 
тонни (2117 м3), а в 2017 роцi (за 9 міс.) вивозилось 
289 тонн (2084,4 м3).  
Зростає кiлькiсть накопичених вiдходiв, а суттє-

вих змін у роботі полiгону немає. Так, протягом 
останнiх 5 років не проводилось нiчого, крім заку-
півлі 4 одиниць бульдозерної техніки та встанов-
лення автомобільних вагів. Тому проблема пово-
дження з відходами – одна з ключових екологіч-
них проблем. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослiджень Полтавського полiгону ТПВ і відпо-
відних публiкацiй останнiм часом не проводило-
ся.  
Загальні теоретично-методичні питання щодо 

екологічних аспектів вирішення народногоспо-
дарських проблем та ефективності природоохо-
ронних заходів, пов’язаних із вирішенням про-
блем поводження з відходами, розроблялися в 
роботах Балацького О. Ф., Бистрякова І. К., Бор-
щевського П. П., Буна Е., Дорогунцова С. І., Ка-
чинського А. Б., Лимаренка В. О., Міщенка В. С., 
Мельника Л. Г., Хенса Л., Шевчука В. Я. та ін. 
Проте багато аспектів поводження з відхода-

ми, в тому числі з ТПВ, залишаються недостат-
ньо вирішеними.  

Метою даної роботи є дослідження Полтав-
ського полігону твердих побутових відходів, йо-
го технiчних характеристик. 
Для досягнення поставленої мети передбача-

лося вирішити наступні завдання: 
- висвiтлити технiчнi характеристики полi-

гону; 
- дати оцінку впливу на навколишнє середо-

вище (ґрунт та атмосферне повітря). 
Методи досліджень: польовий, методи мате-

матичної статистики, систематичний. 
 Предмет досліджень – процеси, що відбува-

ються в навколишньому середовищі (ґрунті та 
атмосферному повітрі) під впливом полігону 
твердих побутових відходів, та сам полiгон. 
Результати досліджень. У роботі описанi 

технiчнi характеристики Полтавського полiгону 
ТПВ та досліджено його вплив на ґрунт та атмо-
сферне повітря. 
Адреса Полтавського полiгону ТПВ: Ковалів-

ська сільська рада Полтавського району Полтав-
ської області, Урочище Триби, 2а.  
Розташування: на 1,07 км  на південний схід 

від міста Полтава, на 0,75 км на північ від сели-
ща Макухівка Полтавського р-ну Полтавської 
області. З заходу ділянка обмежена землями 
Полтавського будівельного технікуму транспор-
тного будівництва та землями ШЕД-641, із пів-
дня та сходу – захисною зоною ЛЕП 10 кВ та 
землями Держлісгоспу.  
Ділянка звалища знаходиться у межах лісо-

степового ландшафту.  
Клімат району помірно-континентальний.  
Природно-кліматичні умови: згідно з ДБН 

360-92, район розміщення звалища відноситься 
до П-В2 кліматичного району. 
Середні показники температури, вологості по-

вітря, кількості опадів та інші показники  наве-
дені в таблиці: 
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Цифрова 
Показники 

характеристика 

Середня місячна температура повітря 7,1 °С 
Середня температура найбільш теплого місяця 20,6 °С 
Середня температура найбільш холодного місяця -9,6 °С 

Середня річна тривалість сонячного сяйва 2021 годин 
Середня річна температура ґрунтів 9 °С 
Середня річна вологість повітря 74% 
Середня річна кількість опадів 536 мм 

Середній річний радіаційний фон 10–12 мкр/год 
Середня кількість днів з грозою 27 

Середня величина снігового покриву 7 см 

Проведено дослiдження проб ґрунту дослiдження повiтря населенних мiсць станом на 2017 рiк. 
Нижче наведено дані досліджень згiдно з Протоколом № 4-18 «Дослiдження повiтря населенних 
мiсць» вiд 27 березня 2017 року.  

Дата відбору ГДК 27.03.2017 
  200 м 

SO2 0,5 ‹0,08 
NO2 0,085 0,017 
NсH3 0,2 н/в 
H2S 0,008 н/в 
CL 0,1 н/н 

  300 м 
SO2 0,5 ‹0,08 
NO2 0,085 0,014 
NH3 0,2 н/в 
H2S 0,008 н/в 
CL 0,1 н/в 

  500 м 
SO2 0,5 ‹0,08 
NO2 0,085 0,017 
NH3 0,2 н/в 
H2S 0,008 н/в 
CL 0,1 н/в 

Вiдповiдно до Протоколу №1-3 «Дослiдження проб ґрунту» вiд 27.03.2017 року: 

 Fe Mn Hg Cu Zn 
 ГДК 
 н/н 1500,0 0,3 3,0 23,0 

№1 9,57 9,35 0,0001 1,21 1,91 
№2 10,02 10,31 0,0001 0,98 1,7 
№3 9,65 9,91 0,0001 1,11 1,8 
 

Висновок. Проаналізувавши наведені дані, 
можна зробити висновки про необхідність жорс-
ткого контролю над станом полiгону ТПВ та 
необхiдність впровадження стандартів ЄС до 
нормативно-правової бази України у сфері пово-

дження з відходами аби зменшити обсяги відхо-
дів, розміщених на Полтавському полігоні ТПВ 
від початку його експлуатації та мінімізувати 
відходи за рахунок розроблення та впроваджен-



СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

№ 1 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 149

ня новiтнiх технологій, що знизило б техноген-
ний вплив відходів на довкілля. 
Внаслідок росту виробництва, споживчої ак-

тивності населення, нераціонального викорис-
тання ресурсів, обмеженого залучення вторин-
них ресурсів у виробництво, відсутність дієвих 
організаційно-екологічних механізмів стимулю-
вання рециркуляції відходів проблема твердих 
побутових відходів набула глобального характе-
ру. Існує необхідність створення систем управлін-
ня відходами на місцевому та регіональному рів-
нях з резервуванням земельних ділянок для 
об’єктів поводження з відходами за оптимізова-
ними екологічно-безпечними технологіями. Також 
необхідно вдосконалювати як диференційоване 
вивезення ТПВ, так і їхню переробку [5]. Адже 
тверді побутові відходи несуть значну санітарну 
небезпеку, тому що є сприятливим середовищем 
для розвитку паразитичної фауни, патогенної 
мікрофлори (черевний тиф, дезентерія, туберку-
льоз та ін.), служать місцем розмноження пере-
носників інфекційних захворювань, гризунів та 
мух. Тому позитивним прикладом є ініціатива  
мiста Пирятина, котре для вирiшення проблеми 
збору та утилiзацiї твердих вiдходiв застосувало 

iнновацiйний пiдхiд: разом iз п’ятьма сусiднiми 
громадами мiсто створило платформу для 
дiалогу та навчання у данiй сферi. Завдяки т. з. 
мiжмунiципальнiй спiвпрацi (ММС), за 
пiдтримки проекту «Реформа управлiння на 
Сходi України», який реалiзує Нiмецьке товари-
ство мiжнародної спiвпрацi (GIZ) за дорученням 
Федерального мiнiстерства економiчної 
спiвпрацi та розвитку (Нiмеччина), громади мо-
жуть не лише дiлитися своїм досвiдом у роботi з 
вiдходами, а й спiльно реалiзовувати проекти, 
спрямованi на запобiгання нелегальному виве-
зенню смiття. Мiсто проводить роз’яснювальну 
роботу з громадянами: iнформацiйна кампанiя 
допомагає усвiдомити значення екологiчних 
проблем. Така спiвпраця виправдовує себе: за-
вдяки узгодженому придбанню смiттєвозiв та 
смiттєвих бакiв для спiльної експлуатацiї шiсть 
учасникiв ММС навiть можуть заощадити кошти 
платникiв податкiв та використовувати їх для 
вирішення iнших нагальних потреб. Для Полтав-
ського полiгону ТПВ вирiшенням проблеми вже 
накопиченого смiття за роки експлуатацiї 
полiгону стало б будiвництво смiттєпереробного 
заводу. 
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