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Актуальним питанням у сфері охорони навколишнього середовища є поводження з відходами. Роздільне 

збирання побутових відходів здійснюється їх власниками, згідно з методикою роздільного збирання побутових 

відходів, яка затверджена наказом Мінрегіону від 01.08.2013 № 133. Положення цієї методики застосовують під час 

розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, місцевих програм поводження з побутовими відходами, 

виконання техніко-економічних обґрунтувань впровадження сучасних технологій поводжень з побутовими 

відходами. 
Аналізуючи сучасну ситуацію з роздільного збору відходів в Україні в цілому та окремо в м. Черкаси можна 

зробити висновок, що без активного інформування населення неможливо досягнути поставлених цілей та успіху в 

цій справі. Інформаційно-виховні кампанії відіграють важливу роль на всіх стадіях втілення систем і програм 

поводження з ТПВ та повинні проводиться першочергово, ще до початку роздільного збору та інших передбачених 

заходів. Для виявлення ставлення населення до питання екологічної безпеки міста було проведено опитування 200 

респондентів віком від 20 до 60 років. Результати опитування у вигляді узагальнюючої діаграми представлені на 

рисунку. 
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Рис. 1. Ставлення населення до питання роздільного збирання побутових відходів. 

 

Слід заважити, що 78% опитаних знайомі з питанням роздільного збирання, 16% опитаних зовсім не обізнана в 

цьому питанні і причиною є не достатня просвітницька діяльність щодо роздільного збирання ТПВ. Більша 

половина опитаних готова до роздільного збирання ТПВ (61%), що свідчить про успішний майбутній результат при 

грамотному підході до цієї проблеми, створенні та впровадженні зручної системи, а також підтримці засобів масової 

інформації та державних установ. Негативним є те, що частина опитаних відмовляється від роздільного збирання 

(17%), що може свідчити про відсутність задовольняючих їх умов сучасної системи поводження з відходами та 

недостатній рівень інформування.  

Використовуючи роздільне збирання ТПВ в своїх будинках, люди можуть зіткнутися з проблемою 

неорганізованості та непідготовленості сміттєприймальних майданчиків, що і могло зумовити 22% опитаних, які ще 

не визначились. У зв’язку з неорганізованою системою, що склалась в Україні і місті Черкаси, та недостатньою 

просвітницькою діяльністю, 65% опитаних не можуть та не застосовують роздільне збирання ресурсоцінних 

компонентів твердих побутових відходів. Лише 12 % мають можливість і бажання розділяти сміття. 83 % опитаних 

готові здавати ресурсоцінні компоненти ТПВ, включаючи тих, хто готові робити це безкоштовно (66%), за невелику 

плату.  

Велика частина опитаних 61 % готові збирати відходи окремо, але лише третина опитаних (12 %) в даний час 

застосовує принцип роздільного збору відходів і дає побутовим відходам "друге життя" (10%). 66 % опитаних готові 

здавати відходи безкоштовно і 83 % – за невелику плату, і 6% опитаних влаштовує ситуація з поводженням ТПВ. 

Вважаємо, що для вирішення проблеми є підвищення екологічної свідомості населення. 
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