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В населених пунктах України спостерігається загострення проблеми утворення, 

накопичення і збирання множини різноманітних екологічно небезпечних відходів 

промислового [1, 2] і побутового походження [3].  

Приблизно 15% палива, яке отримуються підприємствами, що займаються 

вивезенням відходів, використовуються не за призначенням. Крім того, часто водії 

"заробляють" вивозячи тверді побутові відходи "за домовленістю". Іншою проблемою є 

дотримання графіків робіт. У великих населених пунктах важливо виконувати план 

вивезення відходів вчасно для надання якісніших послуг [4]. Ці проблеми можливо 

виріши за допомогою сучасних електронних технологій, зокрема супутникового 

моніторингу, який широко використовується в багатьох галузях людської діяльності. 

Огляд літературних джерел показав, що тільки із використанням сучасних 

технологій моніторингу, пресування та можливість їх застосування в техніці для збирання, 

транспортування і переробки твердих побутових відходів дозволяє забезпечити ефективне 

їхнє збирання [5-7]. 

Статті витрат у служб комунального господарства досить великі – відчутною їх 

частиною є утримання і експлуатація пересувної техніки (сміттєвозів) [8-12]. Для того, 

щоб скоротити непотрібні витрати і збільшити цільове використання, понизивши витрати 

на паливно-мастильні матеріали і техобслуговування необхідно оптимізувати 

експлуатацію сміттєвозів, а цього можна досягти завдяки впровадженню системи GPS 

моніторингу для служб вивезення твердих побутових відходів. 

Після оптимізації транспортних засобів та іншої сміттєзбиральної техніки за 

допомогою впровадження GPS моніторингу в сегменті комунального господарства, є 

можливість: отримувати у будь-який час інформацію про дійсне місце розташування 

техніки, знати достовірно про витрату пального, підвищити оптимально дисципліну 

водіїв, цілком і повністю унеможливити нецільове використання техніки, мати 

можливість оперативної диспетчеризації на підконтрольному транспорті, уникнути 

позапланового простою техніки з тієї або іншої причини. 

Переваг застосування таких систем безліч, особливо із розвитком сучасного 

інформаційного суспільства, коли не тільки комунальні підприємства, а й кожен 

громадянин зможе мати інформацію про вивезення твердих побутових відходів і 

переміщення сміттєвозів.  
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Одним із основних недоліків GPS моніторингу в українських комунальних 

господарствах є досить висока вартість їх впровадження та обслуговування. Для якісної 

роботи таких систем необхідні висококваліфіковані спеціалісти, які забезпечуватимуть їх 

надійну роботу, що потребує додаткових затрат на фонд заробітної плати.  

Отже, використання сучасних систем GPS-моніторингу дозволяє здійснювати 

ефективний контроль за збором і вивезенням твердих побутових відходів. 
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