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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ СМІТТЄВОЗІВ 

Одним із головних завдань комунальних служб є придбання 

сміттєвозів та євроконтейнерів для роздільного збору та вивезення твердих 

побутових відходів (ТПВ), які разом із промисловими відходами [1, 2] 

становлять серйозну загрозу для довкілля.  

Основні операції, які повинен проводити сміттєвоз – це завантаження 

ТПВ [3], їхнє ущільнення, транспортування та вивантаження на звалищні 

майданчики, сміттєспалювальні пункти або сміттєпереробні заводи. 

Залежно від способу завантаження розрізняють: сміттєвози з боковим 

завантаженням – відбувається вручну із застосуванням маніпулятора або 

кантувача; сміттєвози із заднім завантаженням – ручним способом за 

допомогою самонавантажувача або механізованим способом; 

контейнерний сміттєвоз – в залишений контейнер набирають сміття, після 

чого його встановлюють на шасі і вивозять в потрібне місце; сміттєвози з 

фронтальним (переднім) завантаженням – процес завантаження відходів 

відбувається через кабіну в люк, який розташований на даху кузова. 

Залежно від вантажопідйомності розрізняють такі типи сміттєвозів: 

малого тоннажу – від 1 до 3,5 т; середнього тоннажу – від 4 до 5,5 т; 

великого тоннажу – від 5,7 до 12,5 т. 

Сміттєвози розрізняються також за типом контейнера: відкриті і 

закриті. Обидва види, якщо не доукомплектовані додатковим обладнанням, 

завантажуються вручну. Подальше транспортування вантажу відбувається 

звичайним способом. 

Моделі сміттєвозів, які оснащені маніпуляторами, 

самонавантажувачем або пресом, управляються автоматичним способом, 



ключову роль в якому відіграє водій-оператор. У більшості сміттєвозів 

цього типу застосовується гідравлічний привод [4-7]. 

Отже, впровадження схеми роздільного збору ТПВ на території 

України відповідає світовим підходам у поводженні з відходами, та 

сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля. 
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