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Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є актуальною і досить 
гострою для України. Утворення відходів зростає, тоді як значна частка цих 
відходів видаляється на полігонах та звалищах, які розміщені, спроектовані та 
експлуатуються неналежним чином, наслідком чого є негативний вплив на 
навколишнє середовище та здоров’я людини. Охоплення послугами збирання 
відходів у багатьох населених пунктах є недостатнім, що призводить до 
несанкціонованого розміщення відходів та пов’язаних з цим негативних 
факторів впливу. Поточні заходи по зменшенню утворення відходів та 
підвищенню переробки і утилізації відходів погано координуються та не є  
ефективними. 

В структурі ТПВ переважає органіка і папір. При цьому, чим більше 
сільського населення і приватного сектору, тим більший відсоток органічних і 
харчових відходів. Крім того, за останнє десятиліття відзначається ріст об’ємів 
пластикових пакувальних виробів.  

У Вінницькій області нараховується 35 організованих полігонів твердих 
побутових відходів (ТПВ). Продовжується експлуатація полігону ТПВ 
обласного центру, незважаючи на спільне рішення санепідемстанції та 
екологічної інспекції Вінницького району від 11.08.1994 року № 31 щодо 
заборони експлуатації полігону та рішення екологічної інспекції від 16.05.03р. 
№1 про тимчасове обмеження діяльності даного об’єкту. За 21 рік експлуатації 
на полігоні заховано близько 7,5 млн. м3 сміття. За 2004 рік з м. Вінниці на 
сміттєзвалище вивезено 350 тис.м3 сміття. 

Рішення щодо заборони експлуатації полігону є, але штрафи та покарання 
на міське управління комунального господарства не накладались. Крім того, 
міське управління комунального господарства за експлуатацію Стадницького 
полігону платить дуже малі кошти, тому що сміттєзвалище не знаходиться на 
землях територіальної громади міста. 

Для формування і функціонування комплексної системи управління ТПВ 
необхідне залучення інвестиційних ресурсів і створення менеджерської фірми, 
яка може взяти на себе організацію процесу по збору, сортуванню, 
транспортуванню, переробці, використанню і захороненню відходів, а також 
регулювання основних фінансових потоків по управлінню відходами. При 
цьому потрібно зняти всі економічні перешкоди на шляху розвитку таких 
підприємств, що займаються зокрема повторною переробкою компонентів 
сміття, надавати організаційну, економічну та інформаційну підтримку і 
всіляко стимулювати до такого роду діяльності. 


