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ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

7

ВСТУП
Схема санітарної очистки міста Суми виконана згідно договору, укладеному
між Управлінням інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ
«Дніпрокомунбуд» № 182 - СХ від 25. 06. 2013 року.
Схема розроблена відповідно до завдання на проектування, затвердженого
Заступником Сумського міського голови.
В основу розробки схеми санітарної очистки міста покладений ряд
нормативних та керівних документів загальнодержавного [1-26] та місцевого рівня,
розглянуті та враховані рішення генерального плану міста Суми, розробленого у
2001 році та скоригованого у 2012 році Державним науково-дослідним інститутом
проектування міст «Діпромісто».
Вихідними матеріалами для розробки «Схеми…» стали:
• анкетні дані та інформаційні матеріали, надані підприємствамиперевізниками ТПВ, підприємствами, що займаються прибиранням та
благоустроєм
міста,
житловими
організаціями,
підприємствами
невиробничого сектора – накопичувачами ТПВ, а також іншими об'єктами
сфери санітарної очистки та поводження з відходами;
• характеристики діючих місць знешкодження ТПВ;
• норми накопичення ТПВ, розроблені відповідно до рішення виконавчого
комітету Сумської міської ради від 21.05.2013 року № 233 «Про здійснення
заходів щодо розроблення схеми санітарної очистки території міста Суми.»
• матеріали обстеження та проведення натурних замірів фактичного
накопичення твердих побутових відходів, що були виконані
співробітниками ТОВ "Міська компанія поводження з відходами"
Всі розрахунки проведені для I черги реалізації «Схеми…» (на 2014-2018 рр.),
та на перспективу – до 2038 року.
Розроблена схема санітарної очистки включає наступні основні розділи:
- збирання, вивезення та утилізація твердих побутових відходів;
- видалення рідких відходів;
- збирання та знешкодження відходів, небезпечних у санітарному
відношенні;
- накопичення та захоронення будівельних відходів;
- вилов бездоглядних тварин.
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА
1.1 Природно-кліматичні умови
Територія міста Суми розташована у південно-західній частині Сумської
області в межах Хотіньсько-Краснопільського фізико-географічного району
Сумської лісостепової області.
Поверхня території горбиста, розчленована долинами річок з загальним ухилом
на південь. Значну площу займає заплава р. Псел. Абсолютні відмітки поверхні
змінюються від 150-185 м на вододільних ділянках до 123-125 м в заплавах рік.
Максимальні ухили поверхні понад 15% зафіксовані на крутих схилах річкових
долин.
Клімат міста помірно-континентальний. Характеристика кліматичних умов,
основних окремих елементів метеорологічних показників наведена за даними
багаторічних спостережень по метеостанції «Суми» .
Температура повітря середня за рік становить + 6,0ºС, абсолютний мінімум - 36,0ºС; абсолютний максимум + 38,0ºС. Розрахункова температура самої холодної
п’ятиденки становить - 24,0ºС. Опалювальний період складає 195 діб. Глибина
промерзання ґрунту 133 см. Середньорічна кількість атмосферних опадів 540 мм.
Середньо декадна висота снігового покриву: 16 см.
Переважаючий річний напрям вітру: Пн-З (16%); Пд-Сх (16%). Максимальна
швидкість вітру - 20 м/с. Особливі атмосферні явища (прояв за рік): тумани – 64
днів; заметілі – 28 днів; грози – 32 дня; град – 2,5 дня.
Повторюваність напрямків вітру та штилів (по метеостанції «Суми» (%)
Період року

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Холодний період

6,2

9,6

12,4

20,8

13,0

13,2

12,6

12,2

Теплий період

9,9

12,4

10,0

11,4

11,7

11,3

15,4

17,9

Рік

8,0

11,0

11,2

16,1

12,4

12,3

14,0

16,0

Штиль

8,0

Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до II В підрайону,
другого будівельно-кліматичного району.
За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним
природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується
менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу
(районування України за потенціалом забруднення).
У геоструктурному відношенні район розташований в межах зануреної частини
південного схилу Воронезького кристалічного масиву або північного борту
Дніпровсько-Донецької западини. Глибина залягання кристалічного фундаменту на
околицях міста, за геофізичними даними, складає 1000-1200 м. У відповідності з
нахилом поверхні кристалічної основи спостерігається моноклинальне падіння
порід осадового комплексу в південно-західному напрямку.
В геологічному розрізі товщі виділяються породи кам’яновугільної, пермської,
тріасової, юрської, крейдяної, палеогенової, неогенової і четвертинної систем.
Четвертинні відклади представлені всюди. Вони розвинені на вододілах і по
долинах річок. Характеризуються широким комплексом континентальних порід. На
вододілах широко розвинуті лесовидні суглинки і леси. В долині річки Псел і її
приток широко розвинені алювіальні відклади – піски і глини.
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У структурному відношенні місто розташоване у межах ДніпровськоДонецького артезіанського басейну.
Практичне значення для водопостачання міста мають водоносний горизонт в
верхньокрейдяних відкладах, водоносний комплекс в відкладах сеноману-нижньої
крейди та тріасового горизонту. Якість підземних вод горизонту в районі м. Суми в
цілому задовільна.
Внаслідок особливостей геологічної будови в межах річних долин горизонт
недостатньо захищений від поверхневого забруднення. Одним із джерел
забруднення водоносного горизонту є зони розташування великих промислових
підприємств міста.
Місце розташування і основні геоморфологічні особливості території міста
визначили і його гідрологічні умови. Територію дренує річка Псел з притоками
Сумка і Стрілка.
Річка Псел є основним транзитним водотоком даної території. Загальна
довжина її 727,0 км, площа водозабору 22800,0 км2, належить до середніх річок.
Річка Псел бере початок з джерел біля с. Сократов (Росія), на висоті 226,0 м над
рівнем моря. Переважна ширина долини (до м. Суми) становить 5-7 км. Долина
річки звивиста, переважно трапецієдальна.
Ширина долини в межах міста до 2,5 км, ширина русла – 40-70 м, довжина
річки в межах міста – 8,7 км.
Р. Псел приймає праву притоку – річку Сумку. Довжина її 29,0 км, в межах
міста – 3,6 км, площа водозабору – 389,0 км2. Ширина русла в межень 10-25 м,
заплави 50–100 м. Річка зрегульована Косівщинським водосховищем.
В заплаві р. Псел знаходяться чисельні озера, найбільше з них озеро Чеха, що
має техногенне походження. Це старий піщаний кар’єр. Площа озера 36,2 га,
максимальні глибини до 6,0 м. Використовується для рекреації.
1.2 Сучасний стан і перспективи розвитку міста Суми
Згідно даних генерального плану міста Суми, розробленого інститутом
«Діпромісто», площа міста на 1.01.2011 р. складає 8785,0 га. Фактично забудованою
є 5473,9 га територій міста або біля 62,3%.
Житлова забудова займає біля 32,2% території міста (біля 2830,0 га), з якої 4/5
припадає на садибну забудову.
Понад 7 % території міста озеленено, проте площа зелених насаджень
загального користування (біля 148,6 га) становить тільки половину від нормативної.
Усього у середньому на 1 мешканця нині припадає 325,4 м2 міських земель.
Житловий фонд м. Суми на початок 2011 року становив 5884,3 тис. м2
загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 4503,3 тис. м2; садибної
забудови – 1381,0 тис. м2.
До міста підходять 7 доріг державного і 2 місцевого значення, що забезпечують
зв’язки міста з Києвом, Полтавою, Харковом, Черніговом, районними центрами –
Глухів, Богодухів, Батурин, Лебедин, а також з прилеглими до північної межі
Сумської області областями Російської Федерації.
Внутрішньоміські, приміські і міжміські пасажирські та вантажні перевезення
м. Суми обслуговує потужний транспортний комплекс, інфраструктура якого
складається із споруд та обладнання зовнішнього транспорту (залізничного,
автомобільного, повітряного), мережі залізничних і автомобільних доріг державного
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і місцевого значення, магістральної вуличної мережі міста і мережі міського
масового пасажирського транспорту.
Обслуговування зовнішніх пасажирських автобусних перевезень у м.Суми
забезпечує дві автостанції: по вул. Баумана та по вул. Першотравневій.
Залізнична станція Суми-вантажна, обслуговує вантажні та пасажирські
перевезення міста. Через станцію Суми за добу проходять 56 пар поїздів:
30 вантажних та 26 пасажирських.
Повітряні зв’язки міста забезпечує аеропорт місцевого значення «Суми» класу
В, який знаходиться на відстані 7,0 км від центру міста у південному напрямку.
Магістральна вулична мережа за своєю схемою близька до радіально-кільцевої.
Основний транспортний зв’язок пролягає по Білопільському шосе – вул. Баумана –
вул. Червоногвардійській – вул. Харківській. Від нього відгалужується
вул. Роменська в Київському напрямку і вул. Петропавловська – вул. Кірова в
Лебединському напрямку.
Основні об'єми пасажирських перевезень у місті здійснюються тролейбусами,
автобусами, мікроавтобусами, легковим транспортом (приватний та державний).
Загальний річний обсяг пасажирських перевезень складає 88,7 млн. пасажирів.
Загальний рівень автомобілізації складає 181 автомобілів на 1000 мешканців, з
них: легкових автомобілів – 157 автомобілів на 1000 мешканців, в тому числі
індивідуальних легкових автомобілів – 147 автомобілів на 1000 мешканців.
Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у місті функціонує
13 СТО та 26 АЗС (5 газових).
Джерелом водопостачання м. Суми є підземні води Дніпровсько-Донецького
артезіанського басейну та поверхневі води р. Псел.
Водопостачання міста Суми здійснюється централізованою комунальною
системою водопостачання та локальними системами водопостачання промислових
підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та
окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального
водопроводу 96,6 тис. м3/добу.
На даний час системою комунального водопроводу експлуатуються
75 артезіанських свердловин, із них 54 в робочому стані.
Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел верхньокрейдяного,
сеноман-нижньокрейдяного та частково з юра-тріасового горизонту. Запаси
підземних вод розвідані та затверджені в різні роки. Всього по цих водоносних
горизонтах затверджені запаси складають 215,4 тис. м3/добу.
Житловий фонд обладнано водопроводом на 83,2 %, ваннами (душем) на
79,9 %, гарячим водопостачанням на 78,9 % від загальної площі. Частина мешканців
садибної забудови користується водою з шахтних колодязів, вуличних водорозборів,
яких на мережі 893 одиниці.
Для забезпечення водою технічної якості у місті існує дві системи технічного
водопостачання, які належать заводам ПАТ “МНВО ім. Фрунзе” та
ВАТ “Сумихімпром”.
Водовідведення м. Суми здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і
очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською
централізованою системою каналізації. Установлена виробнича потужність системи
каналізації 135,0 тис. м3/добу.
Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування,
промислових підприємств надходять у районні каналізаційні насосні станції, звідки
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перекачуються на очисні споруди. Каналізаційні очисні споруди розташовані на
південній околиці міста. Очищення – механічне, повне біологічне на аеротенках.
Після знезараження стічні води по двох скидних колекторах скидаються у р. Псел
нижче за течією від забудови та місць літнього відпочинку міста.
Житловий фонд міста Суми обладнано централізованою системою каналізації
на 82,5%. Садибна забудова обладнана частково, інші жителі користуються
вигребами.
Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у
міську каналізацію. Власні очисні споруди має ВАТ “Сумихімпром” з потужністю
очисних споруд 5,0 тис. м3/добу. Проектна спроможність каналізації – 32,0 тис.
м3/добу, випуск у р. Псел через буферний ставок разом з нормативно чистими
водами.
Теплопостачання житлово-комунального сектору м. Суми забезпечується
централізованими, помірно-централізованими, децентралізованими та автономними
системами, джерелами яких є «Котельня ППВ», Сумська ТЕЦ «Суми ТЕКО»,
районні, квартальні та групові опалювальні котельні. В обслуговуванні ТОВ
«Сумитеплоенерго» станом на 01.01.2012 р. – 24 котельні і ТЕЦ, встановленою
потужністю близько 585,10 Гкал/год., приєднаною потужністю – 419,15 Гкал/год.,
кількість встановлених котлів (енергоустановок) – 107 одиниць, з них терміном
експлуатації більше 20 років – 64 одиниць.
Загальна протяжність мереж по підприємству складає близько 322,5 км, з них
ветхих та аварійних – 224,2 км. Частка теплового потоку забезпечується відомчими
котельнями.
Газопостачання вирішено на базі використання природного мережного газу.
Джерелами газопостачання є дві газорозподільні станції (ГРС).
У місті в експлуатації нараховується 40 ГРП та 249 ШРП, близько 203,7 км
розподільчих газопроводів високого тиску ІІ категорії, 321,3 км – низького тиску.
Електропостачання забезпечується через мережі та підстанції ПАТ
«Сумиобленерго». На території міста знаходиться Сумська ТЕЦ з встановленою
потужністю 40 МВт.
Дощова каналізація представлена закритими зливосточними колекторами з
випусками в основному без попереднього очищення дощових вод на рельєф в балки,
в річки Сумка, Псел та в озеро в районі вул. Черепіна.
На лівому березі р. Сумка побудовані очисні споруди (відстійники) дощової
каналізації, звідки випуск стоку здійснюється в річку Сумку. Всього в місті
нараховується близько 36,1 км дощової каналізації. До 70 % мереж дощової
каналізації потребує періодичного прочищення, 25 % перекладки, 5 % мереж
замулено та потребують відновлення.
На території міста є проблемні ділянки, що підтоплюються. На таких ділянках
необхідне вирішення питання організації відведення дощових та талих вод (як один
із заходів) з метою запобігання в подальшому процесам підтоплення.
Генеральним планом розвитку міста передбачається будівництво повної
окремої системи каналізації з влаштуванням перед випусками стоків очисних споруд
дощової каналізації.
Розвиток сельбищної зони міста передбачається як за рахунок
реконструйованих територій, так і за рахунок освоєння вільних міських територій та
територій сільськогосподарського використання, що входять в межу міської ради, а
також за рахунок винесення промислових підприємств.
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У межах міста визначені майданчики під розміщення багатоквартирного
житлового фонду на вільних територіях в обсязі 1131,2 тис. м2 загальної площі на
території 130,4 га.
На 82,6 га реконструйованої території (винесення підприємств та реконструкція
житлових кварталів) передбачається розміщення біля 741,8 тис. м2 загальної площі
нової багатоквартирної житлової забудови.
Райони нової багатоквартирної житлової забудови передбачаються по всьому
місту. У північній частині міста це район «Північний», реконструкція в районі вул.
40-років Жовтня (вул. Ковпака).
У центральній частині міста це райони «Західний» (вул. Нахімова –
пров. Баумана), на території промислових підприємств по вул. Прокоф’єва (до
р. Псел), «Цукровий завод» і завершення будівництва житлового району
«Харківський».
У південній частині міста це район Південних Липок (біля аеропорту та за
рахунок служб аеропорту), а також площадка по вул. Роменській.
Нова садибна забудова передбачається на площі 107,6 га (933 ділянок).
Основні місця садибної забудови розміщені в північній частині (район
«Північний», район вул. Ковпака, район «Тепличний»), в східній частині район
с. Василівка) і в південній частині міста (райони «Баси», «Баси Південні»).
У межах м. Суми значні території займають садові товариства. Згідно звітам
12,9 тисяч садових ділянок займають площу у 941,0 га.
У місті відтворюється історичне ядро центру як території, де збережено
планувальну структуру та характер забудови невеликими периметральними
кварталами з урахуванням історичного підходу, який свого часу було покладено в
основу його створення.
Пішохідні шляхи в міжквартальному просторі створюють загальну пішохідну
зону історичного ядра центру і зв’язують між собою різні функціональні зони.
Передбачається розвиток цієї зони шляхом визначення основних і підпорядкованих
пішохідних потоків.
В місцях перетину пішохідних шляхів передбачається організація скверів з
майданчиками відпочинку, декоративними фонтанами, малими архітектурними
формами тощо.
Промислово-складська зона м. Суми формується з промислових, будівельних та
комунально-складських підприємств, що сконцентровані, в основному в північному
і південних промвузлах, а також частково розташовані по усій території міста.
Зона зелених насаджень та відпочинку.
Загальна площа територій зелених насаджень складає 148,6 га і є недостатньою.
Основним місцем відпочинку населення міста є центральний міський парк
ім. Кожедуба зі спортивними спорудами, літньою естрадою, човновою станцією,
кафе та іншими закладами обслуговування.
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Рис. 1. Вхід до центрального міського парку ім. Кожедуба
Парк ім. Кожедуба разом із парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Басівський» та дитячим парком «Казка» становлять біля 70,6%
від усіх зелених насаджень загального користування міста. Інші зелені насадження
загального користування представлені 25 скверами та 1 меморіалом.
Основним зеленим каркасом міста є сформовані зелені насадження вздовж
річок Псел, Сумка і Стрілка, в східній частині міста в районі гідрокар’єрів на базі
існуючих зелених масивів формується територія для обмеженого використання
(короткочасний відпочинок), а також ділянки колективних садів.
Центральна частина міста та, зокрема, історичне ядро забезпечені системою
великих та малих скверів, мають озеленення вздовж вулиць та пішохідних шляхів, а
також масиви зелених насаджень обмеженого використання.
У цілому по місту озеленення мають вулиці, квартали житлової забудови,
території підприємств та установ. Крім того, є значні озеленені території
колективного садівництва.
У місті намічено подальший розвиток паркової зони вздовж р. Псел (нові
прибережні бульвари, розширення парку ім. Кожедуба та парку «Басівський»),
будівництво нового парку в районі військового артилерійського училища, нового
бульвару в районі вул. Ковпака.
При цьому передбачається доведення загальної кількості територій зелених
насаджень загального користування до майже 360,0 га.
Культурна спадщина м. Суми включає понад 250 об'єктів різних типів, видів і
категорій обліку – як пам'яток, так і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.
Їх доповнюють 5 пам'яток, які є об'єктами природно-заповідного фонду.
У місті функціонують 135 спортивних площинних об’єктів (футбольні поля,
тенісні корти, майданчики з тренажерним обладнанням, інші майданчики),
8 плавальних басейни (2012,0 м2 дзеркала води), 72 спортивних залів (22620,0 м2
площі), 96 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
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У місті є 4 стадіони, 6 спортивних комплексів, легкоатлетичний манеж, 8
спортивних баз (водно-веслувальні, лижні, біатлоністів, кінна), 4 криті стрілецькі
тири. Так як їх кількість є недостатньою, нові спортивні та фізкультурні об’єкти
передбачено розмістити в зелених зонах міста, нових громадських центрах житлової
забудови.
В місті функціонує розгалужена мережа закладів культури і мистецтва. Це:
палаци культури ім. Фрунзе та «Хімік», кіно палац «Дружба», культурнорозважальний комплекс «Космос»; обласний театр драми та музичної комедії,
обласний театр дітей та юнацтва, обласна філармонія, обласний краєзнавчий музей
(3 приміщення), обласний художній музей.
Міська централізована бібліотечна система (центральна бібліотека та 19 філій)
має книжковий фонд у 940,7 тис. примірників та 766 читацьких місць. Обласна
універсальна наукова бібліотека має 448,4 тис. одиниць книг та 302 читацьких
місця. Фонди обласної дитячої бібліотеки складають 156,0 тис. одиниць книг та 150
читацьких місць.
Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування є в основному
у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій
для розміщення. Кількість робочих місць підприємств побутового обслуговування є
на рівні нормативної.
На даний час фінансова сфера міста представлена значною кількістю банків та
їх відділень, що повністю задовольняє потреби в них.
У місті достатньо громадських будівель для судових установ, нотаріальних
контор та юридичних консультацій. Недостатньою є кількість відділень зв’язку.
Установи житлово-комунального господарства
В місті працює 11 житлово-експлуатаційних організації, 8 пункти прийому
вторинної сировини, будинок траурних обрядів. Готельний фонд міста нижче
нормативного показника. Недостатнім є кількість загальних громадських вбиралень.
Протипожежні заходи
Згідно Генерального плану, на даний час в місті Суми є 3 пожежні частини. На
балансі частин нараховується 7 пожежних автомобілів: 6 автоцистерн, 1
автодрабина.
Виходячи з норм ДБН 360-92**, кількість визначається у 38 пожежних
автомашинах і додаткова потреба складає 31 пожежний автомобіль.
Враховуючи масштаби міста, його фізичні розміри та необхідність
забезпечення нормативних передбачається спорудження 6 нових пожежних депо (на
5-6 автомобілів кожне). Пріоритетність будівництва та ємність нових пожежних
депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.
З метою створення оптимальних умов для гасіння пожеж у місті в цілому,
передбачається кільцювання водопровідних мереж, встановлення на них пожежних
гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення необхідного
протипожежного запасу води, яка повинна зберігатися на територіях водопровідних
споруд.
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2. ІСНУЮЧИЙ СТАН САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ М. СУМИ
Санітарне очищення є одним з основних елементів благоустрою міста.
Відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та
нежитлових будинках та не використовуються за місцем їх накопичення являються
побутовими. Це тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі та інші, крім відходів,
пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств.
Своєчасне видалення побутових відходів, що накопичуються, є складною
справою, що вимагає наявність потужної технічної бази і оснащеності її засобами
механізації, наявність промислових підприємств по переробці відходів і інших
заходів. Санітарне очищення міста включає:
 очистку від твердих побутових відходів (ТПВ);
 очистку від рідких відходів (РВ);
 очистку від специфічних та небезпечних відходів;
 відлов бездоглядних тварин та ін..
2.1. Очистка від твердих побутових відходів.
Місто Суми умовно поділене на два райони санітарного очищення. Межа
розподілу пролягає вулицями Харківська, Іллінська, Калініна, Курський проспект.
Вивіз ТПВ на місце їхнього знешкодження здійснюється відповідно до
планово-регулярної (поквартирної та подвірної) або заявочної системи,
спеціалізованими автотранспортними підприємствами.
Планово-регулярна система передбачає регулярний вивіз ТПВ з території, що
обслуговується на договірній основі, з установленою періодичністю і чітким
маршрутним графіком, із закріпленням сміттєвозів за визначеним районом
обслуговування.
Планово-поквартирна система збирання побутових відходів – це система, яка не
передбачає наявності контейнерів, а споживач самостійно завантажує побутові
відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком. Планово-подвірна система збирання
побутових відходів – це система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи
перевозять на об'єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблення
(перероблення), утилізації, знешкодження чи захоронення.
При заявочній системі організація або власник житла звертається до послуг
автотранспортного підприємства щораз, коли в нього накопичується певна кількість
не запланованого договором сміття. За заявочною системою вивозять
великогабаритні відходи, будівельні відходи і вуличний змет.
Зараз діяльність з санітарного очищення міста Суми здійснює 4 підприємства.
Це комунальні підприємства та приватні компанії-перевізники (таблиця 1).
Перевезення побутових відходів здійснюють спеціально обладнаними для
цього транспортними засобами – сміттєвозами, що унеможливлює їх розвіювання,
розсипання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та
вивантаження.
На балансі підприємств-перевізників є сміттєвози як із боковим так і з заднім
завантаженням.
Сміттєвози із заднім завантаженням вивозять сміття із одноповерхової забудови
при планово-поквартирній системі збирання (без контейнерів) та з євро контейнерів
ємністю 1,1 м3.

16

Таблиця 1.
Підприємства, що здійснюють санітарне очищення м. Суми
№
п/п

Найменування
підприємства

1

2
Комунальне
підприємство
«Сумижилком-сервіс»

1

2

ТОВ "А-МУССОН"

3

ТОВ "ГРІНКО-СУМИ"

4

Комунальне
підприємство «Зелене
будівництво»

Адреса

3
вул. Комсомольська, 27,
м. Суми, 40030,
тел. 68-77-45
вул. Пролетарська, 71,
м. Суми, 40009,
тел. 22-35-59
вул. Пролетарська, 60/1,
м. Суми, 40007,
тел. 770-261, 770-198
вул. Пролетарська, 77,
м. Суми, 40009,
тел. 22-25-65, 22-13-06

Кількість
машин та механізмів
Бульдозери
трактори, Сміттєвози
екскаватори
4
5

Кількість
контейнерів
для збору
ТПВ, од.
6

2

10

604

9

700

4

Джерела фінансування роботи підприємств санітарної очистки – прямі
договори з накопичувачами ТПВ (юридичними або фізичними особами) на
періодичний вивіз відходів; платня за позапланові (разові) виклики машин для
вивезення будівельних, великогабаритних, паркових відходів, вуличного змету або
інших відходів, зібраних в ході місячників та суботників з очищення території (в
тому числі – при розборі та ліквідації стихійних звалищ); дотації з місцевих
бюджетів на вивезення ТПВ бюджетних організацій тощо.
2.2. ТПВ житлових будинків різного рівня благоустрою.
Загальний житловий фонд міста Суми складається з повністю впорядкованого
житла – багатоповерхова забудова, невпорядкованого житла та садибної забудови –
одноповерхова забудова.
Загальна площа житлового фонду по матеріалах наданих замовником складає
6030,8 тис. м2.
В упорядкованих будинках багатоповерхової забудови мешкає 61,426 тис.
чоловік, в одноповерховій забудові мешкає 22,41 тис. чоловік, до п'яти поверхів –
127,42 тис. чоловік. Чисельність населення, що мешкає у садибній забудові складає
60,832 тис. чоловік.
Таблиця 2.
Показник
Чисельність населення
Загальна площа жилого фонду
Чисельність населення, що мешкає в домоволодіннях:
упорядкованих
невпорядкованих

Одиниця виміру

Всього по місту

тис. чол.
тис. м2
тис. чол.
тис. чол.
тис. чол.

272,088
6030,8
60,832
59,108
1,724
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Показник
Чисельність населення, що мешкає в не каналізованих
домоволодіннях
Чисельність населення, що мешкає в багатоповерхових
будинках

Одиниця виміру

Всього по місту

тис. чол.

47,323

тис. чол.

211,256

Згідно типовим проектам, по яким побудовані житлові багатоповерхові
будинки в Україні, зокрема в м. Суми, будинки обладнані сміттєкамерами,
призначеними для розміщення в них контейнерів (сміттєсбірників) і засобів для їх
миття, сміттєпровід закінчується в камері бункером із затвором. До сміттєкамери, як
правило, повинен бути влаштований зручний під'їзд сміттєвозного транспорту, вона
має самостійний вхід, ізольований від входу до сходин. Двірники повинні
забезпечувати своєчасне видалення відходів із камери для їх завантаження
безпосередньо в сміттєвози, мийку сміттєсбірників; повинна провадитись
періодична дезінфекція ствола сміттєпровода, камери та сміттєзбірників.
Однак на практиці всі ці заходи не виконувалися, сміттєпроводи в більшості
будинків часто забивалися, ставали джерелом неприємних запахів (від загниваючого
сміття), місцем розповсюдження тарганів та гризунів. Більшість сміттєкамер та
контейнерів не милися; сміття зі створу висипалося прямо на підлогу камер, звідки
двірники час від часу вручну завантажували його в сміттєзбірники та виносили у
дворові контейнери, з яких ТПВ вивозили сміттєвозами. Таке використання
сміттєпроводів є неефективним та небезпечним в санітарному відношенні, тому
було прийнято рішення припинити експлуатації сміттєкамер та збирати ТПВ в
контейнери.
У садибній забудові застосована безтарна система збору та вивозу ТПВ, згідно
до графіку, у багатоквартирній забудові застосована контейнерна система із
щоденним вивезенням ТПВ.ТПВ від підприємств вивозять за заявками.
Рівень охоплення населення міста Суми планово-регулярною системою
очищення за даними замовника складає сто відсотків.
Сумарна кількість міського сміття, прийнятого на полігон ТПВ за даними
КП «Сумижилкомсервіс» за 2012 рік склала 81714,44 тис. т, у тому числі від ТОВ
«ГРІНКО-СУМИ» – 29632,01 т, від ТОВ «А-МУССОН» – 37049,79 т; від
підприємств, що здійснювали самовивезення – 14071,08 т, в тому числі, було
прийнято будівельного сміття – 376 т.
2.3. ТПВ підприємств невиробничої сфери.
До підприємств невиробничої сфери відносять відходи, що утворюються на
підприємствах торгівлі, громадського харчування, ринках, у дошкільних та учбових
закладах, на підприємствах культури, у готелях, медичних закладах (виключаючи
відходи, небезпечні у санітарному відношенні), а також в адміністративних та
громадських установах, офісах, інститутах, банках та інших.
До ТПВ невиробничої сфери також відносять побутові відходи, що
утворюються на промислових підприємствах якщо їх збирають в окремі контейнери,
не змішуючи з відходами виробництва.
В таблиці 3 наведений перелік підприємств невиробничої сфери.
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Таблиця 3.
Підприємства невиробничої сфери,
в яких утворюються тверді побутові відходи
№
Найменування об'єкту утворення ТПВ
п/п
1
2
1 Аптеки

Одиниця виміру

Кількість

3
м площі

4
1260,0

ліжка

1344

відвідування

747874

м2 пасажирської площі

1680,0

2

2

Лікарні

3

Поліклініки

4

Залізничний вокзал, аеропорт, автовокзал

5

Магазини продовольчі

м2 торгової площі

37795,0

6

Магазини непродовольчі

м2 торгової площі

95616,0

7

Ринки

8

2

м торгової площі

64413,0

Ресторани

посадочні місця

1784,0

9

Кафе

посадочні місця

4859,0

10

Їдальні

посадочні місця

10710,0

11

Закусочні

посадочні місця

429,0

12

Інші підприємства харчування

посадочні місця

2092,0

13

Готелі

місце

250

14

Підприємства
побутового
обслуговування
населення (комбінати, ательє, майстерні, перукарні)

робоче місце

2608

15

Організації, управління, адміністративно-побутові,
правові, науково-дослідні и др.

робоче місце

11701

16

Навчальні заклади різни ступенів

кількість учнів

42218

17

Бібліотеки

місце

1218

18

Кінотеатри

місце

686

Слід відмітити, що одержані дані анкетного опитування не повністю
відображають положення в цій сфері комунального господарства міста. Значна
частина підприємств малого бізнесу, розташованих в нижніх поверхах житлових
будинків користується загальними контейнерами житлової забудови. Тому їхні ТПВ
входять в облік відходів, що накопичує населення.
2.4. Сучасний стан підприємств, що займаються санітарним очищенням.
До складу матеріальної частини підприємств санітарної очистки входять
обладнання та спецтехніка для збору та вивозу ТПВ (контейнери-сміттєзбірники,
сміттєвози), а також експлуатаційні бази.
Збиранням та вивезенням твердих побутових відходів у місті зараз займаються
два підприємства-перевізника: ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «ГРІНКО-Суми».
Кількість персоналу підприємств складає: 30 чоловік (15 водіїв та 15
операторів-вантажників) та 21 чоловік (7 водіїв та 14 вантажників) відповідно.
Сфера діяльності КП «Сумижилкомсервіс» включає:
- утримання полігону твердих побутових відходів;
- відлов бездоглядних тварин.

19

На полігоні працює 7 чоловік, у спец бригаді по відлову тварин – 4 чоловіка.
Сфера діяльності КП «Зеленбуд» включає роботи з благоустрою міста.
Вивезенням рідких побутових відходів за заявками населення займаються
тільки приватні перевізники (ФОП).
Автомашини, механізми та обладнання.
Для вивозу твердих побутових відходів в основному використовуються
сміттєвози КО-425, КО-426, КО-437 та великотоннажні сміттєвози іноземного
виробництва. За даними підприємств-перевізників ТПВ (табл. 4), загальна кількість
сміттєвозів по місту складає 19 одиниць об'ємом від 10 до 22 м3. Ступінь зносу
більшості з цих автомобілів 15-25%.
Таблиця 4.
Оснащеність підприємств-перевізників спеціальною технікою
№
п/п

Марка автомобіля

1

2

Ємність кузова
(цистерни),
Кількість
м3 (л)
3
ТОВ «А-МУССОН»

Призначення

1

IVECO EURO-CARGO

16 м3

3

Вивезення ТПВ

2

ЗІЛ 130 КО-425

12 м3

1

Вивезення ТПВ

3

ЗІЛ 130 КО-425

12 м3

1

Вивезення ТПВ

3

1

Вивезення ТПВ

3

4

Вивезення ТПВ

4
5

МАЗ 500 КО-437
МАЗ 533702-240 КО-426

18 м
18 м

ТОВ «ГРИНКО»
1

КАМАЗ 43008

12 м3

1

2

КАМАЗ 55102

12 м3

2

3

МАЗ

12 м3

1

4

Seddon Atkinson

20 м3

1

Вивезення ТПВ
Вивезення великогабаритних
відходів
Вивезення будівельних
відходів
Вивезення ТПВ

3

5

Mercedes Benz Axor 1823K

16 м

1

Вивезення ТПВ

6

Mercedes Benz Axor 3028K

22 м3

2

Вивезення ТПВ

7

Ford Cargo 2530

22 м3

1

Вивезення ТПВ

Розповсюдженим сміттєвозом є КО-426 на шасі МАЗ 5337 з потужністю
двигуна 230 к.с. Цей сміттєвоз із боковим завантаженням, місткість кузова 18 м3,
вантажопідйомність – 11,5 т. Ступінь зносу цих автомобілів складає 5-20%.
Контейнери - сміттєзбірники.
Контейнери для збору ТПВ в житловій забудові входять до складу
матеріальних частин працюючих зараз підприємств-перевізників.
У місті є 344 контейнерні майданчики 30% яких знаходяться в доброму стані.
Найчастіше в місті використовуються пластикові та металеві «євро» контейнери
місткістю 1,1 м3. Контейнери непрактичні, часто потребують заміни.
За даними управління інфраструктури Сумської міської ради кількість
контейнерів місткістю 1,1 м3 складає 1304 шт. В даний час ступінь зносу
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контейнерного парку в різних районах міста відрізняється, проте часто можна
зробити висновок, що стан контейнерів незадовільний.

Рис. 2. Контейнері для збирання ТПВ.
Експлуатаційні бази.
Зараз у місті Суми працює два підприємства - перевізника «Грінко-Суми» та
«А-Муссон».
Приватні компанії-перевізники постійних експлуатаційних баз не мають,
орендують стоянки, миття та ремонт сміттєвозів та контейнерів здійснюють за
договорами зі спеціалізованими підприємствами.
2.5. Збирання та знезараження специфічних відходів.
До відходів, небезпечних в санітарному відношенні, належать такі групи
біологічних відходів:
- ветеринарні відходи 1-го класу небезпеки;
- небезпечні біологічні медичні відходи;
- ветеринарні конфіскати;
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- відходи перукарень.
До ветеринарних відходів відносять трупи сільськогосподарських, домашніх,
бездомних і лабораторних тварин і птахів, абортовані та мертвонароджені плоди.
До небезпечних медичних відходів відносяться відходи лікувальних закладів:
патологоанатомічні відходи, органічні операційні відходи, всі біологічні відходи
інфекційного відділення та інші.
Відходи медичних установ дуже небезпечні в епідеміологічному відношенні і
можуть призвести до розповсюдження інфекційних захворювань, тому що з ними
контактує дуже багато людей – від робітників лікарень та медичних лабораторій до
працівників підприємств, що вивозять відходи, ритуальних служб, міських звалищ
та кладовищ, також не виключений контакт сторонніх осіб з цими відходами.
До ветеринарних конфіскатів відносять м'ясо, рибу, іншу продукцію
тваринного походження, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу на
убійних пунктах, м'ясопереробному підприємстві, організаціях торгівлі тощо.
Специфічні біологічні лікарняні відходи і відходи перукарень повинні
видалятись і знешкоджуватись окремо від побутових. Згідно з СанПіН 5179-90,
специфічні відходи підлягають обов'язковому централізованому спаленню в
спеціальних печах.
Зараз у місті органічні відходи за договором захороняють на кладовищі.
Перев'язочний матеріал та використаний медичний інструментарій після
знешкодження в дезінфікуючому розчині або автоклавування вивозять разом з
побутовими відходами.
Відходи перукарень складуються у контейнерах разом з твердими побутовими
відходами та вивозяться на полігон.
Норми накопичення специфічних відходів визначаються виходячи з
практичного досвіду. Норма накопичення відходів лікувально-профілактичних
установ складає 0,5 кг на 1 ліжко на добу. Норма накопичення відходів перукарень
складає 27 кг на 1 місце на рік.
Існуюча в місті система збору та утилізації специфічних відходів дуже
небезпечна в санітарно-епідеміологічному відношенні і не відповідає вимогам щодо
їх знешкодження. Приватні перукарні, які зараз повсюди розташовані на перших
поверхах житлових будинків, часто викидають свої відходи без всякого пакування
прямо в контейнери, що розташовані біля цих будинків.
2.6 Поводження з небезпечними відходами
Небезпечні побутові відходи – побутові відходи, що мають такі фізичні, хімічні
та біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити
значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та
які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
До небезпечних відходів відносяться відпрацьовані батарейки, тара від лаків,
розчинників та фарб, залишки та прострочені медичні препарати, тара від отруйних
речовин, люмінесцентні лампи, термометри, вогненебезпечні матеріали, ганчір'я
забруднене рідким паливом, акумулятори і таке інше. В даний час ці відходи
населення викидає в контейнер загального збору ТПВ.
Екологічна небезпека
Люмінесцентні лампи, енергозберігаючі лампи
Компактні люмінесцентні лампи містять 3-6 мг ртуті (в лінійних
люмінесцентних лампах її значно більше, 20-50 мг), отруйної речовини 1-го класу
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небезпеки. В лампах ртуть знаходиться в газоподібному стані і в складі хімічних
сполук люмінофору (речовини, що перетворює поглинену електроенергію в світлове
випромінювання).
Ртуть – одна із самих небезпечних і отруйних речовин, метал, рідкий при
температурі вище -38,8 °С. Ртуть, а також більшість її сполук, летуча. Пари ртуті, а
також металева ртуть, дуже отруйні, можуть викликати важке отруєння з летальним
результатом. Ртуть та її сполуки (сулема, каломель, ціанід ртуті) вражають нервову
систему, печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт, при вдиханні – дихальні шляхи
(а проникнення ртуті в організм частіше відбувається саме при вдиханні її пари, які
не мають запаху). Також дуже небезпечні скиди ртуті у воду, оскільки в результаті
діяльності мікроорганізмів, що населяють дно, відбувається утворення розчинної у
воді і токсичної метилртуті.
При вдиханні повітря, що містить пари ртуті в концентрації не вище 0,25 мг/м3,
остання затримується і накопичується в легенях. У випадку більш високих
концентрацій ртуть всмоктується неушкодженою шкірою. Залежно від кількості
ртуті і тривалості її надходження в організм людини можливі гострі та хронічні
отруєння, а також мікромеркуріалізм.
Найчастіше на проблему утилізації ртутьвмісних люмінесцентних ламп в
Україні індивідуальні споживачі не звертають уваги, а виробники прагнуть
відсторонитися від проблеми. Є небезпека отруєння ртуттю з розбитої колби, і, що
не менш важливо, небезпека забруднення інтер'єру: ртуть легко адсорбується
самими різними матеріалами. Наприклад, якщо лампа падає на килим і
розбивається, то очистити його від ртуті практично неможливо. ГДК (гранично
допустима концентрація) парів ртуті всього 0,3 мкг/м ³, так що одна розбита лампа
здатна заразити кілька тисяч кубометрів повітря.
Накопичення лампових відходів, що містять ртуть, у складі ТПВ на відкритому
полігоні приводить до забруднення ґрунтових і поверхневих вод і ґрунтів.
Медичні ртутні термометри
Термометри також містять ртуть, але в більшій кількості, ніж люмінесцентні
лампи – до 2 г в рідкому стані. При розбиванні колби ртуть виливається на
поверхню, миттєво розкочується на безліч дрібних кульок і починає випаровуватися
з їх поверхні в атмосферне повітря.
Батарейки, акумулятори та інші елементи живлення від електронних
приладів, мобільних телефонів
Чим відпрацьовані батарейки корисні? У відпрацьованих батарейках і
акумуляторах містяться цінні метали, такі як нікель (Ni), срібло (Ag), а також літій і
цинк. Всі ці метали можуть бути вилучені з батарейок, перероблені і використані
повторно. Тому, здаючи батарейки на переробку, ми зберігаємо цінні ресурси нашої
планети.
Чому відпрацьовані батарейки небезпечні? Викинуті батарейки складають
приблизно 0,25 % обсягу всіх відходів і близько 50 % в обсязі небезпечних відходів.
Різні види акумуляторів оцінюються як небезпечні відходи (від першого до
четвертого класу небезпеки). За статистикою, на одну викинуту батарейку припадає
20 квадратних метрів землі, забруднених важкими металами або близько 400 літрів
води. Металеве покриття відпрацьованих і викинутих батарейок руйнується, важкі
метали просочуються в ґрунтові води і ґрунт та як наслідок, призводять до отруєння
харчових ланцюгів.
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Негативний вплив важких металів на стан здоров'я людини починається лише
після досягнення певної концентрації – викликають отруєння, ракові захворювання і
мутації. Наприклад, кадмій вражає нирки, печінку, підшлункову залозу, блокує
роботу деяких важливих для життєдіяльності організму ферментів. Або ртуть – вона
підступна, так як діє безсимптомно. Необоротні процеси в організмі починаються
непомітно.
Батарейки можуть бути небезпечними з наступних причин: токсичність
металів, що містяться всередині, здатність окремих видів батарейок до вибуховості,
витік небезпечних речовин при механічному пошкодженні елементів живлення.
Вибухнути батарейки можуть при взаємодії з вогнем або при спробі людини
зарядити батарейку, що не перезаряджається. Вибухнувши, елемент живлення може
викликати пожежу, а при попаданні на тіло людини – хімічний опік. Вибухати
можуть літієві батарейки, оскільки для них існують особливі умови перезарядки,
яких важливо акуратно дотримуватися.
Небезпека витоку токсичних металів існує в батарейках, що містять ртуть,
нікель, кадмій, свинець. Залежно від стандартів країни-виробника, на батарейках
може бути написаний склад. Найчастіше інформація відсутня.
Автомобільні акумуляторні батареї (АКБ) з електролітом.
Свинцеві акумулятори представляють собою велику загрозу для
навколишнього середовища. Свинець та його сполуки, що утворюються в результаті
реакцій гідролізу, фактично прирівнюються до отрут, а електроліт, який є
розведеною сірчаною кислотою, представляє загрозу всьому живому.
Небезпека свинцю для людини визначається її значною токсичністю (1 клас
небезпеки) і здатністю накопичуватися в організмі. Свинець і його сполуки є
політропними отрутами і викликають зміни імунного статусу організму, впливають
на нервову, серцево-судинну та опорно-рухову системи. Токсичність свинцю
обумовлена денатуруючою (руйнуючою білки) дією на тканини і клітини організму.
Органічні сполуки свинцю більш токсичні, ніж неорганічні, але володіють меншою
кумулятивною здатністю (властивість речовини накопичуватися в живому організмі
протягом усього життя, що не виводитися з нього). Свинець має мутагенну
активність (дія речовини на організм людини в стадії внутрішньоутробного
розвитку, що викликає успадковані мутаційні зміни в організмі). ГДК сполук
свинцю в атмосферному повітрі –0,003 мг/м³, у воді – 0,03 мг/л, у ґрунті – 20,0 мг/кг,
токсична доза свинцю – 1 мг, летальна – 10 м.
Сірчана кислота по ступеню дії на організм відноситься до речовин 2-го класу
небезпеки. Надзвичайно агресивна речовина, що вражає дихальні шляхи, шкіру,
слизові оболонки, викликає утруднення дихання, кашель, нерідко – ларингіт,
трахеїт, бронхіт і т. д. ГДК аерозолю сірчаної кислоти в повітрі робочої зони –
1,0 мг/м³, в атмосферному повітрі – 0,3 мг/м³ (максимальна разова) і 0,1 мг/м³
(середньодобова). Вражаюча концентрація парів сірчаної кислоти – 0,008 мг/л
(експозиція 60 хв.), смертельна – 0,18 мг/л (60 хв). Акумуляторна сірчана кислота є
досить концентрованою і не підлягає утилізації без попередньої нейтралізації.
Тому грамотна переробка вийшли з ладу акумуляторів є необхідною.
Підприємства, що працюють у галузі утилізації небезпечних відходів, повинні
забезпечувати захист здоров'я людини та інших біотичних компонентів
навколишнього середовища від впливу вмісту різних видів хімічних джерел струму,
у т. ч. свинцевих батарей.
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Оргтехніка, що вийшла з ладу, побутова хімія, лакофарбові матеріали,
лікарські препарати та інші.
Дана категорія відходів, в основному, має нижчий (2-3) клас небезпеки, тим не
менш, є досить токсичною і вкрай небажаною для потрапляння в навколишнє
середовище: просочування в ґрунт і ґрунтові води.
Крім того, деякі види потенційно небезпечних відходів є джерелами цінної
вторсировини. Особливо це стосується так званого «Електронного брухту», з якого
можна отримати цінні матеріали для вторинного використання.
2.7. Відлов бездоглядних тварин та утилізація їх трупів.
Бездоглядними вважаються собаки без повідків та кішки, що знаходяться на
міській території загального користування без володарів; вони підлягають відлову з
дотриманням норм і правил техніки безпеки [28].
Сьогодні у м. Суми відловом бездоглядних тварин займається спецбригада КП
«Сумижилкомсервіс». Альтернативних підприємств цього виду діяльності в місті
немає.
За 2012 рік було виловлено 2002 одиниці бездоглядних тварин. Трупи тварин
знешкоджуються у Ямах Бекарі, що розташовані на території полігону ТПВ.
Технологія знешкодження – біотермічний розклад. Рік початку експлуатації – 2009
р. Зайнята площа складає 0,004 га. Обсяг видалених відходів – 20,0 т, у тому числі за
попередній рік – 6,0 тон.
2.8. Очистка від рідких побутових відходів.
До рідких побутових відходів (РВ) відносять рідкі нечистоти, помиї, інші
побутові стоки, що накопичуються у вигребах туалетів і помийних ямах в
неупорядкованій житловій забудові.
Зараз в м. Суми в не каналізованих будинках мешкає 47,323 тис. чол. Норма
накопичення рідких відходів, що утворюються протягом року, складає 25 л/добу на
1 людину в будинках не каналізованого житлового фонду [9,13]. Рідкі відходи
збирають у вигріб, звідки їх вивозять за заявками окремих громадян, але не рідше
одного разу у півріччя. Видалення рідких відходів з вигребу та транспортування в
місце знешкодження здійснюється спеціальними вакуумними чи асенізаційними
машинами.
У м. Суми вивезенням рідких відходів займаються приватні перевізники.
Зливна станція.
Вивезення рідких відходів повинно здійснюватись на зливні станції, звідки
розбавлені відходи мають поступати на станцію біологічної очистки. Зливних
станцій у місті немає в наявності.
Дані про вивіз рідких відходів відсутні. Населення або не користується
послугами з вивезення рідких відходів, або знаходить виконавців, чия участь не
зафіксована.
Громадські туалети.
Зараз у м. Суми за даними замовника працює 4 туалети громадського
використання. Це туалет у сквері «Дружба» (комунальний), у сквері «Покровський»,
на вул. Набережна р. Стрілки (в районі Укрпошти). Загальна кількість санітарних
приборів – 27 штук.
Існуюча кількість туалетів не відповідає нормативним вимогам, згідно [13]
повинна бути забезпечена наявність не менш одного санітарного прибору на 1000
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мешканців. За санітарним станом діючих туалетів наглядає санепідемстанція (відділ
комунальної гігієни).
2.9. Сучасний стан місця захоронення ТПВ у м. Суми.
Полігон твердих побутових відходів введений в експлуатацію в серпні 2007
року. Загальна площа земельної ділянки складає 10 га, в тому числі під складування
ТПВ відведено 5,74 га. Полігон розрахований на вісім-дев'ять років експлуатації з
річним об'ємом 400 тис.м3 відходів. Полігон котловинного типу, на даний момент
побудовано дві черги. Перша черга полігону заповнена до проектних відміток. У
жовтні 2011 року була введена в експлуатацію друга черга полігону.
Експлуатація полігону здійснюється відповідно до робочого проекту та діючого
законодавства. З вересня 2012 року перша черга полігону (площею 3,68 га)
заповнена до проектних відміток та не експлуатується. Друга черга (площею 2,06 га)
введена в експлуатацію в жовтні 2011 року і на даний момент заповнена приблизно
на 40%. За період з вересня 2007 року по березень 2013 року було прийнято
1832661,0 м3 (459852 тон) ТПВ. По даним КП «Сумижилкомсервіс», при існуючих
річних обсягах ТПВ друга черга полігону може експлуатуватись ще приблизно 22,5 роки.

Рис. 3. Ущільнення ТПВ за допомогою компактору,
пересипання шару відходів шаром глини
2.10 Великогабаритні та ремонтні відходи
Великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують
50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до
1,1 м3. Великогабаритні відходи, залишки від поточного ремонту квартир тощо слід
зберігати на спеціально відведених майданчиках в бункерах-накопичувачах і
вивозити спеціальними транспортними засобами для перевезення великогабаритних
відходів. Зараз у місті окремий збір великогабаритних та ремонтних відходів не
організований.
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3. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ СХЕМИ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ МІСТА.
3.1. Очищення міста від твердих побутових відходів.
Схемою виділено два райони санітарного очищення: Північний та Південний.
Територіальний розподіл міста на райони очищення відповідає існуючому.
3.1.1 Характеристика твердих побутових відходів та обсяг їх утворення
Тверді побутові відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів,
товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за
призначенням.
Згідно завдання на проектування, для розрахунків кількості твердих побутових
відходів використовувалися норми накопичення ТПВ, розроблені відповідно до
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.05.2013 року № 233
«Про здійснення заходів щодо розроблення схеми санітарної очистки території міста
Суми», які потребують подальшого затвердження на місцевому рівні згідно чинного
законодавства.
Середньорічна норма надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
для багатоквартирних та одноквартирних будинків приймається:
- для багатоквартирних будинків – 2,27 м3/мешканця на рік при середній
щільності 180,94 кг/м3;
- для одноквартирних будинків з присадибною ділянкою – 1,92 м3/мешканця
на рік.
Для підприємств, установ та організацій м. Суми прийняті за норми надання
послуг з вивезення побутових відходів відповідні показники середніх на рік добових
та середньорічних об’ємів утворення твердих побутових відходів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.08 р. № 1070 «Про затвердження
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».
Морфологічний склад твердих побутових відходів – це вміст окремих
складових частин відходів, що відображається у відсотках від їх загальної маси.
Визначення морфологічного складу ТПВ проводилось у грудні 2011 року в
спеціалістами ТОВ «Інститут «УкркомунНДІпроект».
В ході роботи були проведене вимірювання фактичної маси окремих
компонентів ТПВ, які збирають та зберігають у контейнерах, що встановлені у
дворах впорядкованих та невпорядкованих багатоквартирних житлових будинків, а
також твердих побутових відходів, зібраних у сміттєвози, що надходять на полігон.
Визначення морфологічного складу побутових відходів сприяє впровадженню
сучасних ефективних технологій поводження з ТПВ, визначає особливості збирання
та перевезення, вибору подальших шляхів та схем поводження з відходами
(зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження або захоронення).
Після проведених натурних замірів був встановлений середньозважений
морфологічний склад ТПВ для контейнерів житлових будинків (табл.5) та
середньозважений морфологічний склад ТПВ, що надходять до об'єктів поводження
з ТПВ в сміттєвозах (табл. 6).
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Таблиця 5.
Середньозважений морфологічний склад ТПВ у контейнерах
житлових будинків м. Суми за період проведення натурних вимірів.
№

Найменування компонентів

Середньозважений %

1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10

2

3
40,05
7,90
12,15
2,16
7,47
2,52
14,89
0,68
0,26
2,57
0,03
0,48
0,45

11
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
13.

Харчові відходи
Папір і картон
Полімери, у т.ч.:
ПЕТ-пляшки
Полімерна плівка
Інші види полімерів
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль
Дерево
Кістки, шкіра, гума
Комбіновані відходи
Залишок твердих побутових відходів
після вилучення компонентів, у т.ч.:
Дрібне будівельне сміття, каміння
Вуличний змет, листя
Гігієнічні засоби
Інше
Загальна маса
Щільність, кг/м3

20,22
1,51
0,09
2,89
15,73
100,00
180,94

Таблиця 6
Морфологічний склад та щільність ТПВ,
що надходять на полігон ТПВ у сміттєвозах
№
п/п
1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Назва
2
Харчові відходи
Папір і картон
Полімери, у т.ч.:
ПЕТ-пляшки
Полімерна плівка
Інші види полімерів
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль

Багатоквартирні
житлові будинки
Середньозважений
%
3
32,93
4,25
7,22
4,12
1,95
1,14
25,14
0,33
0,17
3,06

Одноквартирні
житлові будинки
Середній, %
5
46,67
2,90
6,99
3,63
3,36
0,00
19,63
0,60
0,05
7,17

Середньозважений
%
6
33,66
4,29
7,69
4,08
2,47
1,13
26,00
0,47
0,16
3,45
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№
п/п

Назва

1
8
9
10

2

Дерево
Кістки, шкіра, гума
Комбіновані відходи
Залишок твердих
побутових відходів
11
після вилучення
компонентів, у т. ч.:
Дрібне будівельне
12
сміття, каміння
12.1 Вуличний змет, листя
12.2 Гігієнічні засоби
12.3 Інше
Загальна маса проби
12.4 твердих побутових
відходів
Щільність, кг/м3

Багатоквартирні
житлові будинки
Середньозважений
%
3
1,34
1,40
0,42

Одноквартирні
житлові будинки

5
0,78
2,34
0,14

6
1,16
1,84
0,58

23,40

11,77

20,28

6,13

1,15

4,36

0,00
5,33
11,94

1,89
1,93
6,80

0,16
4,74
11,02

100,00

100,00

100,00

510,68

288,00

438,90

Середній, %

Середньозважений
%

За даними досліджень морфологічний склад твердих побутових відходів
підприємств невиробничої сфери (торговельних підприємств, адміністративних
установ, навчальних закладів, готелів і т. п.) дещо відрізняється від морфологічного
складу ТПВ житлової забудови. Відходи підприємств невиробничої сфери
характеризуються підвищеним вмістом макулатури, металів, пластмаси і низьким
рівнем забрудненості харчовими залишками.
Так за різними даними морфологічний склад ТПВ підприємств невиробничої
сфери у відсотках по масі складає:
Таблиця 7
№

Найменування компонентів

Кількість, %

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Харчові відходи
Папір, картон
Полімери
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль
Дерево
Кістки, шкіра, гума
Каміння, вуличний змет, інше

4,4
47,3
13,5
8,0
1,5
7,1
1,8
4,3
1,4
10,7

До твердих побутових відходів відносяться відходи від житлових будинків,
установ адміністративного та громадського призначення, підприємств торгівлі,
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харчування, побутового обслуговування, ринків, медичних закладів, дитячих
дошкільних та учбових закладів тощо.
В основу розрахунків накопичення твердих побутових відходів покладені
диференційовані норми накопичення ТПВ на встановлену розрахункову одиницю по
кожному об'єкту їх утворення.
Таблиця 8.
Розрахункові дані щодо накопичення ТПВ в житловій забудові м. Суми.
№
п/п
1
1

2
3

Тип житлової
забудови
2
Багатоквартирні
будинки
Одноповерхові
будинки з
присадибною
ділянкою
Всього

Чисельність
населення,
чол.

Річна норма
утворення ТПВ на
розрахункову
одиницю, м3/чол.

Розрахункове
накопичення
ТПВ, м3/добу

Розрахункове
накопичення
ТПВ, тис м3/рік

3

4

6

5

211256

2,27

1311,9

479,551

60832

1,92

320,6

116,797

272088

596,348

Таблиця 9.
Обсяг утворення твердих побутових відходів
на підприємствах невиробничої сфери
№
п/п

Найменування об'єкту
утворення ТПВ

Одиниця
виміру

1
1

2
Аптеки

3
м площі

2

Лікарні

ліжка

3

8

Поліклініки
відвідування
2
Залізничний вокзал, аеропорт, м пасажирської
автовокзал
площі
м2 торгової
Магазини продовольчі
площі
м2 торгової
Магазини непродовольчі
площі
м2 торгової
Ринки
площі
Ресторани
посадочні місця

9

Кафе

10
11

4
5
6
7

12
13

2

Річна норма
утворення ТПВ
Кількість
на розрахункову
одиницю, м3
4
5
1260,0
0,08

Обсяг
утворення
ТПВ,
тис.м3/рік
6
0,101

1344

0,799

1,074

747874

0,022

16,453

1680,0

0,621

1,043

37795,0

0,548

20,712

95616,0

0,299

28,589

64413,0

0,402

141,129

1784,0

2,191

1,693

посадочні місця

4859,0

0,949

4,611

Їдальні

посадочні місця

10710,0

0,949

10,164

Закусочні
Інші
харчування
Готелі

посадочні місця

429,0

0,949

0,407

посадочні місця

2092,0

0,949

1,985

місце

250

1,001

0,250

підприємства
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17

Підприємства
побутового
обслуговування
населення
робоче місце
(комбінати, ательє, майстерні,
перукарні)
Організації
управління,
адміністративно-побутові,
робоче місце
правові, науково-дослідні и др.
Навчальні
заклади
різни
кількість учнів
ступенів
Бібліотеки
місце

18

Кінотеатри

14

15
16

місце

2608

1,242

3,239

11701

0,475

5,558

42218

0,473

19,969

1218

0,256

0,312

686

0,256

0,176

Всього

257,465

При визначенні загального утворення ТПВ було прийняте стовідсоткове
охоплення населення системою збирання ТПВ.
Кількість населення на початок реалізації «Схеми…» по м. Суми становить
272,088 тисяч чоловік; на перспективу до 2038 року, згідно з розробленим
генеральним планом міста Суми, вона зросте до 273,6 тис. чоловік. Так як
збільшення населення за 25 років становить 1512 чоловік, суттєві зміни утворення
твердих побутових відходів на розрахунковий період не прогнозуються.
3.1.2. Методи збирання твердих побутових відходів
У місті Суми збирання твердих побутових відходів буде проводитися
контейнерним та безконтейнерним методами.
Безконтейнерний метод слід застосовувати на тих територіях міста, де
обмежена можливість проїзду сміттєвозів, їх маневрування. За вказаним методом
збирання та завантаження ТПВ у сміттєвоз здійснюють безпосередньо мешканці
будинків.
Контейнерний метод застосовується у багатоповерховій житловій забудові.
ТПВ слід збирати у контейнери, розміщені на контейнерних майданчиках.
Збирання ТПВ може виконуватись:
 за унітарною (валовою) системою – коли ТПВ збирають в один сміттєзбірник
(контейнер);
 за роздільною – коли окремі компоненти ТПВ збирають в різні контейнери (в
один ресурсоцінні компоненти – вторсировина, в інший – органічні та інші
відходи).
При валовому збиранні сміття кількість незмінних сміттєзбірників визначається
за формулою:
Nm

, шт.

(1)

де Nm – необхідна кількість сміттєзбірників, шт.,
QДс – середнє добове накопичення сміття у місті, для якого провадиться
розрахунок, м3/добу;
t – періодичність вивезення ТПВ, діб;
К3 – коефіцієнт ремонтного резерву сміттєзбірників;
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V – місткість одного сміттєзбірника, м3;
К1 – добовий коефіцієнт заповнення сміттєзбірників;
К2 – коефіцієнт нерівномірності накопичення відходів.
(2)
QДс = q × m, м3/добу
3
де q – добова норма накопичення сміття на 1 мешканця, м /чол. добу;
m – чисельність населення, чол.
Значення коефіцієнтів К1, К2, К3 встановлюють експериментальним шляхом або
вивченням статистичних матеріалів у кожному окремому випадку. Для схеми
санітарної очистки використані наступні значення коефіцієнтів: К1 = 0,9; К2 = 1,31;
К3 = 1,05.
Згідно з проведеними натурними замірами та одержаними статистичними
даними норма накопичення ТПВ на одного мешканця м. Суми складає: в
багатоквартирній забудові – 6,21 л/чол. на добу, в одноквартирній забудові – 5,27
л/чол. на добу. Середнє добове накопичення твердих побутових відходів, що
підлягають вивезенню з міста:
QДс = 0,00621 × 211256 + 0,00527 × 60832 = 1633 м3/добу
Кількість контейнерів місткістю 1,1 м3, необхідних для накопичення такої маси
ТПВ буде складати:

Рис. 4. Оцинкований євроконтейнер місткістю 1,1 м3.
У житловій забудові контейнери повинні розміщуватись на контейнерних
майданчиках, на відстані від житлових будинків, дитячих закладів та місць
відпочинку населення згідно ДСанПіН № 145 від 17.03.2011 р.
Майданчики повинні мати рівне (асфальтове або бетонне) покриття, бути
огородженими з трьох боків зеленими насадженнями або іншою огорожею, до них
потрібно забезпечити зручний під’їзд для маневрування сміттєвозних машин. Місця
розташування контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою міста
визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель та
споруд, а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих
територій.
При проектуванні майданчиків мають бути передбачені інженерні рішення
щодо миття покриття, миття та дезінфекції контейнерів (не рідше 1 разу в 10 днів).
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На рисунку 5 приведена типова схема контейнерного майданчика.

Відповідальність за утримання контейнерів та місць їх розташування, а також
визначену правилами благоустрою прилеглу територію у належному санітарному
стані несе власник контейнерів. Власник контейнерів зобов’язаний забезпечувати
регулярну мийку та дезінфекцію контейнерних ємностей та майданчиків під
сміттєзбірниками.
При наявності спеціалізованої машини для миття контейнерів, миття може
виконуватись безпосередньо на існуючих контейнерних майданчиках. При цьому,
спецмашина захоплює забруднений контейнер, оброблює його дезінфікуючим
засобом; рідина, що утворюється в процесі миття збирається в спеціальний бункер,
після чого її зливають в каналізаційну мережу.
Для підтримки належного санітарно-гігієнічного стану територій, Схемою
передбачене придбання машин для мийки контейнерів марки ТГ-100А (рис. 6) у
кількості 4 штук (на першу чергу – 2 одиниці та 2 – на розрахунковий строк).

Рис. 6. Машина для мийки контейнерів марки ТГ-100А.
Роздільне збирання побутових відходів здійснюється з метою зменшення їх
кількості, що складується на полігоні побутових відходів, одержання вторинної
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сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів,
поліпшення екологічного стану довкілля.
Технологічні схеми роздільного збирання побутових відходів визначаються з
урахуванням річної норми надання послуг з вивезення побутових відходів,
складових, що входять до побутових відходів, потреби у вторинних, енергетичних
та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших
вимог.
Кількість контейнерів для збирання відходів як вторинної сировини та
змішаних відходів визначають відповідно до обсягу надання послуг, визначених на
підставі відсоткового відношення компонентів, що входять до складу твердих
побутових відходів, до загального об’єму ТПВ з урахуванням їх середньої
щільності.
Для збирання відходів як вторинної сировини кількість контейнерів
визначається за формулою:
Nb =

QДmax t K1 K2
C K3

, шт.,

де:
Nb – необхідна кількість контейнерів для збирання відходів як вторинної
сировини, шт.;
QДmax – максимальне добове утворення відходів як вторинної сировини, м3/добу;
t – періодичність перевезення відходів як вторинної сировини, діб;
K1 – добовий коефіцієнт нерівномірності утворення відходів як вторинної
сировини;
K2 – коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у
ремонті та в резерві;
C – місткість одного контейнера для збирання відходів як вторинної сировини,
м3;
K3 – коефіцієнт заповнення контейнера.
Максимальне добове утворення ТПВ QДmax визначається за формулою
, м3/добу,
де:
Mi – маса одного відходу як вторинної сировини у загальній масі ТПВ, кг;
ri – щільність відходу як вторинної сировини, кг/м3, визначається за
довідковими даними або під час вимірювання кількості компонентів, що
входять до складу ТПВ;
m – чисельність населення;
K1 – добовий коефіцієнт нерівномірності утворення відходів як вторинної
сировини;
Tкр – кількість неробочих днів на рік для спеціально обладнаних транспортних
засобів.
При розрахунку використовують такі значення коефіцієнтів:
K1 = 1,4; K2 = 1,05; K3 = 0,9.
Розрахунок кількості контейнерів для житлової забудови
При роздільному збиранні окремих компонентів ТПВ загальна кількість
контейнерів місткістю 1,1 м3 для компонентів ТПВ (скла, паперу, пластику, металів,
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небезпечних відходів, а також залишку ТПВ) при періодичності вивезення 2-3 доби
складе:

Розрахунок кількості контейнерів для підприємств невиробничої сфери
При роздільному збиранні окремих компонентів ТПВ для підприємств
невиробничої сфери необхідна додаткова кількість контейнерів місткістю 1,1 м3 для
ресурсоцінних компонентів ТПВ складе:

Відповідальність за належне утримання контейнерів з роздільного збору
окремих компонентів повинно нести підприємство, у власності яких вони
знаходяться або спеціалізоване підприємство, в користуванні якого знаходяться
контейнери (на підставі відповідного договору).
Необхідно також приділяти постійну увагу збереженню належного зовнішнього
вигляду та підтримувати належний санітарно-технічний стан контейнерних
майданчиків де розміщені контейнери для роздільного збирання.
Великогабаритні та будівельні відходи
У кожному місті щороку утворюються будівельні відходи. Це відходи
будівельних матеріалів, конструкцій та елементів будівель, що зносяться, чи
підлягають капітальному ремонту, дорожніх матеріалів і ґрунтів, азбоцементних
відходів тощо.
Будівельні відходи є, як правило, інертними відходами, іншими словами,
вважається, що вони не завдають шкоди довкіллю. Над переробкою таких відходів
стали замислюватися у міру зростання кількості відходів від зносу будівель.
Більша їх частина може бути використана в якості вторинної сировини при
виробництві бетону та блочних будматеріалів при прокладанні та ремонтах доріг, в
якості інертних матеріалів для пошарового пересипання ТПВ на полігоні та для
засипки ярів, балок при інженерній підготовці територій під нове будівництво і т. ін.
Камені, бетон, цегла після зносу споруди представляє не більшу небезпеку, чим
у складі будівлі. В той же час деревина і елементи, які містять гіпс, схильні до
гниття; фарби і просочення дерев'яних елементів можуть надавати канцерогенну
дію.
Залишки від зносу будівель мають велику вагу і габарити. Вивіз таких відходів
з будівельної ділянки обходиться недешево. Розміщення на полігоні побутових
відходів будівельних відходів виявляється економічно невиправданим. З цієї
причини законодавством обумовлено спорудження полігонів для розміщення
інертних відходів. Такими полігонами є території, що охороняються, і передбачають
реєстрацію розміщуваних відходів, щоб уникнути попадання відходів іншого типа.
Паралельно з відправкою відходів на полігон для інертних матеріалів, відходи
деревини повинні вивозитися на полігон ТБО. Утилізація гіпсу можлива лише на
підприємствах по виробництву гіпсу або гіпсових панелей.
На сучасних будівництвах використовується цілий ряд повністю або частково
готових до вживання матеріалів, які доставляються на ділянку в упакованому
вигляді: палети, пластикова плівка, мішки, шматки полістиролу, картон і так далі. Ці
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пакувальні матеріали часто спалюють на будівельному майданчику, тоді як їх можна
утилізувати.
Простим вирішенням організації збору будівельних відходів є використання
спеціалізованих ємкостей у вигляді змінних контейнерів. Такий контейнер береться
в оренду у підприємця (добова оренда) і розміщується на будівельному майданчику.
При його заповненні викликається сміттєвоз, який, при необхідності, доставляє
порожній контейнер.
Завантаження здійснюється швидко, а транспортні витрати зведені до мінімуму.
За послугу з доставки і поховання відходів на полігоні стягується плата. При
необхідності можна розмістити інші контейнери для неінертних відходів. На дуже
великих будівництвах можлива організація роздільного збору різної вторинної
сировини. Для надання такої послуги в автотранспортному підприємстві має бути
спеціалізована машина і парк знімних контейнерів.
В житлових районах утворюються великогабаритні та ремонтні відходи.
Великогабаритні відходи – це тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x
50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до
1,1 куб. метра. Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів,
що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку
громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування,
переобладнання, прибудови тощо.
Норма надання послуг з вивезення великогабаритних та ремонтних побутових
відходів прийнята згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.08 р. №
1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».
Таблиця 10.
Розрахунковий об'єм утворення будівельних та великогабаритних відходів
№
п/п
1
1
2

Найменування
відходів
2
Великогабаритні
відходи
Будівельні відходи

4

Розрахункове
накопичення
будівельних
відходів,
м3/добу
5

Розрахункове
накопичення
будівельних
відходів, тис
м3/рік
6

272088

0,4

108,8

39,725

272088

0,15

40,8

14,910

Чисельність
населення,
чол.

Норма
утворення
відходів,
л/чол. на добу

3

3.1.3. Перевезення твердих побутових відходів
Збирання та вивезення ТПВ є серйозною транспортною проблемою всіх міст.
При масовому постійному перевезенні зібраного сміття вулицями житлової
забудови, може мати місце забруднення навколишнього середовища викидами
спецавтотранспорту, а також виділення неприємних запахів, іноді агресивної
шкідливої рідини із заповнених відходами сміттєвозів, що створює несприятливі
умови для проживання населення.
Збирання ТПВ здійснюється в усіх районах, дворах, вулицях, місцях загального
користування з додержанням правил руху по дільниці обслуговування, мінімізацією
повторних пробігів, раннім початком маршрутів на центральних та магістральних
вулицях.
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Кількість машин для вивезення сміття при валовій системі збирання ТПВ
визначається шляхом розрахунку, в залежності від обсягу сміття, що вивозиться,
періодичності вивезення, продуктивності сміттєвозного транспорту, відстані до
місць перероблення або знешкодження твердих побутових відходів та інших
місцевих умов даного населеного пункту.
Кількість сміттєвозів визначається за формулою:
, од.

Nса

(3)

де Nса – необхідна кількість сміттєвозів, од;
Qд max – максимальне добове накопичення сміття з урахуванням
нерівномірності накопичення, м3/добу,
В – продуктивність сміттєвоза за робочий день, м3;
Квик – коефіцієнт використання машин у парку (лежить у межах 0,7-0,8).
Продуктивність роботи спецавтотранспорту залежить від обсягу сміття, що
вивозиться за один рейс, способів завантаження та вивантаження сміття, відстані
перевезення його до місць знешкодження та експлуатаційної швидкості руху.
Продуктивність сміттєвозів за робочий час доби визначається за формулою:
(4)
В = n × q, м3,
де n – кількість рейсів транспорту, який вивозить сміття,
q – обсяг ТПВ, який перевозиться за один рейс, м3.
Для виконання розрахунку було прийнято середній об'єм кузова сміттєвозу
3
18 м .
Кількість рейсів сміттєвоза за робочий час доби визначається за формулою:
n=

(5)

де Т – тривалість робочого дня, годин;
l0 – нульовий пробіг (пробіг від гаражу до району обслуговування), км;
v0 – середня швидкість подачі сміттєвоза, км/год;
v – експлуатаційна швидкість сміттєвоза, км/год, визначається
експериментальним шляхом або приймається за досвідом роботи;
tn – термін повного навантаження сміттєвоза на ділянці збирання сміття
(враховуючи переїзди від одного пункту завантаження до іншого та
під’їзди до місць знаходження сміттєзбірників), годин;
lc – середня відстань вивезення сміття, км;
tp – термін розвантаження сміттєвоза.
Середня відстань вивезення сміття визначається таким чином, за допомогою
плану населеного пункту вибираються райони, які прикріплюються до тих чи інших
місць знешкодження сміття, а потім за планом населеного пункту встановлюються
географічні центри цих районів та визначається середня відстань між знайденими
центрами та відповідними місцями знешкодження сміття.
Сміттєвози повинні бути оснащені відповідним спецобладнанням та бути
герметичними. Підприємствам-перевізникам ТПВ забороняється експлуатувати
спецавтотранспорт з несправними гідравлічними механізмами та за наявністю
шкідливих речовин у вихлопних газах, вміст яких перевищує ГДК.
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В таблиці 11 наведені результати розрахунків кількості сміттєвозів за
основними можливими варіантами збирання та вивезення ТПВ.
Таблиця 11.
Необхідна кількість сміттєвозів
Параметри сміттєвозів
1
Тип сміттєвозу
Місткість кузова, м3
Кількість, од.

Вивезення ТПВ
перша черга
розрахунковий період
2
3
Великовантажні
Великовантажні
18,0

18,0

30

30

Рис. 7. Сміттєвоз з заднім завантаженням КО-440В
Підприємства, що здійснюють збір та вивезення ТПВ зобов’язані проводити
мийку та дезінфекцію спецавтотранспорту в весняно-літній період – щоденно, в
зимовий період – не менше одного разу на тиждень.
Для збору ремонтних та великогабаритних відходів схемою передбачено
придбання шести автомашин-самоскидів спеціалізованих АС-4700 із кузовомконтейнером, а також 24 одиниць кузовів-контейнерів ємністю 8 м3. Змінні кузовиконтейнери будуть розміщені на спеціальних майданчиках по одному на кожен
мікрорайон очистки. В цілях запобігання падінню окремих фрагментів при
транспортуванні, контейнери повинні укриватися брезентом або сіткою.
Власник контейнерів для збирання великогабаритних відходів зобов’язаний
забезпечувати належний санітарний стан контейнерів та майданчиків.

Рис.8. Автомобіль-самоскид спеціалізований АС-4700
із змінним контейнером ємністю 8 м3.
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3.1.4. Методи поводження з твердими побутовими відходами
Сортування відходів.
Сортування побутових відходів - це технологічний процес розділення твердих
побутових відходів на фракції на сміттєсортувальних станціях вручну або за
допомогою автоматизованих конвеєрів.
Мета сортування відходів поряд із зменшенням маси відходів, що підлягають
захороненню - отримання максимальної економічної вигоди від переробки
вторинної сировини.
Основними факторами, які обумовлюють вибір методів перероблення ТПВ, є:
 склад, властивості, кількість ТПВ, методи їх збирання;
 місцеві умови – наявність місцевих підприємств, які можуть переробляти
окремі компоненти ТПВ;
 можливість використання корисних властивостей компонентів ТПВ;
 капітальні та інші початкові витрати з впровадження технологій ТПВ;
 експлуатаційні витрати на перероблення ТПВ з урахуванням повернених
сум вартості продуктів перероблення.
Сортування здійснюється на сортувальному комплексі (станції) – об'єкту для
відокремлення змішаних перероблюваних матеріалів ручним (із додержанням
чинних санітарних норм і правил) або механічним способом.
Впровадження сортувального комплексу слід здійснювати паралельно із
впровадженням роздільного збирання, враховуючи необхідність підвищення якості
та вартості прийняття на перероблення окремих компонентів ТПВ.
Для механізованого вилучення окремих складових ТПВ при сепарації можливо
використовувати магнітну, пневматичну і електричну сепарації.
Способи механізованого сортування ТПВ
Чорний метал
Кольоровий метал
Папір
Синтетична плівка

Електромагнітна сепарація
Вилучення за допомогою змінного магнітного поля; електродинамічна
обробка
Пневматичний поділ фракцій за швидкістю витання у потоці повітря;
гідропульпування та осадження тонковолокнистих фракцій
Пневматичний поділ за швидкістю витання у потоці повітря; сепарація
з використанням збереження міцності під час змочування та
перетинання; електростатична сепарація

Текстиль

Сухе вилучення на циліндричних грохотах; вилкові установки

Скло

Мокра сепарація у циклонах; сепарація у метальних пристроях з
плитою відбиття за пружністю та балістичними властивостями

На даний момент принципова технологічна схема сортування така: відходи
подаються в приймальний бункер, а далі в сепаратор, який розділяє відходи на
компоненти: скло, пластик, папір після первинного відділення відходи подаються на
конвеєр, де працівники (сортувальники) вручну перебирають сміття на компоненти.
Ефективність вилучення вторинної сировини такого сортування, залежно від
застосовуваного обладнання, становить 11-20%. Сміття, що залишилося, так звані
«хвости», відправляють на полігон ТПВ.
Відсортовані за видами відходи, пресуються в блок-брикети розмірами,
зручними для транспортування будь-яким видом вантажного автотранспорту.
Брикетування ТПВ здійснюють на спеціальних пресах з питомим тиском не менше
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20 кг/см2. Брикетована вторсировина тимчасово накопичується на території
сортувальної станції на спеціально відведеному майданчику, а потім передається за
договором поставки організаціям, що мають ліцензію на переробку вторсировини.
Оскільки проблема виділення земель під полігони ТПВ стає все складнішою, а
вартість їх облаштування згідно з сучасними екологічними вимогами все дорожчає,
необхідно переходити до промислової переробки ТПВ, використовуючи технології,
які значно зменшать потік ТПВ, що необхідно захороняти, дозволять повернути в
обіг частину відходів.
Практичне вирішення проблеми промислового сортування і переробки ТПВ
пов'язане зі значними капіталовкладеннями, тому доцільно забезпечити
максимальну ефективність роботи сміттєсортувальної установки. Цього можна
досягти раціональною організацією потоків відходів, окремо збираючи ТПВ, більш
збагачені корисними компонентами і мінімально забруднені харчовими відходами,
спрямовуючи їх на сортування.
Були проведені певні дослідження ТПВ в контейнерах житлової забудови та
підприємств невиробничої сфери, по результатам яких можна стверджувати, що при
окремому збиранні і сортуванні відходів нежитлового сектора, вилучення з них
корисних компонентів, придатних до наступного використання в якості вторинних
ресурсів, зростає до 30-80 відсотків. Тобто ефективність сепарації зростає в 3-8 разів
порівняно з малоефективним сортуванням всієї маси ТПВ валового збору.
На першу чергу реалізації Схеми передбачено будівництво сміттєсортувальної
станції потужністю 35 тис.т/рік, яка буде приймати переважно «чисті» ТПВ від
підприємств невиробничої сфери, а після упровадження роздільного збирання ТПВ
– від усього міста.
Ділянка для розміщення сортувальної станції знаходиться по вул. Пограничній,
на території Сумського заводу силікатної цегли. Це територія промислової зони, де
наявні всі необхідні інженерні мережі та комунікації.

Рис.9. Сортувальна станція.
При впровадженні роздільного збирання побутових відходів, їх перероблення
та утилізації можливе укладання договорів з ТОВ «НВП «Прогресивні екологічні
технології», яке по даним замовника має ліцензію на збирання та заготівлю
вторинної сировини, а також на вивіз та утилізацію зазначених відходів.
Рекомендації з роздільного збору цінних компонентів ТПВ.
Роздільний збір з подальшою переробкою - економічно найбільш обґрунтована
з усіх відомих стратегій щодо поводження з відходами та зменшення обсягів
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утворення ТПВ на полігонах, яка вимагає найменших витрат бюджетних коштів за
порівняно з сортуванням, компостуванням і спалюванням змішаних відходів.
Головна мета роздільного збору - поділ всього обсягу ТПВ на два основних
потоки:
 «Сухі» вторинні ресурси, придатні для промислової переробки
(пластмаси, склобій, метали, макулатура і текстиль);
 «Вологі » відходи (кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і
забруднені відходи паперу) та інші відходи, які неможливо переробити.
Для кожного потоку передбачено свої методи подальшої переробки (утилізації).
Так, перший необхідно спрямовувати на сміттєсортувальну станцію для
професійного сортування вторсировини за видами, категоріями і сортами, а також
очищення їх від залишкових «хвостів». Відділення «сухих» вторинних ресурсів від
«вологих» дозволяє запобігти забрудненню основної частки вторсировини, у кілька
разів підвищити економічну ефективність подальшої переробки відходів і
поліпшити санітарні умови працюючих.
Виходячи з цілей і завдань роздільного збору відходів необхідне розділення
відходів при зборі на два потоки:
 «Сухі» відходи на промислову переробку;
 «Вологі» відходи до полігону ТПВ.
Досвід показав, що поділ відходів на більшу кількість потоків недоцільно. Так,
будь-який компонент «сухих» відходів вимагає додаткового професійного
сортування за сортами з одночасним видаленням залишкових забруднюючих
фракцій, що робить безглуздим їх роздільний вивіз.
Неприпустимо використання для селективного збору відходів відкритих
контейнерах, так як вони будуть швидко наповнюватися звичайним сміттям.
Контейнер виконується повністю закритим. Збір вторсировини проводиться через
щілини або віконця, розміри яких дозволяють складувати вторсировину, але не
пакети зі змішаним сміттям. Рекомендовані розміри щілин – 250 × 800 мм. Велика
довжина потрібна для складування в контейнер картонних коробок в складеному
стані. Прийомні отвори влаштовуються для того, щоб запобігти складування в
контейнер звичайних змішаних відходів людьми, які не готові сортувати відходи і
не мають бажання розбиратися в тому, в якій контейнер які відходи складати.
Контейнери повинні бути вандалостійкими, з незаймистих матеріалів, не
втрачати привабливості протягом тривалого часу. Неприпустимо використовувати
пластмасові деталі (наприклад, кришки).
При плануванні вивезення відходів за схемою роздільного збору необхідно
запобігти зростанню сумарної кількості рейсів сміттєвозів, оскільки вивезення є
найбільш витратною статтею при поводженні з відходами.
Впровадження роздільного збору відходів тривалий процес, який передбачає
поступове зростання кількості відходів, що збираються роздільно і направляються
на переробку. Для розрахунку економічної ефективності роздільного збору слід
вважати, що на першому етапі ця величина буде складати 6-10% від обсягу всіх
відходів, з подальшим ростом до 70-75% за об'ємом.
Слід мати на увазі, що всі витрати на організацію селективного збору
сортування та передпродажної підготовки вторинної сировини не окупаються лише
за рахунок реалізації продукції - вторинної сировини.
Роздільний збір буде мати економічний ефект у разі, якщо величина витрат
бюджету або населення (тариф на утилізацію), необхідна для покриття збитків від
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роздільного збору відходів, менше, ніж величина витрат на їх утилізацію іншим
способом.
Таблиця 11.
Зміст компонентів ТПВ, що можуть бути утилізовані
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування
компонентів ТПВ
2
Папір і картон
ПЕТ-пляшки
Полімерна плівка
Інші види полімерів
Скло
Чорні метали
Кольорові метали
Текстиль

Вміст компонентів, що
підлягають переробці,
% до загальної маси ТПВ
3
4,29
4,08
2,47
1,13
26,00
0,47
0,16
3,45

Розрахунковий об'єм
утворення ресурсоцінних
компонентів, тис. т/рік
4
6,396
6,083
3,683
1,685
38,766
0,701
0,238
5,144

Компостування відходів.
Біологічне перероблення ТПВ – це перероблення фракцій, що біологічно
розкладаються, за умови контролювання процесу і використання мікроорганізмів, у
результаті якого утворюються стабільні органічні відходи, а також метан – в умовах
відсутності кисню (аеробне розкладання). Біологічне перероблення ТПВ включає
компостування – природний аеробний процес розкладання органічних речовин
різними видами бактерій та грибків, в результаті чого органічні відходи (харчові,
садові та інші) перетворюються на грунтоподібний матеріал.
Компостування ТПВ може проводитись шляхом польового компостування або
компостування у біобарабанах та камерах за умов контрольованого внутрішнього
середовища, механічного перемішування та аерації. Компостування ТПВ ефективне
за умови вмісту у ТПВ більше ніж 25% органічних речовин, які легко
розкладаються, та гарантованих споживачів компосту.
Разом з тим, попит на біомасу-компост практично відсутній, оскільки вона не є
зовсім чистою і містить елементи важких металів, скло, полімери.
Даний метод перероблення ТПВ у рекомендованій схемі санітарного очищення
міста не пропонується.
Термічні методи переробки.
Термічні методи переробки (спалювання і піроліз) – це поширений метод
ліквідації ТПВ, який у світовій практиці використовується з кінця ХIХ сторіччя.
Спалювання не може розглядатися як економічно виправданий або
ресурсозберігаючий метод, оскільки чимало органічних речовин, які могли б бути
використані, спалюються з додатковими витратами енергії. До того ж існуючі й
пропоновані до використання сміттєспалювальні установки мають цілий ряд
недоліків, головним з яких є той, що при їх роботі утворюються вторинні
надзвичайно токсичні відходи (поліхлоровані дібензодіоксини, фурани і біфеніли),
що виділяються разом з важкими металами в навколишнє середовище з димовими
газами , стічними водами і шлаком.
Слід зазначити, що хлорорганічні відходи – "діоксини", відносяться до групи
супертоксикантів, вкрай стійких і надзвичайно небезпечних, оскільки руйнують
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гормональну систему людини, що призводить до імунодефіциту, особливо до
зростання жіночих хвороб, дитячої смертності та інвалідності, зниження
народжуваності. 25 травня 2002 р. в Стокгольмі була прийнята Глобальна
міжнародна конвенція про заборону стійких органічних забруднювачів. У групу з 12
особливо небезпечних речовин, включених до переліку, входять зазначені діоксини,
фурани і біфеніли.
Концентрація оксидів важких металів в шлаку і золі на 2-3 порядки (а іноді і
більше) вище, ніж у спалюваних відходах. Тому, хоча метод спалювання дозволяє
значно скоротити обсяг відходів, при цьому утворюються ще більш небезпечні для
навколишнього середовища зола і шлак, що вимагають спеціальних заходів з
утилізації або захоронення.
Іншим серйозним недоліком сміттєспалювальних заводів є їх низька
економічність.
При модернізації спалювання відходів повітря, що подається до місця
спалювання замінюється на кисень. Це дозволяє прискорити процес, знизити викиди
оксидів азоту, однак викид найбільш небезпечних компонентів - діоксинів, фуранів,
біфенілів, важких металів - залишається незмінним. Крім того, подібна технологія
вимагає додатково значних витрат на виробництво кисню.
Це пояснюється вкрай низьким коефіцієнтом корисного використання теплової
енергії, який навіть на кращих сміттєспалювальних підприємствах не перевищує
65% і значною кількістю додатково використання рідкого палива, що доходить до
320 літрів на тонну спалюваних відходів.
Останнім часом існує тенденція переходу з простого спалювання відходів на
піроліз. При піролізі відходів протікають такі пов'язані між собою процеси: сушіння,
суха перегонка (власне піроліз), газифікація і горіння коксового залишку, взаємодії
газоподібних продуктів, які утворилися. Склад і співвідношення продуктів піролізу
визначаються складом відходів, температурою, тиском і тривалістю піролізного
процесу. З підвищенням температури збільшується вихід газу і зміст водню.
Виділення газоподібних речовин припиняється при температурі 1000-1100 ° С. У
процесі газифікації вуглець твердого залишку під впливом окислювача (повітря,
кисень або водяна пара) перетворюється на газоподібне паливо (повітряний або
водної газ).
За температурним рівнем процесу розрізняють три типи піролізних установок:
 низькотемпературні (450-550 °С) з мінімальним виходом газу,
максимальною кількістю смол, масел і твердих залишків;
 середньотемпературні (до 800 °С) зі значно меншою кількістю смол і масел;
 високотемпературні (понад 800 °С) з максимальним виходом газу і
мінімальним смолообразних продуктів.
Такий процес виявляється енергетично більш вигідним, ніж просте спалювання.
У результаті піролізу отримують газ і твердий залишок піролізу. Потім обидва
продукти відразу ж, без будь-якої додаткової обробки, направляють в топку на
спалювання. Частина газів піролізу після конденсації може бути виведена з системи
і використана в якості рідкого палива іншими споживачами. Зрозуміло, що при
цьому спостерігаються ті ж недоліки, що і при прямому спалюванні відходів. У тих
же випадках, коли газ піролізу піддається очищенню від кислих газів типу
хлористого водню (НСl), економічно процес стає досить дорогим через застосування
дорогого устаткування і використання дорогих реагентів і все одно не усувається
забруднення навколишнього середовища важкими металами. За усередненими
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світовими даними вартість піролізної установки становить від 100 до 200 мільйонів
доларів.
У зв'язку з великою вартістю даного методу утилізації ТПВ, цей метод
поводження з ТПВ на сьогоднішній день не пропонується. Однак, надалі при
впровадженні цього чи подібного методу термічної переробки відходів, необхідно
провести вибір майданчика у встановленому порядку і з дотриманням екологічних
та санітарних норм і вимог.
Захоронення твердих побутових відходів.
Полігон ТПВ є інженерною спеціалізованою спорудою, що призначена для
захоронення твердих побутових відходів. Експлуатація полігона
повинна
забезпечувати санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, екологічну
безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові небезпечних
геологічних процесів і явищ.
На полігон ТПВ приймаються тверді побутові відходи з житлових будинків,
громадських будинків і установ, підприємств торгівлі, громадського харчування, а
також вуличний і садово-парковий змет, будівельні відходи і деякі види твердих
інертних відходів за відповідним обґрунтуванням, а також промислові відходи IIIIV класів небезпеки з дозволу місцевих органів санітарно-епідеміологічної та
екологічної служб та пожежної інспекції. Промислові відходи IV класу небезпеки
використовують на полігоні як ізолюючий матеріал у середній та верхній частині
полігона.
Прийняттю на полігон ТПВ не підлягають відходи, які можуть бути вторинною
сировиною (за наявності можливості їх утилізації); відходи, що містять токсичні,
отруйні та агресивні речовини.
Захоронення твердих побутових відходів у м. Суми передбачено здійснювати
на існуючому полігоні твердих побутових відходів. Ділянка полігону розташована
на відстані 2,3 км від с. Братське та 3,5 км від с. Кам'яне. Санітарно-захисна зона
об'єкту витримана. Площа СЗЗ за проектом складає 79,5 га.
По даним КП «Сумижилкомсервіс», проектна площа полігону склала 10 га, у
тому числі господарська зона – 0,27 га, ділянка складування – 5,74 га. Ділянка
складування була поділена на дві черги. З жовтня 2011 року експлуатується друга
черга полігону площею 2,06 га.
Полігон впорядкований, забезпечений всіма необхідними комунікаціями,
огороджений. Вздовж периметра полігона є огорожа, передбачена господарська
зона. На виїзді з полігона є дезінфікуюча зона, обладнана залізобетонним
резервуаром нормативних розмірів. Резервуар заповнюється дезинфікаційним
розчином і тирсою. На території господарської зони знаходяться адміністративнопобутова будівля, контрольно-пропускний пункт, гараж з майстернями, пожежні
резервуари та інші споруди згідно ДБН В.2.4-2-2005.
Виконується моніторинг навколишнього середовища, у тому числі за
гідрологічною середою. На полігоні є чотири наглядові свердловини.
Проектний термін дії полігону – до 2015 року включно. Необхідно виконання
проекту подальшого розширення ділянки складування ТПВ та її будівництво. Місце
для подальшого розширення полігону на першу чергу впровадження схеми та на
розрахунковий термін існує.
Розміри і потужність полігона ТПВ повинна визначатись потребами у
складуванні твердих побутових відходів з урахуванням екологічних вимог і
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санітарних норм, кількості населення, розрахункового терміну експлуатації, річної
норми накопичення ТПВ.
При проектуванні подальших карт складування та закриття нині діючих
ділянок, доцільно передбачити утилізацію біогазу, що утворюється при анаеробному
розкладанню органічної складової ТПВ. Біогаз може використовуватись як паливо
для енергетичних установок (котлоагрегати, промислові печі, стаціонарні двигунигенератори) або для заправки в балони. Метод утилізації біогазу визначається при
розробці технічного завдання на проектування системи збирання та утилізації
біогазу.
Проектування і будівництво системи збирання біогазу ведуть за одним з
варіантів: одночасно зі складуванням ТПВ; після заповнення робочої карти, по
завершенні формування газоносного шару.
При проектуванні полігона ТПВ слід передбачити заходи, спрямовані на
зменшення кількості фільтрату: тимчасові протифільтраційні завіси, дамби, а також
передбачити такі схеми складування, при яких забезпечується мінімальне
надходження води з незаповненої площі карт ТПВ.
3.2. Накопичення та утилізація небезпечних відходів
До небезпечних відходів можна віднести відпрацьовані батарейки, тару від
лаків, розчинників та фарб, залишки та прострочені медичні препарати, тару від
отруйних речовин, люмінесцентні лампи, термометри, вогненебезпечні матеріали,
ганчір'я забруднене рідким паливом, акумулятори і таке інше, які в даний час
населення викидає в контейнер загального збору ТПВ.
Кількість утворення небезпечних відходів визначається згідно норм
накопичення наведених у Постанові КМУ № 1070 від 10.12.2008 р. та представлених
в таблиці 12.
Таблиця 12.
Розрахункове накопичення небезпечних відходів
№
п/п

Чисельність
населення, чол.

Добова норма утворення
небезпечних відходів, кг/чол.

1
1

2
272088

3
0,01

Розрахункове
накопичення небезпечних
відходів, тис т/рік
4
0,994

Роздільне збирання відходів передбачає їх збирання безпосередньо населенням,
складування у окремий контейнер та вивезення на переробку та знешкодження.
Проте, на сьогодні при можливості відкритого доступу людей (серед яких можуть
бути наркомани, психічно хворі і, що саме небезпечне, діти), до контейнерів, де
будуть збиратися медикаменти, гальванічні елементи, ртутні лампи, клеї, кислоти,
термометри тощо, технологія роздільного збирання небезпечних відходів, що
утворюються у складі ТПВ, недопустима.
При виконанні подібних робіт розглядалося також питання про можливість
підвищення ціни товарів, які в наступному, після споживання населенням,
перетворюються на небезпечні відходи та надходять в загальну масу ТПВ, на
заставну вартість, яка має бути повернута населенню після здачі відходів в
організовані у місті пункти із збирання небезпечних відходів. Проте при цьому дуже
велику проблему становить контроль реалізованих товарів та розрахунки між
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торгівельною мережею, яка одержує від населення заставну вартість товарів, і
пунктами із збирання небезпечних відходів (чи їх централізованою організацією).
Небезпечні складові ТПВ слід збирати роздільно від інших видів ТПВ, а також
відокремлювати на стадії сортування та передавати спеціалізованим підприємствам,
яку одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами.
Система збору небезпечних побутових відходів (батарейок, побутової хімії
тощо) в даний час практично відсутня, а даний вид відходів не виділяється з ТПВ і
складується на полігоні, надаючи при цьому значний негативний вплив на
навколишнє середовище.
Для виділення небезпечних відходів з ТПВ необхідно організувати систему
збору даних відходів у населення з подальшою передачею їх на переробку чи
утилізацію спеціалізованим підприємством.
Збір небезпечних побутових відходів населення може бути організований як на
спеціальних пунктах збору небезпечних відходів, так і на пунктах збору вторинної
сировини і в торгових центрах, що продають товари, які згодом перетворюються на
небезпечні відходи.
Орієнтовна схема пункту збору небезпечних відходів наведена на рис.10

Рис.10. Схема пункту збору небезпечних відходів:
а) окремий пункт збору небезпечних відходів,
б) пункт прийому вторинної сировини та збору небезпечних відходів
1 - модульний будинок;
2 - відсік для зберігання небезпечних відходів;
3 - відсік для зберігання вторинної сировини;
4 - контейнери для зберігання небезпечних відходів та вторинної сировини;
5 - опалюване побутове приміщення;
6 - приймальний пункт.
У приміщенні пункту збору небезпечних відходів виділені:
− зона прийому відходів з реєстрацією;
− місця для зберігання небезпечних відходів (за видами у відповідних
контейнерах залежно від агрегатного стану та інших властивостей);
− побутова зона для персоналу (з туалетом і раковиною).
Пункт збору небезпечних відходів може працювати за спеціальним графіком і
обслуговується однією людиною в зміну, яка веде прийом і реєстрацію відходів.
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У будь-якому випадку небезпечні побутові відходи необхідно збирати і
тимчасово зберігати в спеціальних контейнерах залежно від виду відходу, його
агрегатного стану, летючості та інших властивостей з подальшою передачею
спеціалізованим організаціям на переробку чи утилізацію.
Періодично, при заповненні контейнерів спеціальний транспорт здійснює збір і
заміну контейнерів. Контейнери, в свою чергу, доставляються на спеціалізовані
майданчики складування даних відходів і в міру накопичення вивозяться на
переробне підприємство.
Для обслуговування всього населення м. Суми потрібно 8 пунктів збору
небезпечних відходів.
Витрати на переробку небезпечних відходів повинні бути включені в тариф на
захоронення ТПВ.
На даний час на території м. Суми існують підприємства, що здійснюють
операції в сфері поводження з небезпечними відходами.
Таблиця 13.
№
п/п
1
1

Назва
підприємства
2
ТОВ
«Підприємство
«Спецзахист»

2

ТОВ «Наукововиробниче
підприємство
«Екостандарт»

Адреса підприємства
3
вул. Скрябіна, 38
м. Суми, 40030
тел. (0542)78-67-02

вул. 1-ша Набережна
р. Стрілки, 46
(будинок природи),
3 поверх, оф. 9
м. Суми, 40009
тел. (0542)61-05-06,
(0542)70-09-67

Спеціалізація (операції та види небезпечних
відходів)
4
Збирання, перевезення, зберігання:
− люмінесцентні лампі та прилади, що містять
ртуть;
− відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів;
− відходи і брухт електронних та електричних
вузлів;
− акумуляторні батареї або інші батареї.
Утилізація відходів:
− відпрацьованих акумуляторних батарей;
− відпрацьованих люмінесцентних ламп;
− інших небезпечних відходів.

3.3. Знешкодження специфічних відходів, небезпечних
у санітарному відношенні.
До специфічних відходів, небезпечних у санітарному відношенні, належать
медичні відходи та відходи перукарень. Відходи лікувально-профілактичних
установ, згідно з [19] можна розподілити на 5 класів, які відрізняються за
морфологічним складом, місцями їх утворення та вимогами до збору.
Клас А – безпечні відходи.
Це відходи, що не мали контакту з інфекційними хворими; нетоксичні відходи;
харчові відходи всіх підрозділів, крім інфекційних; меблі, інвентар, несправне
діагностичне устаткування, що не має токсичних елементів; неінфікований папір,
змет, будівельне сміття.
Відходи утворюються в палатах лікувальних установ, крім відділень
інфекційних; адміністративно-господарських приміщеннях; харчоблоках, буфетах
відділень; на поза корпусній території.
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Можна збирати у багаторазові ємності, після спорожнення тара підлягає миттю
та дезінфекції.
Клас Б – небезпечні відходи.
Це відходи потенційно інфіковані, забруднені матеріали й інструменти,
органічні операційні відходи; відходи інфекційних відділень (у т.ч. харчові).
Відходи утворюються в операційних, процедурних, перев'язувальних,
лабораторіях.
Ці відходи повинні збиратися в герметичну одноразову тверду упаковку.
Клас В – надзвичайно небезпечні відходи.
Це відходи з лабораторій, що працюють з мікроорганізмами, матеріали, що
контактують із хворими надзвичайно небезпечними інфекціями, фтизіатричних,
мікологічних відділень.
Відходи утворюються у підрозділах для пацієнтів з карантинними інфекціями,
лабораторіях, що працюють з мікроорганізмами, відходи фтизіатричних та
мікологічних відділеннях.
Всі відходи, що утворюються в цих підрозділах, після дезінфекції повинні
збиратися в герметичне одноразове тверде упакування.
Клас Г – відходи, що за складом близькі до промислових відходів.
Це прострочені лікарські засоби, відходи лікарських і діагностичних
препаратів, деззасоби, що не підлягають до використання, хімічні препарати;
предмети, прилади й устаткування, що містять ртуть.
Відходи утворюються у діагностичних підрозділах; фармацевтичних цехах,
аптеках,
складах;
хімічних
лабораторіях;
адміністративно-господарських
помешканнях.
Ступінь токсичності відходів даного класу визначається відповідно до
класифікатора токсичних промислових відходів. Використані люмінесцентні лампи,
прилади й устаткування, що містять ртуть, збираються в закриті герметичні ємності.
Заповнені ємності зберігаються в допоміжних помешканнях. Вивозяться
спеціалізованими підприємствами на договірних умовах. Відходи, що належать до 2
і 3 класів токсичності, відповідно до класифікатора токсичних промислових
відходів, збираються й упаковуються у тверде упакування.
Клас Д – радіоактивні відходи.
До цього класу відносяться всі види відходів, що містять радіоактивні
компоненти. Місця їх утворення – діагностичні лабораторії, рентгенівські кабінети.
Збір, збереження, видалення відходів даного класу здійснюється відповідно до
вимог правил роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, нормами радіаційної безпеки й інших документів, що
регламентують поводження з радіоактивними речовинами.
Для відходів лікувально-профілактичних установ різних класів небезпечності
діють різні умови видалення. Так, відходи класу А можуть бути розміщені на
полігоні по захороненню твердих побутових відходів.
Відходи класів Б та В необхідно знищувати на спеціальних установках по
знешкодженню відходів термічними методами (згідно з СанПіН 5179-90).
Норма накопичення відходів лікувально-профілактичних установ складає 0,5 кг
на 1 ліжко на добу.
Норма накопичення відходів перукарень складає 27 кг на 1 робоче місце на рік.
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Відходи перукарень також повинні видалятись і знешкоджуватись окремо від
побутових і підлягають обов'язковому централізованому спалюванню в
спеціалізованих печах.
Схемою передбачено одним з першочергових заходів проектування та
будівництво установки для знешкодження відходів, небезпечних у санітарному
відношенні. Ця установка може бути розташована на території полігону ТПВ. Також
передбачене придбання машини для вивозу специфічних відходів.
3.4. Очищення не каналізованої забудови від рідких відходів.
3.4.1.Розрахунок накопичення рідких відходів
Рідкі відходи – це побутові відходи, що утворюються у будинку за
відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у
вигрібних ямах. Рідкі відходи потрібно вивозити не рідше ніж один раз на шість
місяців.
Річне накопичення рідких відходів від не каналізованих будинків складається з
річної норми для 1 особи – 9,1 м3/рік., помноженої на кількість населення, що
проживає в частково упорядкованих та неупорядкованих будинках всіх форм
власності.
9,1 × 47323 = 430,6 тис. м3/рік
Приймаємо обсяг вивезення рідких відходів на першу чергу – 430,6 тис. м3/рік,
на розрахунковий період – 287,06 тис. м3/рік (з урахуванням орієнтовного
зменшення кількості не каналізованих будинків в 1,5 рази).
3.4.2. Громадські туалети.
Згідно з [10] кількість санітарно-технічних приладів в громадських туалетах
повинна визначатись з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 1000 мешканців,
тобто 272088 / 1000 = 272 одиниць.
Громадські туалети повинні розміщуватися в місцях періодичного скупчення
великої кількості людей, на магістральних вулицях із інтенсивним пішохідним
рухом, в місцях, де знаходяться великі магазини, ринки, видовищні споруди.
Радіус обслуговування не повинен перевищувати 700 м – в громадських,
культурних, спортивних центрах, в житлових кварталах міста; та 1000 м – на
території зелених насаджень, промпідприємств і т.п.
У зв'язку з недостатньою кількістю діючих громадських туалетів, необхідно у
найближчий час побудувати орієнтовно 24 громадських туалети по 10 санітарних
приборів кожний. Конкретна прив'язка здійснюється при розробці проектів
детального планування районів міської забудови.
Для поліпшення санітарно-гігієнічного стану міста рекомендується
першочергове придбання біотуалетів орієнтовною кількістю 120 одиниць.
3.4.3. Вивезення та знешкодження рідких відходів.
Рідкі відходи з туалетів та вигребів повинні вивозитися асенізаційними
машинами на зливні станції, звідки вони перекачуються у каналізаційну мережу.
Згідно з [32], на кожні 100 тисяч мешканців не каналізованої житлової
забудови слід передбачати 20 асенізаційних машин (при 8-годинній роботі).
Виходячи з цього, в місті на першій черзі реалізації «Схеми…» повинно працювати
9 асенізаційних машин, на розрахунковий період – 6 машин.
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Рис.11. Асенізаційна машина КО-503-B-2
Зливна станція призначена для прийому, механічної очистки та скиду у
каналізаційну мережу розбавлених рідких відходів. Вона складається з
приймального відділення у якому проводиться розгрузка асенізаційного транспорту;
відділення ґрат, де з рідкої маси виділяються великі механічні приміси; відділення
піскоуловлювачів, в якому із рідкої маси виділяються дрібні тверді приміси;
відділення тимчасового зберігання примісив, кількість яких складає від 0,5% до 2%
загального об'єму рідких відходів. Приміси поступають у подрібнювач, після чого
скидаються у потік за ґратами. Вода на розбавлення рідких відходів поступає у
співвідношенні 1:2. Після піскоуловлювачів рідкі відходи перекачуються у
каналізаційний колектор насосами, що встановлені у приміщенні зливної станції.
Зливна станція обладнується водопостачанням, каналізацією, опаленням,
вентиляцією та електроосвітленням.
Згідно з проведеними розрахунками, в м. Суми для забезпечення повного збору
та вивезення рідких відходів з не каналізованих будинків повинні діяти дві зливних
станції на загальну кількість – чотири прийомних місця. Зараз зливні станції у м.
Суми відсутні.
3.5. Відлов бездоглядних тварин.
Бездоглядними тваринами вважаються собаки (незалежно від їх породи,
належності та призначення) без повідків і кішки, що знаходяться на міській
території загального користування без власників. Вони підлягають вилову при
дотриманні норм і правил техніки безпеки.
Відлов бездоглядних тварин у м. Суми здійснює спецбригада КП
«Сумижилкомсервіс» у кількості 4 чоловік. Відлов тварин виконують за заявками
населення та вивозять спеціальним автофургоном для перевезення трупів тварин.
Згідно законодавству, при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що
не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково
створюваних діяльністю людини, умертвіння тварин проводять методом евтаназії.
Трупи тварин підлягають знешкодженню в ямах Бекарі.
Ями Бекарі знаходяться на території полігона ТПВ та займають 0,004 га. Рік
початку експлуатації об'єкту – 2009 р. Обсяг видалених відходів – 20 т, проектний
обсяг видалення відходів складає 95 т. Розрахунковий термін експлуатації – на час
експлуатації полігону ТПВ.
Ями Бекарі – залізобетонні споруди, зовні обваловані по периметру.
Знешкодження відходів здійснюється шляхом біотермічного розкладу та обробки
хлорним вапном. Об'єкт поводження з відходами відповідає вимогам діючого
санітарного законодавства України.
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3.6. Розрахунок потреби в урнах на території м. Суми.
На території міста Суми необхідно встановити урни для збирання сміття.
В місцях з підвищеною щільністю населення урни розташовуються з відстанню
між ними 10-40 м, на територіях із середньою та низькою щільністю населення
відстань між урнами складає 50-100 м. Обов'язково встановлюються урни в місцях
зупинки міського транспорту, біля виходів громадських та житлових будівель та
споруд.

Рис.12. Урна для вуличного сміття.
Згідно Державних санітарних норм і правил утримання територій населених
місць, в парковій зоні кількість урн установлюється із розрахунку одна урна на
800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше
ніж 40 м. Біля кожного ларька, палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного,
книжкового тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 дм3.
На об'єктах з відособленою територією (пляжі, ринки, лікувальнопрофілактичні заходи тощо) відстань між установленими урнами не повинна
перевищувати 25 м.
Таблиця 14
Розрахункова кількість урн для м. Суми
№
Місце розташування
п/п
1
2
1 Вулична мережа міста
2

Паркова зона

Кількість урн на
першу чергу, шт.
3
3243

Кількість урн на
розрахунковий період, шт.
4
3243

1857

4457

Розміщення урн на об'єктах благоустрою міста визначаються у складі проектів
детальних планів територій.
3.7. Поводження з промисловими відходами.
У зв’язку з великим різноманіттям відходів, що утворюються на підприємствах
різних галузей економіки, відсутня єдина класифікація твердих відходів
промисловості.
Насамперед, розрізняють відходи виробництва і споживання.
Відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що
утворюються в процесі виробництва продукції, що частково або цілком утратили
свої якості і не відповідають стандартам. Ці залишки після попередньої обробки, а
іноді і без неї, можуть бути використані в сфері виробництва або споживання,
зокрема для виробництва побічних продуктів.
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Відходи споживання – різноманітні вироби і речовини, що були у вжитку,
відновлення котрих економічно недоцільно. Наприклад, зношені або морально
застарілі машини, устаткування, металобрухт і т.п.
Класифікація твердих промислових відходів провадиться по таких ознаках:
• по галузях промисловості – відходи паливної, металургійної, хімічної й
інших галузей;
• по конкретних виробництвах – відходи сіркокислотного, содового,
фосфорнокислого й інших виробництв;
• по агрегатному стану – тверді, рідкі, газоподібні;
• по горючості – горючі і негорючі;
• по методах переробки;
• по можливості переробки – вторинні матеріальні ресурси, що
переробляються або планується надалі переробляти, і відходи, що на даному
етапі переробляти недоцільно;
• по небезпеці впливу на людину і навколишнє середовище – підрозділяються
на 4 класи:
1. Надзвичайно небезпечні.
2. Високо небезпечні.
3. Помірковано небезпечні.
4. Мало небезпечні.
• по токсичності – токсичні і нетоксичні.
Клас небезпеки відходів встановлюється в залежності від вмісту в них
високотоксичних речовин розрахунковим методом або відповідно до переліку
відходів, що приведений у Державному класифікаторі відходів [27].
Всі промислові відходи згідно з [1] підлягають обов’язковому обліку. Кожен
власник відходів повинен мати, затверджені органами Управління екології та
природних ресурсів на місцях ліміти на утворення або розміщення відходів.
Ліміт на утворення відходів – максимальний обсяг відходів, на який у власника
відходів є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на
розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на
своїй території.
Ліміт на розміщення відходів – обсяг відходів (окремо для кожного класу
небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на розміщення, виданий органами
Управління екології та природних ресурсів на місцях.
Всі підприємства, організації та установи промисловості, незалежно від форм
власності, на яких утворюються, використовуються, знешкоджуються, складуються
та захороняються токсичні відходи повинні складати щорічний «Звіт про утворення,
використання та знешкодження токсичних відходів», який теж повинен подаватися
на розгляд органам Управління екології та природних ресурсів.
Згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99 [21] певні види відходів III та IV класів
небезпеки можна складувати на полігонах ТПВ (з обмеженнями).
Відходи I або II класів небезпеки повинні бути знешкоджені або утилізовані на
самому підприємстві-виробнику відходів, або передані для знешкодження або
утилізації спеціалізованому підприємству.
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4. ВИВОДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.
4.1. Концепція розвитку санітарної очистки міста
Сьогодні в більшості країн у поводженні з ТПВ набирає силу перехід від
стратегії складування на полігонах та сміттєспалювання до альтернативних рішень
цієї проблеми, які максимально знижують негативний вплив відходів на довкілля.
Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує
універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки,
ресурсозбереження та ринку. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики
найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та
утилізації ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної
сировини.
Якщо під час складування на полігонах та звалищах морфологічний склад ТПВ
не впливає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні показники та
екологічний стан довкілля, то при промисловій переробці він має дуже важливе
значення. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та
співвідношення органічних і неорганічних речовин.
В останні роки відбулася значна зміна в морфологічному складі ТПВ:
збільшилася кількість полімерів, картону та значно менше стало харчових відходів.
У цьому зв'язку постає питання про необхідність роздільного збирання окремих
компонентів ТПВ як населенням, так і торговельними підприємствами, наприклад
ринками. Ці підприємства за умови матеріального заохочення можуть збирати
залишки тари та упаковки, харчові відходи, а також скло та ресурсно-цінні фракції
полімерів. Практичний досвід показує, що в тих країнах, де працює система
роздільного збирання, сміттєпереробні заводи працюють ефективніше.
На сьогодні в Україні особливо гостро постає проблема поводження з ТПВ, а
конкретно – із залученням цих відходів у вторинне використання.
Аналіз стану санітарної очистки м. Суми виявив наявність проблем, які
потребують невідкладного вирішення. Враховуючи екологічні та економічні
фактори, доцільно впровадити комплексну систему, яка базується на організації
роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальній
технологічній лінії, можливим брикетуванням залишку, що не утилізується, та
складуванням його на спеціальному полігоні.
Ця система включає такі етапи робіт:
• організацію роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та доставку
на сортувальну лінію та полігон ТПВ;
• рекультивацію територій;
• придбання кузовів-контейнерів та спецмашин для збирання та вивезення
великогабаритних відходів;
• машин, механізмів та обладнання для утримання території санітарного
очищення у належному стані.
Роздільне збирання ТПВ у місцях їх утворення дозволяє:
• попередити змішування з масою ТПВ компонентів, що можуть бути
використані як вторинна сировина і які втрачають від такого змішування свої
споживчі якості (папір, картон, полімери);
• попередити попадання в масу ТПВ відходів, які погіршують властивості ТПВ
як об'єкта утилізації та ускладнюють їх подальше сортування (харчові
відходи, скло);
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• зменшити масу відходів, що подаються на сортувальну лінію.
Для мінімізації впливу на довкілля залишку, що не переробляється, можливо
розглянути метод брикетування ТПВ, що не підлягають переробці за допомогою
спеціальних пресів.
Суть технології брикетування полягає в ущільненні відходів у 4-5 разів і
формуванні стійкого до механічної дії брикету, який може мати вигляд тюка,
розміри якого складають 1200×1200мм та масу 800-1150 кг. Брикети, які автомат
обв'язує поліетиленовою сіткою та плівкою у шість шарів, можуть навантажуватися
автонавантажувачем та перевозитися автомобільним, залізничним чи річковим
транспортом.
Брикети – чудовий «будівельний» матеріал для створення високонавантажених
полігонів, можуть використовуватись для заповнення виробленого простору
кар'єрів, балок тощо.
Переваги складування відходів у вигляді брикетів:
• збільшується термін експлуатації полігона завдяки тому, що його місткість
зростає на 80-120 % за рахунок високого ущільнення відходів;
• відсутнє виділення біогазу та неприємних запахів, тому що в брикетах
практично відсутні кисень та волога;
• практично припиняється виділення фільтрату, тому що надлишкова волога з
відходів видаляється в процесі брикетування, а сам брикет не пропускає
атмосферні опади;
• запобігається рознесення вітром легких фракцій (паперу, полімерів тощо);
• суттєво зменшується ризик самозаймання відходів;
• ліквідується сприятливе середовище для розплодження гризунів, комах,
птахів та безпритульних тварин;
• підвищується ступінь контролю за діями на полігоні, усувається нелегальне
завезення та сортування відходів, потік сміттєвозів лімітується виключно
робочою зоною;
• попереднє
ущільнення
значно
підвищує
ефективність
роботи
автотранспорту, скорочується кількість необхідної техніки та працівників на
полігоні;
• полігон має вигляд індустріального підприємства, тому сусідство такого
об'єкта не викликає негативного ставлення до нього мешканців
навколишніх населених пунктів.
Комплексна система санітарної очистки дозволяє повернути для повторного
використання значну частину ТПВ, невикористаний залишок скласти на полігоні з
мінімальним негативним впливом на довкілля та подовжити термін експлуатації
полігону за рахунок невикористаного об'єму (30-100%).
Для управління проблемами санітарної очистки та поводження з побутовими
відходами, забезпечення безперебійного та надійного функціонування всіх
підприємств та складових частин санітарної очистки міста, необхідна організаційна
структура, створення якої повинно здійснюватись на основі Закону України «Про
відходи», з урахуванням компетенції центральних та місцевих органів виконавчої
влади та інших суб'єктів діяльності у сфері санітарної очистки та поводження з
побутовими відходами.
Створювана структура повинна відповідати таким вимогам:
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• чітко визначати сферу впливу центральних та місцевих органів влади та
місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;
• забезпечувати відповідальність юридичних та фізичних осіб за додержання
чинних правил утримання територій та поводження з побутовими
відходами;
• забезпечувати однаковий підхід до підприємств різних форм власності в
галузі поводження з побутовими відходами та їх взаємозамінності в разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
• реалізовувати функції контролю місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органів виконавчої
влади у сфері поводження з відходами за функціонуванням сфери санітарної
очистки, станом довкілля, безпечним поводженням з відходами тощо;
• створювати умови для своєчасного надходження інформації про діяльність
всіх ланок системи санітарної очистки керуючим органам та підтримання
дійового зворотного зв'язку.
Під впливом заходів, направлених на впровадження в місті попереднього
сортування ТПВ у місцях їх утворення та роздільного збирання, власники відходів,
які на сьогодні практично на 100 % належать до категорії власників несортованих
відходів, поступово будуть утворювати і нову категорію – власників сортованих
відходів.
Важливу роль у цьому процесі відіграватимуть діючі підприємства –
перевізники відходів, тому що вони є тією ланкою, яка зв'язує власників відходів і
систему санітарної очистки, в основному через них йде забезпечення власників
відходів контейнерами. Тому є особливо важливим господарсько-економічний
зв'язок між всіма суб'єктами санітарної очистки міста, який забезпечить
функціонування всієї системи як єдиного організму .
Реалізація запропонованої концепції роздільного збирання ТПВ може стати
підставою для розглядання включення до тарифу витрат по збиранню ТПВ.
Підприємства-перевізники проводять збирання несортованих, а за необхідністю
і сортованих відходів у місцях їх первинного накопичення і транспортують
споживачам. Необхідність створення спеціального підприємства, яке візьме на себе
функції збирання сортованих відходів та доведення їх до відповідності вимогам
споживачів вторинної сировини, може з'явитися лише після широкого впровадження
роздільного збирання відходів і буде продиктована конкуренцією на ринку
перевезень відходів.
4.2. Варіанти схеми санітарної очистки.
Схема санітарної очистки м. Суми повинна забезпечити функціонування
комплексної системи збирання, видалення, утилізації, знешкодження та захоронення
ТПВ міста, при дотриманні сучасних екологічних нормативів і мінімізації
капітальних та експлуатаційних витрат.
Першою задачею в рішенні проблем санітарного очищення є розробка
оптимальної системи поводження з твердими побутовими відходами. Зволікання з
видаленням відходів з місць їх утворення неприпустимо, бо може призвести до
серйозного забруднення міста. Тому в Схемі розглянуті кілька основних варіантів
вищезгаданих методів поводження з ТПВ.
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Розроблено 3 можливі варіанти санітарної очистки м. Суми, які відрізняються
способами збирання, знешкодження і ліквідації ТПВ, кількістю та складом задіяних
в санітарній очистці механізмів, застосуванням сучасних прогресивних технологій
переробки ТПВ, розміщенням основних об'єктів санітарної очистки на території
міста і, головним чином, розміром інвестицій, необхідних для їх реалізації.
Нижче наводиться скорочений опис цих варіантів. На рисунках схематично
показані розглянуті варіанти технології поводження з відходами.
ВАРІАНТ 1 – система збирання ТПВ сміттєвозами з вивезенням на полігон.
(рис. 13)
Сьогодні в місті на збиранні ТПВ працюють сміттєвози як з боковим, так і з
заднім завантаженням. Всього на балансі підприємств-перевізників ТПВ налічується
19 одиниць спецавтотранспорту, значна частина їх з місткістю кузова 12-20 м3 та
коефіцієнтом ущільнення відходів 2,9-5,1. Вони збирають ТПВ з контейнерів,
переважно місткістю 1,1 м3 і вивозять їх на міський полігон.
Запропонований варіант передбачає розширення існуючого полігона ТПВ із
дотриманням всіх заходів для забезпечення відповідності полігона сучасним
екологічним вимогам, проведення рекультивації закритих ділянок складування з
видобутком біогазу та його використанням.
Збирання відходів пропонується за існуючою схемою та вивезення їх на
інженерно улаштований полігон ТПВ.
Необхідно ліквідувати існуючі несанкціоновані звалища в м. Суми та виконати
рекультивацію територій. Потрібно обладнати контейнерні майданчики згідно
існуючих норм та правил.
Передбачається будівництво необхідної кількості громадських туалетів та
придбання урн у необхідній кількості.
Таким чином, для реалізації схеми санітарного очищення за варіантом 1
необхідно інвестувати кошти в розширення сучасного полігона ТПВ, рекультивацію
територій, придбання достатньої кількості сміттєвозів, контейнерів місткістю 1,1 м3,
кузовів-контейнерів та спецмашин для збирання та вивезення великогабаритних
відходів, машин, механізмів та обладнання для утримання території санітарного
очищення у належному стані.
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ВАРІАНТ 1
Система збирання твердих побутових відходів з вивезенням на полігон ТПВ

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Сміттєві баки,
місткістю 1,1 м3

Сміттєвози,
об'ємом кузова
12-20 м3

Полігон ТПВ

Рисунок 13.
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ВАРІАНТ 2 – роздільне збирання ТПВ безпосередньо на місцях їх утворення,
вивезення органічної частини ТПВ на полігон та вивезення вторинної сировини
на дві сортувальні станції (у кожному з районів санітарного очищення). (рис.14)
Оскільки проблема виділення земель під звалища та полігони ТПВ стає все
складнішою, а вартість їх облаштування згідно з сучасними екологічними вимогами
все дорожчає, необхідно поступово переходити до промислової переробки ТПВ,
використовуючи технології, які значно зменшать потік ТПВ, що захороняється,
дозволять повернути в обіг частину відходів.
Практичне вирішення проблеми промислового сортування і переробки ТПВ
пов'язане зі значними капіталовкладеннями, тому доцільно забезпечити
максимальну ефективність роботи сміттєсортувальної установки. Цього можна
досягти раціональною організацією потоків відходів, окремо збираючи ТПВ, більш
збагачені корисними компонентами та мінімально забруднені харчовими відходами,
спрямовуючи їх на сортування. При роздільному збиранні і сортуванні відходів,
вилучення корисних компонентів, придатних до наступного використання в якості
вторинних ресурсів, складає до 30-60 відсотків від загального об'єму ТПВ.
За цим варіантом пропонується організувати у місті роздільний збір.
Відсортовані компоненти будуть менше забруднені органічними залишками ТПВ,
що спростить процес сортування та буде відповідати технічним вимогам
підприємств, що переробляють вторинну сировину. В кожному районі санітарного
очищення м. Суми необхідно встановити сортувальну установку потужністю 15 тис.
т/рік з одержанням вторинних ресурсів.
В цьому варіанті кількість ТПВ, що підлягає захороненню на полігоні,
зменшиться, і очікуваний термін експлуатації полігона буде подовжено.
Таким чином, для реалізації схеми санітарного очищення за варіантом 2
необхідно інвестувати кошти в придбання додаткових сміттєзбірників та
сміттєвозів, будівництво двох сміттєсортувальних установок потужністю по 15 тис.
т/рік, які встановлюються в кожному районі санітарного очищення, рекультивацію
територій, придбання кузовів-контейнерів та спецмашин для збирання та вивезення
великогабаритних відходів, машин, механізмів та обладнання для утримання
території санітарного очищення у належному стані.
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ВАРІАНТ 2
Система роздільного збирання ТПВ (вторсировина та органічні відходи) безпосередньо на місцях їх утворення

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ
Північний район санітарного очищення м. Суми
Вторсировина
(суха)

Південний район санітарного очищення м. Суми

Органічні відходи
(вологі)

Органічні відходи
(вологі)

Вторсировина
(суха)

Сміттєві баки,
місткістю 1,1 м3

Сміттєві баки,
місткістю 1,1 м3

Сміттєвози,
об'єм кузова
12-20 м3

Сміттєвози,
об'єм кузова
12-20 м3

Сортувальна станція

Сортувальна станція
Залишок
ТПВ

Залишок
ТПВ

Полігон ТПВ
Споживачі
вторсировин

Рисунок 14.

Споживачі
вторсировин
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ВАРІАНТ 3 – роздільне збирання ТПВ з житлової забудови та з
підприємств невиробничої сфери, з вивезенням на полігон ТПВ органічної
складової та вторинної сировини до сортувальної станції. (рис. 15)
Практичний досвід показує, що проводити видалення ресурсоцінних
компонентів із ТПВ, що пройшли ущільнення та перевезення в сміттєвозі, набагато
менш доцільно, ніж при розсортуванні на більш ранніх стадіях технологічного
ланцюга. Найбільш ефективним способом відведення частини потоку ТПВ від
полігонів і переадресування їх на підприємства вторинних ресурсів є роздільний
збір ресурсоцінних компонентів на місцях їхнього утворення. Такий спосіб, хоча і
більш складний у плані організаційних заходів і, головним чином – у плані
виховання населення, однак має ряд незаперечних економічних, екологічних і
гігієнічних переваг.
Роздільне збирання окремих компонентів твердих побутових відходів
планується здійснювати шляхом розміщення у дворах житлової забудови, а також на
вулицях міста окремих контейнерів, куди мешканці будуть виносити окремі
компоненти сміття. У багатоповерховій забудові роздільне збирання окремих
компонентів ТПВ може здійснюватися у контейнери, що розташовані на
спеціальному майданчику біля будинку. Майданчик може бути площею до 12 м2.
Для збирання окремих ресурсоцінних компонентів твердого побутового сміття
будуть використовуватися додаткові контейнери. При розрахунках кількості
контейнерів, необхідних для збирання, а також кількості сміттєвозів для вивезення
ТПВ, виходили з того, що ресурсоцінні компоненти ТПВ (скло, папір, картон,
пластик, метали) збираються окремо і практично не забруднюються харчовими
відходами, що дозволяє вивозити їх не щоденно, а два чи три рази на тиждень. Тому
кількість контейнерів обчислена із запасом на трьох або п'ятиденне зберігання
вищезазначених компонентів ТПВ. Органічні відходи мають вивозитися щоденно на
існуючий полігон ТПВ.
З економічної точки зору більш доцільним є будівництво однієї сортувальної
станції потужністю 35 тис. т/рік для прийняття та сортування ресурсоцінних
компонентів ТПВ з території всього м. Суми. Відсортовані вторинні ресурси (скло,
папір, картон, пластик, чорні та кольорові метали) пресуються у тюки та
направляються споживачеві. Розміщення сортувальної станції передбачається в
промисловій зоні, де наявні всі інженерні мережі та комунікації.
Залишок, що не піддається розсортуванню, буде складуватися на полігоні ТПВ.
Решта відходів загального збору також буде вивозитись на цей полігон.
Таким чином, для реалізації схеми санітарного очищення за варіантом 3
необхідно інвестувати кошти в закупівлю контейнерів для збирання ресурсоцінних
компонентів ТПВ, витрати на будівництво контейнерних майданчиків, закупівлю
додаткових сміттєвозів, будівництво сортувальної станції потужністю 35 тис. т/рік,
рекультивацію територій, придбання кузовів-контейнерів та спецмашин для
збирання та вивезення великогабаритних відходів, машин, механізмів та обладнання
для утримання території санітарного очищення у належному стані.
Прибуток у другому та третьому варіантах Схеми рівний, однак розвиток
Схеми санітарного очищення за третім варіантом несе менше капіталовкладень та
експлуатаційних витрат, тому є більш доцільним.
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ВАРІАНТ 3
Система роздільного збирання ТПВ (вторсировина та органічні відходи) безпосередньо на місцях їх утворення

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ
Органічні відходи
(вологі)

Вторсировина
(суха)
Сміттєві баки,
місткістю 1,1 м3

Сміттєві баки,
місткістю 1,1 м3

Сміттєвози,
об'ємом кузова
12-20 м3

Сміттєвози,
об'ємом кузова
12-20 м3

Споживачі
вторсировини

Залишок
ТПВ

Полігон ТПВ

Сортувальна станція

Рисунок 15.
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Слід відмітити, що в усіх варіантах схеми санітарного очищення міста
враховується обов'язкове будівництво термічної установки для спалювання
специфічних відходів, яку доцільніше розмістити на території полігону ТПВ, де є
відповідні інженерні комунікації та витримана санітарно-захисна зона. Оптимальна
конструкція такої установки буде вибрана при конкретному проектуванні. Також в
усіх варіантах враховується будівництво необхідної кількості громадських туалетів.
Таким чином, проведений попередній розгляд можливих варіантів поводження
з твердими побутовими відходами дає змогу закласти вищезгадані технології в
схему санітарної очистки м. Суми.
4.3. Пропозиції по реалізації схеми санітарної очистки.
Схема санітарної очистки міста включає збирання, видалення, утилізацію,
знешкодження та захоронення твердих побутових відходів м. Суми, поводження з
небезпечними відходами, специфічними, рідкими відходами, бездоглядними
тваринами, утримання громадських туалетів.
Враховуючи можливі напрями кожного з етапів поводження з твердими
побутовими відходами, розроблена оптимальна схема санітарної очистки міста на
період з 2014 р. до 2038 р., що включає перехід від існуючої системи поводження з
ТПВ до повного роздільного збору твердих побутових відходів.
Основні етапи запропонованої схеми включають:
 впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з
розподілом їх на органічні (вологі відходи) та вторсировину (сухі
компоненти);
 закупівлю контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ,
облаштування контейнерних майданчиків, закупівлю додаткових
сміттєвозів;
 будівництво сортувальної станції потужністю 35 тис. т/рік;
 ліквідацію існуючих несанкціонованих звалищ в м. Суми та виконання
рекультивації територій;
 розширення існуючого полігона ТПВ із дотриманням всіх заходів для
забезпечення відповідності полігона сучасним екологічним вимогам,
проведення рекультивації закритих ділянок складування з видобутком
біогазу та його використанням;
 придбання кузовів-контейнерів та спецмашин для збирання та вивезення
великогабаритних відходів;
 придбання машин, механізмів та обладнання для утримання території
очищення у належному санітарному стані;
 будівництво необхідної кількості громадських туалетів;
 придбання урн для збору сміття на території міста у необхідній кількості.
Реалізація даної схеми дозволить покращити санітарний стан всього міста,
поступово зменшити кількість відходів, що складуються на полігоні, завдяки
вилученню з загальної маси ТПВ ресурсоцінних компонентів і знешкодження
небезпечних відходів.
У разі впровадження роздільного збору ТПВ можливо розглянути питання
включення до тарифу на послуги із збирання, видалення, утилізації, знешкодження
та захоронення ТПВ, інвестиційної складової, що надасть можливість подальшого
вдосконалення та розвитку роздільного збирання відходів на території м. Суми.
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Необхідно почати проведення пропагандистської роботи з населенням для
упровадження ефективного роздільного збирання компонентів ТПВ.
В зв'язку з катастрофічним станом із громадськими туалетами та
знешкодженням відходів, небезпечних в санітарному відношенні, одним з
першочергових заходів є будівництво необхідної кількості громадських туалетів та
проектування та будівництво установки для знешкодження цих відходів, яка може
бути розташована на території полігону.
На розрахунковий строк (2019 р.-2038 р.) передбачається введення системи
повного роздільного збору ТПВ. Планується придбання контейнерів для окремого
збору ресурсоцінних відходів; заміна зношених контейнерів та сміттєвозів.
Продовжується проведення пропагандистської роботи з населенням.
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Таблиця 15
Існуючий стан

I черга та розрахунковий строк реалізації Схеми
тверді побутові відходи

1. Увесь обсяг відходів
захороняється на полігоні,
ресурсно-цінні компоненти
не виділяються

На першу чергу передбачено упровадження роздільного
збирання ТПВ та будівництво сміттєсортувальної станції
потужністю 35 тис.т/рік, що дозволить подовжити термін
експлуатації полігону ТПВ.

Схемою рекомендовано на I чергу виконати розширення
2. ТПВ захороняються на ділянки складування у відповідності до сучасних
полігоні (ємності достатньо природоохоронних вимог та виконати рекультивацію
на 2,5 роки)
заповненої площі з можливістю видобутку біогазу та його
використання.
3.
ТПВ
збираються
у
контейнери ємн. 1,1 м3,
контейнерні майданчики на
30%
знаходяться
у
нормативному стані

Придбання необхідної кількості контейнерів, в тому числі
для великогабаритних відходів. Планується придбання
контейнерів для окремого збору ресурсоцінних відходів.
Облаштування контейнерних майданчиків.
Придбання машин для мийки контейнерів: 2 одиниці – на I
чергу, 2 одиниці – на розрахунковий період.
Поступова заміна контейнерів при закінченні строку
експлуатації.

4.
Для
вивозу
ТПВ На першу чергу – придбання сміттєвозного транспорту для
застосовуються сміттєвози роздільного збирання ТПВ, для великогабаритних відходів,
об'ємом від 10 до 22 м3
при закінченні строку експлуатації.

рідкі побутові відходи
1. Зливна станція не має

Схемою передбачене будівництво зливної станції на 2
прийомних місця – на I чергу, другої станції – на
розрахунковий період.

Будівництво 12 громадських туалетів по 10 санітарних
2.
Недостатня
кількість приборів кожний; придбання 80 біотуалетів для екстреної
громадських туалетів
експлуатації – на I чергу, 12 громадських туалетів по 10
санітарних приборів кожний – на розрахунковий період.

специфічні відходи
1. –

Придбання установки для знешкодження специфічних
відходів; машини для вивозу специфічних відходів

будівельні відходи
Придбання автомобіля спеціалізованого АС-4700 із
1.
Будівельні
відходи знімним кузовом-контейнером – 3 одиниці; кузовівзбираються та вивозяться контейнерів – 12 штук; облаштування в кожному районі
разом з ТПВ.
санітарної очистки спеціальних майданчиків – на I чергу, і
стільки ж – на розрахунковий період.
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5. САНІТАРНА ОБРОБКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В комплексі заходів з санітарної очистки міських територій передбачається
санітарна обробка місць тимчасового зберігання, захоронення або переробки
відходів, з метою ліквідації джерел інфекційних захворювань, запобігання їхньому
утворенню та розповсюдженню.
Основні методи санітарної обробки – дезінфекція, дезінсекція та дератизація;
кожен з методів включає як профілактичні (планові), так і поточні (цілеспрямовані)
заходи.
5.1. Дезінфекція
До заходів профілактичної дезінфекції відноситься знезараження місць збору і
тимчасового зберігання відходів, спец транспорту та обладнання, місць переробки і
ліквідації відходів та їх окремих компонентів від різних хвороботворних бактерій та
вірусів.
Існують наступні методи дезінфекції:
∼ фізичні (спалення, обробка паром, гарячою водою, гарячим повітрям,
ультрафіолетове
опромінювання,
бактерицидні
лампи,
сонячне
опромінювання і т. ін.);
∼ механічні (прибирання територій, приміщень, миття тари, прання
спецодягу і т. ін.);
∼ хімічні (знезаражування обладнання, приміщень і т. ін. хімічними
препаратами, які чинять на мікроорганізми бактерицидну, спороцидну,
віруліцидну і фунгіцидну дію).
Найчастіше використовують наступні хімічні препарати: кальцинована сода,
хлорне вапно, хлорамін, лізол.
Хлорне вапно використовують для дезінфекції вигребів туалетів, поверхні
ділянок розміщення відходів, сміттєкамер, сміттєзбірників.
Хлорамін використовують для дезінфекції стін та підлог приміщень,
сміттєзбірників, спецодягу персоналу, працюючого з відходами.
Лізол, крім дезінфекційних, має також інсектицидні властивості і водночас
може використовуватися для знешкодження комах, а також для дезінфекції каналів
сміттєзбірників та бункерів сміттєвозів.
Дезінфекційні заходи повинні провадитись регулярно, згідно з вимогами
санітарних норм і правил.
5.2. Дератизація
Згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» [5], органи державної виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечити
санітарно-протиепідемічні заходи, направлені на попередження та зниження
захворюваності людей інфекційними хворобами.
Гризуни є природними носіями збудників понад 25 інфекційних захворювань,
серед яких: лептоспіроз, чума, туляремія, енцефаліти, іеросинози, висипні тифи,
бруцельоз, сальмонельоз, лихоманки, трихінельоз та ряд інших, які є особливо
небезпечні для людини і характеризуються високою летальністю. Гризуни дуже
плодючі, пацюк дає 7 приплодів на рік і може забезпечити потомство до 800 штук на
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рік. Характерною особливістю пацюків є їх всеїдність і високий рівень
пристосування до різних умов існування.
Дератизація (знищення гризунів) впливає не на шлях передачі або
переносників, а безпосередньо на джерело інфекції
Найбільш розповсюджені методи боротьби з гризунами:
∼ механічний (відловлювання за допомогою різного спорядження);
∼ хімічний (із застосуванням хімічних засобів – ратицидів);
∼ біологічний (застосування спеціальних бактерій в принадах).
Основним методом знешкодження гризунів є хімічний. Кількість приманок на
площу, що обслуговується розраховують зі співвідношенням 1,5 на 1 м3. Кількість
отрути розраховують з відсоткового вмісту компоненту в приманках.
Трупи гризунів повинні збирати в поліетиленові мішки і спалювати в
спеціальних печах або знищувати в ямах Беккарі.
Профілактичні заходи з дератизації передбачають створення таких умов, при
яких повністю ліквідується проникнення і поселення гризунів в різних спорудах чи
поблизу них, а також виключається доступ гризунів до продуктів харчування та
інших об'єктів, яким може бути завдано шкоди. З цією метою проводяться
різноманітні і специфічні дератизаційні заходи, в результаті яких створюються
несприятливі умови для харчування, гніздування або розмноження гризунів.
Ефективність профілактичної дератизації залежить від загального рівня
санітарно-комунального благоустрою міста, санітарно-гігієнічного стану об'єктів.
Особливо це стосується об'єктів підвищеного епідризику – підприємств
громадського харчування, харчової та переробної промисловості, готелів, дитячих та
учбових закладів, лікувально-профілактичних установ, комунально-побутових
об'єктів, житлових будинків, водойм, пляжів тощо.
5.3. Дезінсекція
Дезінсекційні заходи – винищувальні та профілактично-попереджувальні
операції зі знищення осередків розмноження шкідливих побутових комах (мух,
комарів, тарганів, бліх і т. ін.), які виникають в місцях збору, тимчасового
зберігання і захоронення побутових відходів, багатих харчовими залишками та
іншими органічними речовинами.
Найбільш розповсюджені хімічні методи дезінсекції з використанням
ядохімікатів-інсектицидів: нанесення за допомогою обприскувачів або розкладання
у вигляді харчових принад.
Інсектицидні хімічні препарати використовуються в різних формах – порошках,
суспензіях, гранульованих препаратах, емульсіях, розчинах, аерозолях, лаках,
фарбах і т. ін. Ці препарати використовують для боротьби з комахами і кліщами, які
перелітаючи або рухаючись, переносять з відходів і виділень на продукти
харчування і тіло людини різні хвороботворні бактерії, сприяють виникненню
хвороб та епідемій. Особлива увага приділяється дезінсекційній обробці місць
скупчення побутового сміття, харчових відходів, інших гниючих органічних
речовин. Така обробка дає більший ефект, якщо її провадити організовано в усіх
приміщеннях будинку, або в групі поряд розміщених будівель.
Вище перелічені роботи у м. Суми виконуються спеціалізованими
організаціями, що мають дозвіл на проведення цих робіт.
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6. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УТРИМАННЯ
ДОМАШНІХ ТВАРИН
Щорічно в містах відмічається багато звернень до медичних установ зі
скаргами на укуси домашніх тварин. Необхідно охопити регулярними
профілактичними щепленнями від сказу більше відсотків домашніх тварин та
«службових» собак на територіях підприємств та інших об'єктів міста.
На це слід націлити агітаційну та роз'яснювальну роботу існуючих організацій
захисту тварин та ветсанслужб.
В зв'язку з недостатньою кількістю майданчиків для вигулу тварин,
спостерігається значне забруднення рекреаційних територій міста (парків, скверів)
виділеннями тварин, розриття газонів та клумб та інші види пошкоджень. Ряд місць
вигулу використовується незадовільно, бо знаходяться на значній відстані від житла
(згідно з ДБН 360-92, ця відстань повинна складати 40 метрів). Не вирішене питання
обладнання майданчиків для дресирування собак.
Основні роботи у вищезгаданій сфері провадяться державною ветсанслужбою.
Діють також кілька приватних клінік ветеринарної медицини.
7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Будь-які промислові процеси та об'єкти, що входять до схеми санітарної
очистки, можуть стати причиною зростання впливу на довкілля. Тому, при розробці
проектної документації на будівництво та реконструкцію та при введенні в дію
підприємств, споруд та інших об'єктів санітарної очистки необхідно дотримуватися
чинного екологічного законодавства.
Діяльність в сфері поводження з відходами в Україні регулюється вимогами
Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також
розробленими відповідно до нього Земельним, Водним, Лісовим кодексом,
Кодексом про надра, Законами України «Про охорону атмосферного повітря». «Про
відходи», «Про екологічну експертизу», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про основи містобудування», «Про місцеві
Ради та місцеве самоврядування» – в частині, що стосується охорони
навколишнього природного середовища, а також діючими державними
будівельними нормами, санітарними правилами і нормами, місцевими екологічними
умовами та обмеженнями [34].
Підприємства, що надають послуги в сфері поводження з твердими побутовими
відходами (зокрема транспортування, захоронення, утилізації, переробки), повинні
мати дозвіл на здійснення цієї діяльності від місцевих органів Міністерства екології
та природних ресурсів України та санітарно-епідеміологічних служб.
Складування, зберігання або розміщення відходів повинно здійснюватися лише
при наявності спеціального дозволу Міністерства екології та природних ресурсів
України, на визначених місцевими Радами народних депутатів територіях, у межах
встановлених лімітів, з додержанням санітарних і екологічних норм, та способом,
який забезпечував би можливість їх подальшого господарського використання,
безпеку для навколишнього середовища та здоров'я людей.
Проекти будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного
переозброєння діючих підприємств санітарної очистки підлягають екологічній
експертизі.
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Основними завданнями екологічної експертизи є [35]:
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи
здійснюваної діяльності;
2) організація комплексної, науково-обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної
експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного
законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан
навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних
ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.
При виконанні проектної документації на об'єкти санітарної очистки (полігони,
установки для спалювання специфічних відходів, сміттєсортувальні станції і т. ін.)
на різних етапах, включаючи вибір ділянки, повинні розроблятися матеріали
«Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС), що мають бути представлені
до екологічної експертизи і включати наступні розділи:
− характеристика сучасного стану території району та майданчиків (траси)
будівництва або їх варіантів;
− визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів
проектованої діяльності на навколишнє середовище по варіантах
розміщення;
− визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на
навколишнє середовище в нормальних та аварійних умовах;
− прогноз змін навколишнього середовища відповідно до переліку впливів при
будівництві, експлуатації, ліквідації об’єктів та в ймовірних аварійних
ситуаціях;
− визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження впливів
проектованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для
дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних
документів;
− визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності
та залишкових впливів на навколишнє середовище;
− складання Заяви про екологічні наслідки.
Негативний вплив на навколишнє природне середовище може відбуватися
практично на кожному етапі санітарної очистки – від збору і транспортування ТПВ
до утилізації та знешкодження (див. табл. 16).
Таблиця 16.
Можливі напрямки впливу об'єктів схеми санітарної очистки на довкілля
Об'єкти та споруди
впливу на довкілля
Спеціалізований
автотранспорт

Атмосферне повітря
Викиди від двигунів
внутрішнього горіння

Напрямки впливу
Водні об'єкти та
споруди
–

Ґрунт та ґрунтові води
Можливе
забруднення
ґрунту нафтопродуктами
на
території
гаражів,
мийок, СТО і т. ін.
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Об'єкти та споруди
впливу на довкілля

Полігони ТПВ

Атмосферне повітря
Викиди
біогазу
від
розкладення органічних
речовин, та можливі
викиді від горіння ТПВ

Напрямки впливу
Водні об'єкти та
споруди

Ґрунт та ґрунтові води

Можливе попадання
неочищеного
Можливе
забруднення
фільтрату в водні ґрунту фільтратом
об'єкти

Установки
для
Викиди не доочищених
спалювання
газів від спалювання
специфічних відходів

–

Можливе
забруднення
ґрунту золою

Сміттєсортувальні
станції

–

Можливе
забруднення
ґрунту
невідсортованим
залишком

–

Організація системи збору та видалення ТПВ повинна розроблятися з
урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки в даному
місті та узгоджуватися з установами санітарно-епідеміологічного нагляду. Згідно з
санітарно-епідеміологічними вимогами, для збору ТПВ повинні використовуватися
контейнери, що встановлені на спеціальних забетонованих або заасфальтованих
ділянках, до яких є вільний під'їзд. Контейнери повинні проходити санітарну
обробку (мийку та дезінфекцію) з встановленою періодичністю.
При недотриманні встановленої періодичності вивозу ТПВ, сміття в
контейнерах загниває, поширюючи неприємний запах та стає розсадником комах і
гризунів.
Під час перевезення ТПВ сміттєвозами від місць збору до місць утилізації чи
знешкодження відбувається забруднення повітря викидами відпрацьованих газів
двигунів: окислами вуглецю, сполуками азоту, вуглеводнями, бенз(а)піреном,
діоксидом сірки, сажею, пилом, а також по всьому шляху проходження сміттєвоз
супроводжують неприємні запахи. Питомі викиди токсичних речовин від двигунів
внутрішнього згорання залежать від потужності та типа двигуна, режиму його
роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, технічного стану та ухилу
дороги, якості палива.
Враховуючи те, що за останні роки зростає обсяг викидів в атмосферу від
автотранспорту, при розробленні маршрутів руху спеціалізованого автотранспорту
необхідно враховувати рівень забруднення повітря районів, що обслуговуються, а
також віддавати перевагу технології збирання та вивезення ТПВ, при який загальній
обсяг викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел буде найменшим.
Кількість викидів забруднюючих речовин від двигуна внутрішнього горіння
визначається за формулою [45]:
Qi = QT × Bi, т/рік
де: Qi – кількість викидів забруднюючої речовини;
QT – кількість палива, що згоріло, т/рік;
Bi – питома кількість викидів при спалюванні 1 т бензину чи дизельного
палива.
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Таблиця 17
Питомі викиди забруднюючих речовин при горінні палива, т/т
Найменування
забруднюючої речовини

Питомий викид, т/т
Дизельне паливо

бензин

Оксид вуглецю

0,036

0,202

Діоксид азоту

0,031

0,021

Вуглеводні

0,003

0,053

Діоксид сірки

0,0043

0,001

Сажа

0,0038

–

–

0,000013

0,31×10-6

0,23×10-6

Сполуки свинцю
Бенз(а)пирен

Питомі викиди токсичних речовин залежать від потужності та типу двигуна,
режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, технічного стану
та ухилу дороги, якості палива.
Таблиця 18.
Вміст шкідливих речовин в відпрацьованих газах (%)
при різних режимах роботи
Режим роботи

Компоненти
відпрацьованих
газів

холостий хід

Оксид вуглецю

0,5-8,5

постійна
швидкість
0,3-3,5

прискорення від
0 до 40 км/ч
2,5-5,0

гальмування від
40 до 0 км/ч
1,4-4,5

Вуглеводні

0,03-0,12

0,02-0,6

0,12-0,17

0,23-0,44

Оксиди азоту

0,005-0,01

0,1-0,2

0,12-0,19

0,003-0,005

Викиди забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього горіння автомобілів
при роботі в режимі стаціонарних джерел (внутрішньо гаражні роз'їзди пости
технічного обслуговування і мийки) визначаються в обсязі 0,5 % від викидів при
використанні даної кількості палива, в тому числі на гаражні роз'їзди припадає 70 %,
на технічне обслуговування – 30 %.
Загальний обсяг викидів токсичних речовин при вивезенні ТПВ
великовантажними сміттєвозами значно менший, ніж при схемі вивезення ТПВ
валового збору малотоннажними машинами, зокрема оксиду вуглецю в 14 разів,
діоксиду азоту в 2,5 рази, вуглеводнів в 8 разів, бенз(а)пірену в 2 рази. Це
пояснюється по-перше тим, що при використанні великовантажного автотранспорту
зменшується кількість сміттєвозів, що працюють на маршрутах, а по-друге тим, що
великовантажні машини працюють на дизельному паливі, у якого викид
забруднюючих речовин при горінні палива менший, ніж у бензинів. Крім того, при
спалюванні бензину утворюються високотоксичні сполуки свинцю, що разом з
бенз/а/піреном належать до 1 класу небезпеки.
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Таким чином, найбільш екологічно чистою є технологія збору та вивезення
ТПВ середньо вантажними та великовантажними сміттєвозами.
Споруди із знешкодження і утилізації ТПВ (полігони, сміттєспалювальні
установки, сміттєсортувальні станції) також являються джерелами забруднення
навколишнього природного середовища.
Захоронення ТПВ.
Звалища ТПВ негативно впливають безпосередньо на оточуюче середовище –
підземні та поверхневі води, атмосферу, ґрунти, рослинність, тварин. Людина
піддається як прямому впливу звалищ, так і опосередкованому, під час контакту зі
зміненими компонентами навколишнього середовища.
Як показали результати обстеження різноманітних звалищ ТПВ, забруднення
ґрунту, рослинності, поверхневих та підземних вод, повітря в районі звалищ
відбувається з різною швидкістю та має різні масштаби.
По мірі складування відходів нагромаджується сумарна кількість потенційно
шкідливих речовин. Міграція забруднюючих речовин продовжується тривалий час,
доки в природній системі не встановиться рівновага.
Надзвичайно різнорідні за складом відходи (харчові залишки, папір, метал,
резина, скло, деревина, ткань, синтетичні сполуки, в тому числі токсичні),
контактуючи з геологічним середовищем, піддаються складним хімічним та
біохімічним змінам, що стає причиною утворювання великої кількості сполук в
рідкому, твердому та газоподібному вигляді. Відходи тліють, горять, димлять. На
звалищах збираються маси комах, птахів, тварин.
В порівнянні зі звалищем сучасний полігон ТПВ представляє собою інженерну
спеціалізовану споруду, де здійснюється організоване контрольоване складування
ТПВ з дотриманням технічних та санітарно-гігієнічних норм,тим самим
забезпечується зниження негативного впливу відходів на атмосферне повітря, ґрунт,
водний басейн до нормативного рівня.
Безпечна система складування твердих побутових відходів на полігоні
досягається при дотриманні та виконанні наступних заходів: складування на
спеціально підготовленій основі; розподіл відходів по ділянці тонким шаром, їхнє
ущільнення та пересипання інертним ґрунтом; збір і очищення фільтрату, що
надходить із товщі матеріалу, збір та утилізація біогазу.
Припускається спільне захоронення ТПВ та окремих видів нетоксичних
промислових відходів. Забороняється складування разом із побутовими відходами
трупів тварин, токсичних, вибухонебезпечних і тонко дисперсних промислових
відходів. Для решти промислових відходів повинна бути організована переробка,
або спеціальний полігон, де забезпечується їх повне знищення або нейтралізація.
Складування ТПВ припускається тільки в місцях, визначених робочою картою,
з ущільненням прошарками висотою 0,2-0,5 м за допомогою бульдозера або котків.
Регулярно підлягають очищенню нагірні обвідні канали, що призначені для
перехоплення і відводу поверхневих і ґрунтових вод у відкриті водойми.
На території полігона категорично забороняється спалювання ТПВ, а у випадку
їхнього самозаймання здійснюються міри безпеки (зволоження, ізоляція інертним
прошарком ґрунту, ущільнення механічними котками).
Спалювання біологічних та специфічних відходів.
Біологічні відходи при неправильній утилізації можуть становити велику
загрозу для здоров'я людини, стати причиною спалаху небезпечних інфекційних
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захворювань і привести до епідемії. Утилізація біологічних відходів являє собою ряд
заходів, виконання яких є необхідною умовою збереження санітарного стану міста.
Специфічні та біологічні відходи підлягають збиранню та знезараженню
окремо від загальної маси ТПВ. Термічний метод знищення цих відходів є найбільш
прийнятним. Максимальна температура спалювання становить 1700 °С
Спалювання нерозділеного потоку відходів на сміттєспалювальних заводах у
теперішній час вважається надмірно небезпечним. Для якісного спалювання
потрібна попередня обробка (сортування) ТПВ. При сортуванні з ТПВ намагаються
виділити великі об'єкти, метали та додатково їх подрібнити. Для того, щоб
зменшити шкідливі викиди, зі сміття також видаляють батарейки і акумулятори,
пластик й листя.
Екологічний вплив сміттєспалювального заводу насамперед пов'язаний з
забрудненням повітря, в першу чергу – дрібнодисперсним пилом, оксидами
сірководню і азоту, фуранами й діоксинами. Серйозні проблеми виникають також із
захороненням золи від сміттєспалювання, яка складає до 30 % від вихідної ваги
відходів і яка, в силу своїх хімічних та фізичних властивостей, не може бути
захороненою на звичайних звалищах. Для безпечного захоронення золи повинні
влаштовуватись спеціальні сховища з контролем та очисткою стоків.
Шкідливі і небезпечні наслідки спалювання сміття широко досліджені
вітчизняними спеціалістами. Показано, що продукти спалювання ТПВ валого збору
на сміттєспалювальних заводах містять у помітних кількостях летючі органічні
речовини – бензол, ацетон, алефіни, дієни, фенол і т. ін.; у попелі виявлені кадмій,
кобальт, свинець, олово, миш'як, цинк і т. д., у шлаку – ртуть, залізо, свинець, олово,
цинк і т. ін., причому вміст важких металів у твердих продуктах спалювання
перевищує допустимий норматив їх вмісту у ґрунті.
Діоксиноутворюючими компонентами відходів є такі матеріали як
полівінілхлорид, лінолеум, пакувальний картон, і т.п. Токсичні важкі метали
викидаються у формі солей або оксидів, тобто в стійкому вигляді, і можуть
перебувати у навколишньому середовищі невизначену кількість років, поступово
накопичуючись і з пилом потрапляючи в організм людини, що призводить до
ураження печінки і шлунково-кишкового тракту, аутоімунних захворювань
суглобів, захворювань нервової системи та психоневрологічним розладам,
генетичним змінам у нащадків, підвищення чутливості до іонізуючої радіації,
остеопорозу трубчастих кісток.
Таким чином, для безпечної експлуатації сміттєспалювальних заводів,
необхідно втілення заходів щодо попередження шкідливого впливу газових викидів
на атмосферне повітря, а саме: на етапі проектування треба передбачати систему
очищення газів, що включає системи сухого та мокрого золоуловлювання,
електростатичні фільтри та каталітичне спалювання.
Сміттєсортувальні установки – включають розділення ресурс оцінних
відходів на окремі компоненти, їх пакетування (пресування), передачу для утилізації
в якості вторинних ресурсів підприємствам, що виробляють папір, пластик, метали,
скло тощо, або часткове самостійне виготовлення виробів з відібраних матеріалів.
Основні чинники, що впливають на навколишнє середовище – шум, викиди в
повітря забруднюючих речовин від устаткування для подрібнення та механічного
сортування відходів.
Компостувальні установки (або майданчики) включають обладнання для
переробки і стабілізації органічної частини твердих побутових відходів за
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допомогою мікроорганізмів, з одержанням цінного добрива для рослинництва
(компосту, біопалива).
Основні чинники впливу на навколишнє середовище – шум та викиди
забруднюючих речовин від транспорту та устаткування, неприємні запахи і пил від
біобарабанів (або камер) при компостуванні і від буртів компосту при перегортанні
та вилежуванні. Для запобігання забруднення повітря, необхідно передбачати
газоочисні установки.
Одним з основних заходів захисту повітря житлових районів від шкідливих
викидів об'єктів санітарної очистки є влаштування санітарно-захисних зон (СЗЗ).
Розміри нормативної СЗЗ до межі житлової забудови встановлюють у
залежності від потужності підприємства, особливостей технологічного процесу,
характеру і кількості токсичних речовин що виділяються в атмосферу. Відповідно
до санітарної класифікації промислових підприємств розміри санітарно-захисних
зон встановлюються в межах від 50 до 3000 м у залежності від класу небезпеки
підприємства.
Таблиця 19.
Розміри санітарно-захисних зон для об'єктів санітарної очистки
Назва об'єкту
Неудосконалені звалища для твердих відходів

Клас небезпеки
підприємства
1

Розмір СЗЗ
1000

Утильзаводи для ліквідації трупів тварин і конфіскантів

1

1000

Скотомогильники із захороненням в ямах

2

500

Сміттєспалювальні і сміттєпереробні заводи

2

500

Полігони твердих побутових відходів

2

500

Ділянки компостування твердих відходів центральні

2

500

Сміттєсортувальні заводи районного призначення

3

300

Центральні бази по збиранню утильсировини

3

300

Скотомогильники з біологічними камерами

3

300

Зливні станції

3

300

Бази районного призначення для збирання утильсировини

4

100

Механізовані транспортні парки по очищенню міст

4

100

Склади тимчасового зберігання утильсировини без її переробки

4

100

Підприємства з технологічними процесами, що не призводять до виділення в
атмосферу забруднюючих речовин, припускається розміщувати в межах житлових
районів. СЗЗ не можна розглядати як резервну територію і використовувати її для
розширення промислової площадки. На території СЗЗ припускається розміщення
об'єктів більш низького класу шкідливості, чим основне виробництво – складів,
гаражів, автостоянок і т. п. Територія СЗЗ повинна бути упоряджена й озеленена.
При перебуванні промислового підприємства усередині житлової забудови і
неможливості забезпечити дотримання розмірів СЗЗ відповідно до нормативів
необхідно забезпечити ступінь очищення викидів до рівня ГДК на межі
підприємства.
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