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ТЕХНІКО-ЛОГІСТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СХЕМ ЗБОРУ  

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
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Процес збору твердих побутових відходів сам по собі є джерелом екологічної небезпеки. Це пов’язано з вико-

ристанням автомобільного транспорту для перевезення відходів та контейнерні майданчики, які, по суті, є місця-

ми тимчасового зберігання твердих побутових відходів. В даній роботі проаналізовано концептуальні основи 

механізму формування екологічної небезпеки процесів збору твердих побутових відходів (ТПВ), сформульовано  

завдання екологічного характеру логістичного планування систем збору відходів. В контексті основних завдань 

логістичного планування екологічно безпечних регіональних схем збору ТПВ проаналізовано складові структури 

логістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної техніки, встановлено головні інформаційні компоненти даної 

структури. Виділено чинники небезпечного екологічного впливу, пов’язані з використанням спеціалізованого 

автомобільного транспорту, контейнерних майданчиків. Проаналізовано вплив архітектурно-планувальних особ-

ливостей населених пунктів на екологічну та техніко-економічну раціональність проектування та сформульовано 

основні принципи логістичного планування екологічно безпечних систем збору ТПВ.  

Ключові слова: екологічна безпека, логістичне планування, система збору ТПВ, схема маршрутів, автомо-

більний транспорт,  контейнерний майданчик. 
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СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
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Процесс сбора твердых бытовых отходов сам по себе является источником опасности. Это связано с исполь-

зованием автомобильного транспорта для перевозки отходов и контейнерныш площадок, которые, по сути, 

являются местами временного хранения твердых бытовых отходов. В данной работе проанализированы кон-

цептуальные основы механизма формирования экологической опасности процессов сбора твердых бытовых 

отходов (ТБО), сформулированы задачи экологического характера логистического планирования систем сбора 

отходов. В контексте основных задач логистического планирования экологически безопасных региональных 

схем сбора ТБО проанализированы составляющие структуры логистических схем маршрутов движения мусо-

роуборочной техники, установлено главные информационные компоненты данной структуры. Выделены фак-

торы опасного экологического воздействия, связанные с использованием специализированного автомобильного 

транспорта, контейнерных площадок. Проанализировано влияние архитектурно-планировочных особеностей 

населенных пунктов на экологическую и технико-экономическую рациональность проектирования и сформу-

лированы основныее принципы логистического планирования экологически безопасных систем сбора ТБО. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, логистическое планирование, система сбора ТБО, схема 

маршрутов, автомобильный транспорт, контейнерная площадка. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В Україні, мабуть, 

однією з найбільш гострих та актуальних екологічних 

проблем є проблема поводження з твердими побуто-

вими відходами. Єдиним і найбільш раціональним 

способом її вирішення є організація ефективних сис-

тем збору і повторного використання відходів. 

Однак, процес збору твердих побутових відходів 

хоча і спрямований на підтримку нормальної еколо-

гічної обстановки на урбанізованих територіях 1, 

2, проте, сам по собі є джерелом екологічної небез-

пеки. По-перше - це використання автомобільного 

транспорту для перевезення відходів. Друге - самі 

контейнерні майданчики, які, по суті, є місцями 

тимчасового зберігання твердих побутових відходів. 

Обидві проблеми при професійному підході до роз-

робки систем поводження з твердими побутовими 

відходами можуть бути значно мінімізовані ще на 

етапі проектування логістичних схем збору відходів. 

Розробка логістичних схем збору побутових від-

ходів являє собою процес комплексного планування 

ряду взаємопов'язаних інфраструктурно-плану-

вальних, технічних, організаційних, екологічних 

заходів 3, 4, 5. Якісне проведення саме цього етапу 

розробки муніципальних систем поводження з від-

ходами в значній мірі визначає не тільки їх економі-

чну, а й санітарну ефективність і екологічну безпе-

ку. Однак, більшість робіт, як українських так і за-

кордонних авторів присвячена проблемам економі-

чної ефективності процесів збору ТПВ 6, викорис-

танню інформаційних технологій в процесі плану-

вання маршрутів 7, впровадженню систем розділь-

ного збирання 8, побудові систем управління еко-

логічною безпекою процесу утилізації відходів жит-

тєдіяльності 9, 10. 

Метою роботи є аналіз чинників та встановлення 

механізму формування екологічної небезпеки сис-

теми збору ТПВ на етапі її логістичного планування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ло-

гістичні схеми збору ТПВ є одним з ключових еле-

ментів системи поводження з відходами. Логістика 

ТПВ, як правило, є атрибутом систем місцевого та 

регіонального рівнів 11. Управління відходами на 

об’єктному (локалізованому) рівні в більшості випа-
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дків не вимагає вирішення складних логістичних 

задач і базується, здебільшого, на технологічних та 

планувальних особливостях підприємства. Загаль-

нодержавний рівень управління відходами, як пра-

вило, акцентує увагу на соціальних, економічних та 

екологічних аспектах, а з технологічної точки зору 

найбільш обговорюваними питаннями є сортування, 

захоронення, утилізація, переробка з отриманням 

вторинного продукту 12. 

Саме для місцевого та регіонального рівнів 

управління відходами питання розробки логістич-

них схем збору ТПВ є визначальними у забезпеченні 

економічної, технологічної та екологічної ефектив-

ності систем поводження з відходами. 

На підставі досвіду виконання реальних проект-

них робіт нами виділено три групи основних за-

вдань логістичного планування регіональних схем 

збору ТПВ: 

1. В науково-організаційному аспекті: 

– впровадження сучасних концепцій та техно-

логій поводження з відходами; 

– логістичне забезпечення реалізації регіональ-

них цільових програм поводження з відходами. 

2. В технологічному аспекті: 

– забезпечення всіх населених пунктів необхід-

ним санітарним обслуговуванням; 

– визначення необхідних методик збору ТПВ; 

– забезпечення економічно та екологічно об-

ґрунтованих нормативно регламентованих графіків 

очищення територій; 

– визначення необхідного матеріально-

технічного забезпечення; 

– визначення необхідного кадрового забезпе-

чення. 

3. В екологічному аспекті: 

– мінімізація негативних впливів на навколиш-

нє середовище процесів збору та вивезення ТПВ. 

Третій групі завдань  при логістичному плану-

ванні схем збору ТПВ увага практично не приділя-

ється і науковому обґрунтуванню не піддається. 

Тому, така структура завдань має елемент наукової 

новизни. 

Розробка регіональних логістичних схем збору 

ТПВ представляє собою по суті певний симбіотич-

ний процес, в якому необхідно поєднати різні мето-

ди збору інформації з забезпеченням їх чіткої синх-

ронізації у часі та просторі. Це і методи польових 

спостережень та експертних оцінок, які були вико-

ристані для збору необхідної інформації. Це і систе-

мний аналіз сучасного стану управління ТПВ та 

узагальнення проектних пропозицій щодо його вдо-

сконалення. Означені методи були використані і для 

підготовки матеріалів даної публікації. 

Вибір варіантів рішень потребує врахування ре-

гіональної (місцевої) специфіки, зокрема особливос-

тей соціально-економічного стану території, архіте-

ктурно-планувальних особливостей населених пун-

ктів, психологічної готовності населення до прийн-

яття певних варіантних рішень щодо методів зби-

рання відходів .  

Таким чином, специфіка організації раціональної 

системи збирання ТПВ передбачає, по-перше, виді-

лення головних принципів побудови такої системи, 

а по-друге, проробку структури логістичних схем, 

на основі яких можна розробляти оптимальні схеми 

руху сміттєзбиральної техніки з урахуванням пев-

них територіальних особливостей 5. 

До структури основних складових елементів ло-

гістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної 

техніки для місцевого та регіонального рівнів в умо-

вах України на підставі практичних досліджень 

нами віднесено:  

− місця збирання відходів (населені пункти);  

− обладнання для збирання відходів (контейне-

ри чи інша тара);  

− спецтехніка (спеціалізовані автомобі-

лі−сміттєвози);  

− місця базування транспорту (спеціалізовані 

комунальні підприємства);  

− шляхова інфраструктура регіону збирання 

ТПВ;  

− місця перевантаження й сортування (сміттє-

перевантажувальні чи сортувальні станції), їх наяв-

ність або відсутність;  

− об’єкти захоронення (полігони) або перероб-

ки (заводи) відходів.  

Таким чином, для проектування логістичної схе-

ми необхідно мати значну кількість інформації різ-

ного характеру. Оскільки процес логістичного пла-

нування маршрутів збору ТПВ є інформаційно-

аналітичним процесом, то для забезпечення його 

оптимальності важливе значення має раціональна 

організація інформаційних потоків у системі плану-

вання. За результатами виконання трьох госпдогові-

рних тем кафедрою ПЕіП НУПП імені Юрія Конд-

ратюка нами запропонована та практично апробова-

на наступна оригінальна інформаційна структура 

логістичного планування (рис. 1). Суттєвими особ-

ливостями даної схеми є інформативна комплекс-

ність, можлива поліваріантність планування систе-

ми збору ТПВ, урахування регіональних особливос-

тей поводження з відходами.   

Складність структури вимагає комплексного за-

стосування різних методологічних форм проведення 

досліджень. Це і аналіз великих масивів похідної 

інформації, синтез організаційно-технологічних 

рішень, проведення натурних спостережень на етапі 

попередніх досліджень та на етапі практичного 

впровадження пропозицій.  

Основними інформаційними компонентами да-

ної структури є нормативна база, банк соціально-

демографічної інформації, банк даних ТПВ, банк 

даних спецтехніки, регіональна програма пово-

дження з відходами, банк геоданих. 

У наведеній схемі (рис. 1) передбачено багатова-

ріантність реалізації регіональної програми пово-

дження з відходами. Варіант 1 передбачає вивіз ТПВ 

безпосередньо на полігони для захоронення (це 

може бути, наприклад, реалізація розосередженої 

одноетапної системи). Варіант 2 передбачає наяв-

ність у системі сміттєперевантажувальних, сміттє-

сортувальних станцій, або регіональних сміттєпере-

робних комплексів, до складу яких входять транс-

портні, сортувальні, переробні підрозділи.  
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Рисунок 1 – Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення процесу планування  

маршрутів збору ТПВ 

 

Оскільки процес збору ТПВ має безпосередню 

географічну прив’язку, то невід’ємним елементом 

інформаційної структури проекту розробки маршру-

тів є база геоданих. Процес побудови маршрутів 

проходить у середовищі спеціалізованого програм-

ного забезпечення, в якому пов’язуються необхідні 

елементи баз даних, проводяться розрахунки марш-

рутів та формуються результати. Особливістю пред-

ставлення інформації в ГІС пакетах є пошарова 

структура (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Структура інформаційних шарів в геоінформаційній системі логістичного планування  

систем збору ТПВ  

Назва шару Джерело даних Опис шару 

Логістична структура схеми управління ТПВ за варіантом 2 

СПК, ПС, СС Програма 2017 Місця розташування сортувально-переробного комплексу, 

перевантажувальної станції, сортувальних станцій 

Б, К, 1ц, 2ц, Зц 4ц 5ц, 

6ц,  

highway ND, Програ-

ма 2017, аж. ПС, СС 

Маршрути здирання ТПВ. Кожен маршрут с окремим ша-

ром з зазначеними початковою то кінцевою точками, о та-

кож місцями зупинок для завантаження спецтранспорту.  

Інформація про місця збору ТПВ 

V3 Банк геоданих, Про-

грама 2017 

Інформація по добовим обсягам утворення відходів у насе-

лених пунктах Кобеляцького району 

gorod rajon Банк геоданих Назви населених пунктів 

Топографічна основа карти 

Транспортні шляхи 

railway Банк геоданих Залізничні шляхи області 

highway ND highway.shp Граф доріг з набором даних для планування маршрутів.  

highway Банк геоданих Автомобільні шляхи області 

Межі адміністративних одиниць 

gorod poliyon Банк геоданих Межі міст Полтавської області 

kob rajon Банк геоданих Межі Кобеляцького району 

oblast Банк геоданих Межі Полтавської області 

Об’єкти гідросфери 

woter lin Банк геоданих Річки та інші лінійні водні об’єкти 

woter pol Банк геоданих Полігональні водні об’єкти (озера, водосховища і т.ін.) 

 

Результатами розрахунків є карти маршрутів, ін-

формація про типи та кількість необхідного спецт-

ранспорту, графік його руху, техніко-економічні 

показники розроблених схем збору ТПВ (довжина 

маршрутів, витрати пального, витрати часу, необ-

хідна кількість персоналу і т.д.).  
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Розглянемо фактори формування екологічної не-

безпеки самими елементами систем збору ТПВ. 

Для контейнерних майданчиків можна виділити, як 

мінімум, 4 види негативних впливів на довкілля (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Фактори екологічної небезпеки контейнерних майданчиків 

 

Чинників небезпечного екологічного впливу, 

пов’язаних з використанням спеціалізованого авто-

мобільного набагато більше (рис. 3). Зменшення над-

ходження шкідливих речовин від транспорту у грунт 

досягається шляхом суворого дотримання експлуата-

ційної дисципліни. Насамперед, це утримання в гар-

ному технічному стані всіх елементів автомобіля (як 

базового шасі, так і бункерного обладнання). 

 
Рисунок 3 – Фактори екологічної небезпеки спеціалізованого автомобільного транспорту 

 

Основними завданнями екологічного характеру в 

процесі логістичного планування систем збору від-

ходів є: 

- забезпечення стану контейнерних майданчиків 

або інших місць збору та тимчасового зберігання 

побутових обходів, який відповідає встановленим 

санітарним нормативам; 

- мінімізація площ територій з можливим вто-

ринним забрудненням побутовими відходами під 

час їх транспортування автомобілями з відкритими 

сміттєзбірними контейнерами; 

- мінімізація кількості викидів в атмосферу і ін-

шого негативного впливу автомобільного транспор-

ту при вантажно-розвантажувальних операціях та 

транспортуванні відходів. 

Перше завдання вирішується шляхом підбору 

таких місць розміщення контейнерних майданчиків 

та місць збору та тимчасового зберігання побутових 

обходів, де можливе їх облаштування відповідно до 

нормативних документів з санітарної безпеки; пра-

вильним вибором типу і обсягу контейнерів; підбо-

ром автомобільного транспорту, обладнаного необ-

хідними захватними пристосуваннями для роботи з 

обраними типами контейнерів. При цьому, вибір 

місць розміщення контейнерних майданчиків часто 

ускладнюється архітектурно-планувальними особ-

ливостями населених пунктів 4, 5. 

Крім того, екологічна безпека контейнерних 

майданчиків досягається за рахунок використання 

закритого контейнерного обладнання зі здвижними 
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або відкидними кришками та улаштування майдан-

чиків відповідно до вимог нормативних документів. 

Раціональне розміщення контейнерних майданчи-

ків по території населеного пункту дозволяє мінімізу-

вати загальну кількість майданчиків з установкою на 

них мінімально можливого оптимального кількості 

контейнерів. Цим досягається мінімальна кількість 

навантажувальних операцій, що здійснюються сміт-

тєзбиральні машинами. Крім того, це дозволяє ефек-

тивно провести структурно-просторову оптимізацію 

маршрутів збору відходів, що в кінцевому підсумку 

забезпечує мінімізацію кількості і довжини маршру-

тів руху спецтранспорту, скорочення викидів вихло-

пних газів в атмосферу. 

Мінімізація територій з можливим вторинним 

забрудненням побутовими відходами під час їх тра-

нспортування досягається як вищеописаними захо-

дами, так і підбором оптимальної швидкості руху 

транспорту з урахуванням можливих вітрових нава-

нтажень території. 

Не менш важливими є вибір оптимальної систе-

ми збору відходів і типів автомобілів сміттєвозів. 

Найбільш поширеною формою транспортування 

відходів у світі є збір всіх компонентів одночасно 

спеціальним транспортним засобом в один бункер. 

Дана методика є найбільш екологічно безпечною, 

передбачає найменшу кількість маршрутів і, відпо-

відно, найменшу кількість викидів. З точки зору 

вилучення вторинної сировини та, відповідно, раці-

онального використання природних ресурсів пріо-

ритетним є реалізації стратегії роздільного збору. 

Однак, методика роздільного збору передбачає збі-

льшення кількості рейсів спецтранспорту, необхід-

них для обслуговування території. З метою оптимі-

зації використання транспортного парку за певних 

умов доцільно передбачати застосування двосекцій-

них бункерних сміттєвозів для збору всіх типів від-

ходів, в тому числі й мінеральних. Це дозволяє зна-

чно зменшити необхідну кількість рейсів порівняно 

з використанням однооб’ємних сміттєвозів, а в 

окремих випадках практично досягти рівня схем 

унітарного збирання. Результатом є зменшення ви-

трат пального на санітарне обслуговування терито-

рії та, відповідно, зменшення кількості викидів в 

атмосферне повітря від спеціалізованого автотранс-

порту. 

На рис. 4 представлено механізм формування 

екологічної небезпеки території транспортно-

логістичними процесами системи поводження з 

відходами в загальній формі. 

 

 
 

Рисунок 4 – Взаємозв’язки структурних елементів в системі збору ТПВ 

 

Інфраструктурні особливості населеного пункту 

(ширина вулиці, кількість та типи об’єктів, обсяги 

утворення відходів) впливають на можливість вибо-

ру транспорту (марку, тип, об’єм кузова) та можли-

вість розміщення контейнерних майданчиків на 

окремих територіях, типи, об’єми та кількість кон-

тейнерів на майданчику. 

Типи та об’єми контейнерів впливають на вибір 

автотранспорту та кількість завантажувальних опе-

рацій та кількість викидів в атмосферу 

Параметри транспорту впливають на періодич-

ність обслуговування маршрутів, відповідно на кі-

лькість контейнерів на майданчику. 

Архітектурно-будівельна, соціальна, економічна 

досконалість планування інфраструктури міста пря-

мо впливає на урбоекологічні показники населеного 

пункту, в яких система поводження з відходами є 

однією з найважливіших складових. 

Елементами наукової новизни даного меха-

нізму забезпечення екологічної безпеки систем 

збору ТПВ є структура основних завдань логісти-

чного планування регіональних схем збору ТПВ та 

структурно-логічна схема інформаційного за-

безпечення процесу планування маршрутів 

збору ТПВ, особливостями якої є інформативна 

комплексність, можлива поліваріантність пла-

Забруднення атмосфери 
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нування системи збору ТПВ, урахування регіо-

нальних особливостей поводження з відходами.   
ВИСНОВКИ. Таким чином, елементом управ-

ління екологічною безпекою регіону є не тільки 

процес очищення території від ТПВ, а й забезпечен-

ня екологічної безпеки самого процесу збору відхо-

дів шляхом його раціонального логістичного плану-

вання. Однак, саме ця група завдань логістичного 

планування на даний час не має достатньо повного 

всебічного наукового обґрунтування.  

Нами запропонована структурно-логічна схема 

інформаційного забезпечення процесу планування 

маршрутів збору ТПВ. Проаналізовано чинники фор-

мування екологічної небезпеки системи збору ТПВ 

на етапі її логістичного планування та механізм їх 

взаємодії. Практична апробація викладених положень 

довела їх ефективність в умовах виконання реальних 

проектів з управління відходами для об’єднаних те-

риторіальних громад України. 
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Purpose. The purpose of this work is to establish the principles of environmental safety of the solid waste collection 

system at the stage of its logistics planning. Methodology. Methods of field observations and expert assessments were 

used to collect the necessary information. A systematic analysis of the current state of MSW management and synthesis 

of project proposals for its improvement were carried out. Findings. In this work the conceptual bases of the 

mechanism in forming the ecological danger of MSW collection processes are analyzed, problems of ecological 

character of logistic planning of waste collection systems are formulated. In the context of the main tasks of logistic 

planning of ecologically safe regional schemes of solid waste collection, the structure components of logistic schemes 

of movement routes of garbage collecting equipment are analyzed and the main information components of this 

structure are established. Factors of dangerous ecological impact connected with use of specialized motor transport, 

container platforms are allocated. The influence of architectural and planning features of settlements on ecological, 

technical and economic rationality of designing is analyzed and the basic principles of logistic planning of ecologically 

safe systems of MSW collecting are formulated. Originality. An element of environmental safety management in the 

region is not only the process of cleaning the territory of solid waste, but also ensuring the environmental safety of the 

waste collection process through its rational logistic planning. Practical value. The publication is based on the 

materials of real scientific and applied work on the design of solid waste collection schemes in the settlements of 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
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Ukraine. The results will be used in subsequent work on the design of regional waste management systems. 

Сonclusions. The choice of the optimal variant of the solid waste collection scheme is a complex process that requires 

the use of a comprehensive comparative analysis of all technical and organizational aspects and should be aimed at 

meeting two main criteria: providing all settlements with the necessary sanitary services; minimization of costs for 

sanitary maintenance of territories. The main tasks of environmental nature in the process of logistics planning of waste 

collection systems are: ensuring the condition of container platforms or other places of collection and temporary storage 

of household rounds, which meets the established sanitary standards; minimization of areas with possible secondary 

contamination by household waste during their transportation by cars with open garbage containers; minimization of 

emissions into the atmosphere and other negative impacts of automobile transport during loading and unloading 

operations and waste transportation. 

Key words: environmental safety, logistic planning, MSW collection system, route diagram, automobile transport, 

container platform.  
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