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17. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Існуючий стан 
 

Тверді побутові відходи. На даний час проблема санітарного очищення м. Шостка 

від побутового сміття і складування твердих побутових відходів є не такою гострою, як в 

інших містах області, через виділення ділянки і будівництво нового міського полігону 

ТПВ; є також резерв території для його розширення поряд. (Але гостро стоїть питання 

очищення міста від промислових відходів, що тимчасово зберігаються на закритих нині 

полігонах промислових відходів у місті і передмісті – детальніше далі).  

За даними «Програми поводження з твердими побутовими відходами в місті 

Шостка на період 2012-2015 років» і комунальних служб міста в середньому за рік у місті 

на час прийняття програми на початку 2012 р. накопичувася 80 тис. м3 відходів. При 

чисельності населення на початок 2012 р. 80 тис. чол. це становило 1 м3 відходів, або 0,25 

т (неущільненого сміття) на 1 людину. За опорний рік, при населенні 77,134 тис. чол., їх 

обсяг орієнтовно становив 77,134 м3 або 19,3 тис. т на місто. На полігоні ТПВ складається 

16, 6 тис. тон на рік (215,2 кг на 1 чол.), тобто 86% утвореного сміття, а 14% вивозиться як 

вторсировина на переробку та деяка частина цього сміття попадає на несанкціоновані 

звалища в балках та інших поглибленнях рельєфу.  

За даними досліджень, які проводились науковцями Шосткінського інституту Сум 

ДУ, в місті, як і більшості інших поселень, морфологічний склад ТПВ є наступним: папір, 

картон – 20-30%, харчові відходи – 28-45%, деревина – 1,5-4%, метал чорний – 1,5-4,5%, 

метал кольоровий – 0,2-0,3%, текстиль – 4-7%, кістки – 0,5-2%, скло – 3-8%, шкіра, гума, 

взуття – 1-4%, каміння, фаянс – 1-3%, пластмаса – 1,5-5%, інше – 1-3%. Значна частина 

цього сміття може перероблятися (у світі це біля 50%), решта – знешкоджуватися 

(переважно – шляхом зжигання при високих температурах сучасними методами в 

плазмених пічах, з мінімальними наслідками для екології) з отриманням тепла і 

електроенергії, а всього підлягає утилізації до 90 % сміття, значно зменшуючи необхідні 

площадки для складування шлаків і негорючих рештків сміття.  

Існуючий полігон ТПВ знаходиться в північно-східній частині міста, в 2 км до 

мікрорайону «Капсуль» (Куйбишева) та в 3,2 км від Центрального мікрорайону. 

Вивезенням сміття у місті раніше займалися 3 підприємства: ПП «Броусс», ЖКО 

«Імпульс» і ТОВ «Акскад» (ще раніше – ВАТ «Елга»). Пізніше це були: ПП «Броусс» та 

ТОВ «Еко-Шостка». За останніми даними полігон експлуатується ТОВ «Кафа Плюс»; 

офіс якого розташований по вул. Короленка 11 (11 працюючих).  

Загальна площа полігону становить 9 га; з них передбачено під складування – 8,2 

га. На начало 2016 р. полігон заповнений на 30%. На даний час 2 га полігону 

рекультивуються. Поряд, на схід від існуючого, розташований старий закритий полігон, 

що підлягає повній рекультивації (на ньому діє «яма Баккері» для біологічної утилізації 

трупів хатніх тварин), тут намічається організація сортувальної станції сміття.  

Проектна потужність полігону – 1100 тис. м3/рік (726,0 тис. т/рік ущільненого 

бульдозером сміття). Полігон розрахований на 20 років використання. Закриття полігону 

планується в 2030 році, тому вже зараз стає питання про підготовку ділянки під ІІ чергу.  

Полігон знаходиться в задовільному стані та має зону санітарної охорони 500 м. Сам 

полігон та кожна карта обваловані. На території полігону розташовані 3 свердловини для 
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пожежогасіння, ємкість з водою для гасіння пожежі та бочки з водою ємністю по 25 м3. 

Територія полігону обнесена сітчастим забором. Є приміщення для персоналу і автоваги. 

Методи вивозу сміття з міста: для територій багатоквартирної багатоповерхової, 

середньо- та малоповерхової забудови (649 будинків площею 1290,9 тис. м2 ) – 

контейнерний; для приватного сектору (біля 5000 дворів) – почасовий: по встановленому 

заздалегідь графіку у населення збираються підготовлені пакети із сміттям.  

Виконком міської Ради, керуючись законом України «Про відходи», з метою 

покращення санітарного стану та благоустрою міста, вирішив збільшити кількість місць 

для розташування контейнерних майданчиків для збору сміття та посилити 

відповідальність підприємства по вивозу твердих побутових відходів за санітарно-

технічний стан та своєчасне вивезення з контейнерних майданчиків твердих побутових 

відходів, негабаритних та будівельних відходів, сміття рослинного походження. 

У місті прийняті Правила благоустрою території м. Шостка, де зокрема встановлені 

межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території для мешканців міста, 

підприємств і організацій. Такими межами слугують: 

– середина між будівлями; 

– середина дороги, включаючи бордюри; 

– при відсутності будь якого прилеглого об'єкту – 15 м від огорожі; 

– межами прилеглої території для кіосків, підприємств, установ, організацій, 

приміщень, які вбудовані в житлові будинки, визначається ділянка в радіусі 50 м від 

приміщення. 

Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом та зливаються в 

мережу каналізації в місцях затверджених водоканалом.  

За існуючим проектом для збору і вивозу ТПВ на полігон необхідно: 

– контейнерів – 1252 шт., об’ємом 1,1 м3; 

– транспортних засобів – 5 шт.; 

– обслуговуючого персоналу – 15 чол. 

На балансі ТОВ «Кафа Плюс» знаходяться: 14 сміттєвозів, 3 асенізаційні машини; 2 

трактори, 2 спецмашини для посипання доріг піском; 2 снігопогрузчика; 6 поливомиєчних 

машин, прес для ущільнення сміття та 350 контейнерів. Такої кількості  техніки достатньо 

(крім контейнерів), але технічний стан техніки потребує переобладнання: зношенність 

складає 78%.  

Промислові відходи. На даний час в місті не складаються промислові відходи, але 

тривалий час діяв полігон в найближчому передмісті, що раніше належав ВО «Свема 

(північніше ділянки ТЕЦ), а потім був переданий підприємству ВАТ «Елга», яке 

займалося переробленням і знищенням промислових відходів з усієї країни (здавала також 

свої площі кільком аналогічним підприємствам), і зберігала їх також на своєму складі в 

Овражіївській промзоні (увійде до проектних меж міста). Промислові відходи також не- 

санкціоновано складувалися на недіючому закритому полігоні заводу «Хімреактів» 

(захоронювалися в балці, зачастую без всякої переробки) на західній околиці міста та ще 

одному закритому приміському полігоні «Хімреактіву» поблизу с. Ковтунове.  

30.04.2015 р. у місті виникла надзвичайна ситуація, внаслідок забруднення земель 

отрутохімікатами під час ДТП, що сталася при їх перевезенні зі складу в Овражіївській 

промзоні для захоронення на західній околиці міста. В її наслідок на ділянці довжиною 

майже 5 км була розлита суміш хлорорганічних пестицидів та гептилу, концентрація яких 
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майже в 20 разів перевищила гранично допустиму. Оперативна група фахівців 

Міжрегіонального центру швидкого реагування ГСЧС швидко локалізувала ситуацію, і на 

даний час перевищення ГДК немає. Під час утилізації небезпечних відходів було зібрано 

450 бочок пестицидів, які зберігаються на вказаному вище закритому полігоні «Елги» на 

території Овражієвської сільради. Зібрана з місця аварії земля зберігається в тарі на тій 

самій балці, де захоронювалися відходи на західній околиці місця. Підприємства ТОВ 

«Елга», ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», ТОВ «Переробка технічних відходів», 

ТОВ «Безпечні технології утилізації», які займалися утилізацією небезпечних відходів, 

позбавлені державної ліцензії на даний вид діяльності. Ділянки, де зберігаються токсичні 

відходи, підлягають повній рекультивації, яка дозволить зменшити санітарно-захісні зони 

навколо них. 

Заводи оборонної сфери і спеціальної хімії ШКЗ «Зірка» і «Імпульс» самі 

знищують свої небезпечні вибухо- і пожежонебезпечні відходи, а також за договорами 

утилізують прострочені боєприпаси і браковану продукцію на спеціально відведених 

площадках на околиці міста і в передмісті. 

Проектні рішення 

В області Прийнята «Комплексна програма поводження з відходами в Сумській 

області на 2016-2020 роки» на основі державної «Програми поводження з твердими 

побутовими відходами» (затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 

265) якими передбачені заходи, що підтримуються і даним генпланом: 

– запровадження роздільної системи збору твердих побутових відходів для 

вилучення ресурсно-цінних компонентів; 

– створення регіональних полігонів ТПВ – з метою зменшення загальної кількості 

ділянок накопичення сміття; 

– створення спеціальних місць для попереднього оброблення і сортування сміття 

(сортувальних ліній, станцій, модуля при переробному комплексі); 

– збільшення пунктів приймання (купівлі) вторсировини у населення; 

– створення потужностей з перероблення та утилізації ТПВ (у т.ч. переробний 

комплекс в обласному центрі); 

– створення потужностей з перероблення та утилізації (компостування) відходів 

зеленого господарства міста; 

– зменшення обсягів створення сміття, у т.ч. раціональне використання ресурсів, 

використання повторної тари, індивідуальне компостування рослинних відходів; 

– використання для фінансування заходів програми коштів екологічних фондів. 

Генеральним планом м. Шостка передбачається 100% охоплення територій міста 

планово-регулярною системою збору та вивозу твердих побутових відходів.  

В місті необхідно запровадити роздільну систему збору твердих побутових відходів 

за сучасними методиками. 

Згідно ДБН 360-92**, пункт 10.33*, норма накопичення побутових відходів 

приймається 300 кг на 1 людину на рік в середньому по населеному пункту. Тоді об’єм 

твердих побутових відходів на розрахунковий період складе: 

W = (80000 х 300) : 1000 = 24,0 тис. тонн/на рік. 

Від багатоповерхової забудови вивіз сміття планується здійснювати контейнерним 

методом.  
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Вивіз сміття для садибної та приватної забудови планується здійснювати по 

заявочній системі чи почасово. 

Відходи від лікарні та перукарень необхідно знешкоджувати на спеціальному 

устаткуванні. 

На території кладовищ майданчики для встановлення контейнерів для сміття 

повинні бути огороджені і мати тверде покриття (асфальтове, бетонне).  

Згідно ДБН 360-92**, табл. 10.4, розмір земельної ділянки на 1000 тон твердих 

побутових відходів на рік для полігонів складе 0,02 га.  

Тоді необхідна площа ТВП на розрахунковий строк складе: 

S = (24000 х 0,02) : 1000 х 20 = 9,60 га. Вільної площі полігону, що заповнений на 

30%, залишилося: 8,2 - 8,2 х 0,3 = 5,74 га. Не вистачатиме: 9,6 - 5,74 = 3,86 га. 

Існуючий полігон ТПВ не забезпечить повністю прийом ТПВ від м. Шостка на 

розрахунковий строк, тому передбачене будівництво ІІ черги полігону на прилеглій до 

нього з північного сходу ділянки, а поряд з нею – установки (заводу) з перероблення та 

утилізації ТПВ. 

Для того, щоб зменшити навантаження на існуючий полігон на розрахунковий 

строк, необхідно запровадження в місті заходів для роздільного збирання відходів та 

відкриття пунктів для приймання вторсировини.  

Полігони ТПВ повинні бути забезпечені первинними засобами гасіння пожежі з 

розрахунку: на 5 000 м2 – 1 пожежний щит (стенд). 

Для зовнішнього пожежогасіння полігону проектом передбачено прокласти до 

нього кільцьову водопровідну мережу з встановленням на ній колодязів з пожежними 

гідрантами. 

Згідно з положенням закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» 

(стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження 

побутових відходів належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. 

Територіальні громади обирають організації, що надаватимуть послуги з 

управління відходами. Вибір виконавця послуг здійснюється на конкурсних засадах. 

Обсяг послуг, що надаватимуться, встановлює місцева рада. Вибрані суб’єкти 

господарської діяльності укладають договори з індивідуальними домогосподарствами та 

юридичними особами щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.  

Тарифи та послуги з управління ТПВ кожна територіальна громада визначає 

відповідно до норм надання послуг з вивезення побутових відходів, визначених 

законодавчо. 

Для забезпечення виконання державної і обласної програм поводження з твердими 

побутовими відходами проектом передбачається організація роздільного збору побутових 

відходів з наступним використанням частини відходів і утилізацією горючих компонентів 

сміття і отриманням тепла та електроенергії. Негорючі рештки сміття і шлак після 

утилізації розмістяться в спеціальних контейнерах на полігоні.  

Для впровадження роздільної системи збору твердих побутових відходів необхідно 

проводити велику просвітню роботу. В ході реалізації вказаних програм і даного проекту 

вперше буде досягнуто стовідсоткове охоплення території міста системою збору 

побутового сміття та розпочато роздільний збір відходів. 
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Пропонується вступна фаза з початкової переробки паперу і картону, збору 

склотари та ПЕТф тари. Папір складає велику частину в загальному обсязі відходів, він є 

громіздким і тому зручним для збирання. 

Пропонується використовувати для збору вторинної сировини спеціальні 

контейнери та розміщувати їх для вторинної сировини поряд з контейнерами для інших 

відходів. 

На додаток до розміщення контейнерів поряд з пунктами збирання змішаних 

відходів пропонується, щоб контейнери для збору склотари, паперу, ПЕТф тари 

розташовувались поруч з освітніми закладами, включаючи школи і училища з метою 

заохочення учнів різного віку до збору ТПВ. 

Згідно «Методики роздільного збирання побутових відходів», затвердженої 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 01.08 

2011 року, визначені різні підходи до роздільного збирання відходів. 

Виходячи зі світової практики для роздільного збору сміття необхідно 

використовувати такі контейнери: 

– зеленого кольору – для скла; 

– жовтого кольору – для пластику, металу, картону та паперу. 

Ці контейнери є додатковими до контейнерів для збирання змішаних побутових 

відходів, які будуть розбиратися на фракції на сортувальній станції (лінії). Первинне 

сортування у місті збору сміття дуже важливе ще й тому, що сміття як товар, швидко 

псується, особливо, папір. Система ефективного збирання відходів повинна бути зручною 

для мешканців і забезпечувати безпечне та гігієнічне збирання через захист відходів від 

зовнішніх чинників (вітру, тварин тощо). 

Для зберігання та тимчасового збирання побутових відходів  рекомендується 

використовувати контейнери об’ємом 1,1м3, бо вони поєднують вищій рівень якості 

функціонування та гігієни. 

Ефективне збирання відходів забезпечує безпечну контейнеризацію і запобігає їх 

розкиданню під час транспортування.  

Ефективність збирання залежить від ступеня ущільнення відходів: чим вище рівень 

ущільнення, тим більшу кількість відходів можна перевезти.  

Для транспортування сміття рекомендується використовувати автомобілі із заднім 

завантаженням, так як вони мають більший об’єм для перевезення відходів і досягають 

більшого рівня ущільнення, до того ж автомобілі із заднім завантаженням краще 

підходять для контейнерів об’ємом 1,1 м3. 

Будівельні, ремонтні та великогабаритні відходи, що не розміщаються в контейнері 

для зберігання побутових відходів, повинні забиратися на запит від мешканців та 

юридичних осіб з використанням спеціалізованого обладнання транспортних засобів і 

контейнерів. Одна така вантажівка та декілька контейнерів повинні бути в районному 

центрі для обслуговування всього району. 

В місті необхідно відкрити пункти для купівлі вторинної сировини у населення. 

Органічні та зелені відходи можуть стати цінним ресурсом для місцевого 

виробництва компосту. Компостування можна проводити на полігоні з використанням 

аеробної технології компостування. Компости можуть використовуватись в якості 

добрива для дерев та кущів та рекультивації земель несільськогосподарського 

призначення.  
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При належній організації сортування міських ТПВ під час їх збору за місцем 

утворення та на сортувальній станції підприємства промислової переробки і утилізації 

ТПВ, на карти полігону могло б спрямуватися лише 25-26% сміття, а площа полігону 

можливо зменшилася би на 30-50%.  

Кращим містом для сортувальної станції (лінії) стане старий рекультивований 

полігон ТПВ, якій вже закритий для подальшої експлуатації і знаходиться поряд з 

ділянкою другої черги і проектним переробним підприємством. 

Для забезпечення надійного та сталого санітарного очищення території м. Шостка 

необхідно додатково придбати наступну техніку: 

– великі і середні сміттєвози (контейнеровози) – відповідно, 3 та 2 одиниці; 

– машини підмітально- прибиральні вакуумні (пилососи) – 2 од.; 

– комплексні дорожні машини (для прибирання снігу та посипання сумішшю) – 4 од.; 

– поливально-мийна машина – 1 од.; 

– асенізаційні машини ПМ 130 – 2 од.; 

– підмитально- прибиральні машини – 2 од.; 

– трактор полігонний – 1 од.; 

– трактор-бульдозер – 1 од.; 

– євроконтейнери для роздільного збору сміття – 300 шт.; 

– обладнання для знешкодження відходів від перукарень та районної лікарні; 

– малу техніку (травокосилки) – 12 од. 

Так як каналізування садибної житлової забудови передбачається поетапно, вивіз 

стічних вод від існуючої частини садибної забудови, що не каналізована, як виняток, до 

будівництва централізованої системи каналізації, передбачено на зливну станцію. Зливну 

станцію проектується розташувати на майданчику очисних споруд побутової каналізації 

міста.  

Території автостанції, ринків, парків, кладовищ та інших місць з великим 

скупченням людей необхідно забезпечити громадськими вбиральнями. 

На даний час відбувається об’єднання громад, тому на розрахунковий строк 

актуально буде вирішити питання по переробці сміття для всього об’єднання. Місце 

розташування сміттєсортувального комплексу та сміттєпереробного заводу необхідно 

вирішити при розробці проекту районної схеми санітарного очищення з проробленням 

варіантів дальнього транспортування та із залученням новітніх технологій. 

Проектом також передбачається рекультивація колишніх полігонів промислових 

відходів північніше ТЕЦ і на західній околиці міста з повним вивезенням і наступним 

знешкодженням токсичних речовин, які зберігаються після надзвичайної ситуації.  

Мають вивозитися на спеціальні підприємства з їх переробки такі відходи як: 

покришки, ртутні лампи, відроблені масла, металобрухт тощо. Браковані бетонні 

конструкції та будівельне сміття можуть перемелюватися на спеціальних установках та 

використовуватися для засипки низин при будівництві, а вийнята земля при закладці 

фундаментів – використовуватися як шари на полігоні ТПВ, відповідно до прийнятої 

технології зберігання сміття, при будівництві насипів для доріг тощо. 

 

 

 

 


