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11.3. Відходи 

Всі міста з високою концентрацією населення характеризуються утворенням великої кількості 
промислових і побутових відходів (табл. 11.1). Відходи поділяються на тверді і рідкі. Загальний 
об’єм твердих відходів перевищує 300 млн. т. Загальний об’єм твердих відходів в Україні складає 
10-11 млн. тонн / рік. Звалищами в Україні зайняті 2600 га земель. Вважається, що  в середньому, 
в містах їх  утворюється приблизно 1 т на одну людину на рік. 

 

 Типовий склад міських відходів такий: папір і картон – 41%, сміття – 17,9%, гума, шкіра та 
деревина – 8,1%, харчові відходи – 7,5%, метали – 8,7%, скло – 8,2% та інші – 1,6%. 

Проблема відходів має високу гостроту через низьку швидкість їх розкладання. Папір руйнується 
через 2-10 років, консервні банки за 100 років, поліетиленові матеріали за 200 років, пластмаса за 
500 років, а для повного розкладу скла потрібно 1000 років. 

Особливу категорію міських відходів становлять стічні води. У складі комунальних стоків є 
фекальні води, які особливо небезпечні для здоров’я людини, адже у їхньому складі є яйця 
гельмінтів, а також мікроби і віруси, що спричиняють виникнення багатьох хвороб.  В Україні за 
1993 р. було викинуто 18,3 млрд. м3 стоків, з них 2,6 млрд. м3 – неочищених. Ступінь забруднення 
стічних вод оцінюють в еквівалентах побутових стоків – ЕПС. Один ЕПС дорівнює кількості 
органічної забруднюючої речовини, що виробляються однією людиною за добу. Для окислення 
ЕПС потрібно 60 г кисню. 

Узагальнені дані про роботу очисних споруд в 316 містах і 154 селищах України свідчать, що в 
усіх цих населених пунктах, окрім господарсько-побутових стічних вод, водні об’єкти відводять з 
міської території і поверхневі стоки (дощові, талі стічні води), вони скидаються без очищення. 

В табл. 11.2 наведений хімічний склад (усереднені дані) дощових і талих стічних вод, а в табл. 
11.3 – неочищених міських стічних вод. 
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З порівняння даних цих двох таблиць видно, що за числом показників поверхневий стік більш 
забруднений, ніж господарсько-побутові стічні води.  

Розрахунки показали, що на частку поверхневого стоку припадає: завислих речовин – біля 78%; 
органічних речовин (по БПК) – 20%; нафтопродуктів – 68%. Якщо вся кількість господарсько-
побутових стічних вод пройде біологічне очищення (тобто БПК становитиме не більше 15 мг/л) 
на міських очисних спорудах, то частка поверхевого стоку в річному виносі забруднюючих 
речовин збільшується і складає за завислими речовинами 98-99%; за органічними домішками (по 
БПКп) – до 78-92%. 

Таким чином, якщо основна маса забруднень надходить у водоймища з поверхневим стоком, то 
треба поміркувати, куди спрямовувати заходи. 

 

 

 

 

 

 


