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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІД ЧАС ЗБОРУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗ 
 

Проблема накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) є однією з 

найактуальніших і найважливіших серед проблем забруднення навколишнього 

середовища. Незначна частина цих відходів на протязі близько 25 років утилі-

зуються на сміттєспалювальних заводах, частина з яких на сьогоднішній день 

припинила своє існування, у зв’язку з тим, що скидала у атмосферне повітря 

сполуки хлору, фтору, формальдегіди та феноли в великих обсягах. Зараз май-

же всі ТПВ вивозяться в місця захоронення і чекають подальшої долі.  

Із зростанням кількості міст та промислових підприємств постійно збіль-

шується кількість відходів [1-3]. Спостерігаючи за щоденним накопиченням 

відходів, не може не лякати те, який потужний потік матеріалів усіх видів руха-

ється лише в одному напрямку – від місця видобування ресурсів на смітник. 

Так само, як природні екосистеми залежать від кругообігу речовин, так стійке 

існування технологічного суспільства, зрештою, залежатиме від людської здат-

ності і вміння рециклізувати практично всі види матеріалів. У зв’язку з цим 

найдоцільніше застосовувати не один метод, а розробляти комплексну програ-

му ліквідації відходів.  

Побутові відходи – тип відходів, що створюються у житлово-

комунальному господарстві (побуті). До ТПВ відносять картон, газетний, паку-

вальний або споживчий папір, всіляку тару (дерев'яна, скляна, металева); пред-

мети та вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю та інших ма-

теріалів, що вийшли з ужитку або втратили споживчі властивості; зламані або 

застарілі побутові прилади, – сміття, а також сільськогосподарські та комуна-

льні харчові відходи. 

Проблема впливу ТПВ на довкілля є однією з найгостріших та найактуа-

льніших екологічних проблем України. Майже для кожного населеного пункту 

характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться відходи за 

допомогою сміттєвозів [4, 5], а також велика кількість несанкціонованих місць 

їх складування. 

Метою даної роботи є удосконалення процесів екологічного менеджмен-

ту та поводження з твердими побутовими відходами, що дозволить суттєво 

зменшити антропогенне та техногенне навантаження на території міст і в ціло-

му покращити екологічну ситуацію. 

Облік ТПВ не здійснюється ефективно. Наприклад, дуже важко встанови-

ти реальну кількість ТПВ, що утворюються в населених пунктах. Найбільш на-

ближені до цього числа дані – кількість вивезених ТПВ на полігони і сміттєзва-

лища. Однак залишається доволі значна кількість необлікованих ТПВ, оскільки 

система поводження з ними в Україні працює неефективно, а в багатьох насе-

лених пунктах взагалі не діє. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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ТПВ є специфічною формою речовинної субстанції, що утворюється у 

сфері споживання людиною матеріальних благ, тобто це гетерогенна суміш 

складного морфологічного складу, яка включає чорні і кольорові метали, папір 

і текстильні компоненти, скло, пластмаси, що відрізняються за хімічним скла-

дом та призначенням, харчові і рослин залишки, каміння, кістки, гуму та ін. 

Відмітними особливостями ТПВ від інших субстанціональних відходів 

(енергетичних, речовинних, інформаційних, інтелектуальних) є: локалізоване 

просторове розташування; генетично властива їм хімічна неоднорідність. 

Накопичення ТПВ у всіх регіонах України та по країні в цілому характе-

ризується тим, що в найбільш густо населених і промислово розвинених регіо-

нах з високим відсотком міського населення обсяги відходів, які накопичують-

ся, значно вищі, ніж у сільськогосподарських. При цьому переважна кількість 

відходів припадає на великі міста з мільйонним і більше населенням. Кожні 

п'ять років кількість ТПВ в індустріально розвинених країнах світу зростає в 

середньому на 10%, тому сьогодні благополуччя і саме існування світової спі-

льноти напряму залежать від вирішення проблеми ТПВ. 

Тому доцільно використовувати пристрій для збору та реєстрації статис-

тичних даних у пунктах завантаження ТПВ у сміттєвоз [6-11], структурна схема 

якого наведена на рис. 1, а зовнішній вигляд – на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описаний пристрій відноситься до каналоутворюючої апаратури та приз-

начений для підрахунку по кожному вхідному каналу кількості імпульсів, які 

надходять від імпульсних інтерфейсів і видачі даних про кількість підрахова-

них імпульсів, а також забезпечує архівування даних в флеш-пам’яті. Напруга 

живлення складає   (220±40) В. Діапазон робочих температур: від -20 до +55 ºС. 

Ступінь захисту – ІР54. Споживана потужність – 15 Вт. Напрацювання на від-

мову – 100000 год. 

Отже, одним із найбільш актуальних завдань у сфері поводження з твер-

дими побутовими відходами є створення належних умов збору, сортування та 

подальшої переробки і використання відходів, які мають ресурсну цінність і 

споживчу вартість як вторинної сировини (або ресурсоцінні відходи). Запропо-

новано схему приладу, який в подальшому може допомогти у сфері поводжен-

ня з відходами, що допоможе мінімізувати наслідки екологічної катастрофи, 

яка вже сталась на цей час. 

  
а)    б) 

Рис. 1. Прилад для збору та 

реєстрації статистичних да-

них у пунктах завантаження 

ТПВ у сміттєвоз: а) струк-

турна схема; б) зовнішній 

вигляд 
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