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на основе аэрокосмического зондирования и наземного оперативного 

сопровождения с использованием стационарных и передвижных постов 

наблюдений. 

Обязательным условием успешной работы такой системы может являться 

широкое использование специальных программных средств и математических 

методов обработки, анализа массивов текущей информации о промышленно-

транспортных объектах и изменении состояния окружающей среды, 

восстановления информации о характеристиках транспортных потоков, 

уровнях загрязнения воздуха, воды, почвы, растительности на значительной 

площади территории (до 1000 км
2
), используя в качестве исходных данных 

результаты измерений этих параметров в отдельных (репрезентативных) точках 

пространства. Эти методы и средства необходимы для визуализации и 

представления результатов мониторинга в форме, удобной для принятия 

эффективных управленческих решений. 
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Утворення твердих побутових відходів (ТПВ) для Київського району міста 

Одеси є дуже гострою проблемою, так як губляться цінні вторинні матеріальні 

[1]. Важливо розуміти, що кількість відходів, що утворюються, залежить від 

типу благоустрою будинків. Для Одеської області існують середньорічні норми 

(вивезення) утворення відходів за видами благоустрою будинків на одного 

мешканця, а саме [2]: 
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– багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів 

благоустрою – 416,87 кг/чол.; 

– багатоквартирні та одноквартирні будинки за відсутності одного з видів 

благоустрою    – 486,72 кг/чол.; 

– одноквартирні будинки (приватний сектор)  за відсутністю жодного виду 

благоустрою – 546,59 кг/чол. 

Кількість населення, проживаючого в будинках котеджного типу, були 

прирівняні к будинкам з відсутністю жодного виду благоустрою і записано як 

одна величина, так як неможливо визначити приблизну кількість населення в 

приватному секторі окремо по мікрорайонах, а кількість проживаючого 

населення за відсутністю одного з видів благоустрою було прирівняні к 

будинкам з наявністю усіх видів благоустрою. Нижче приведена кількість 

населення проживаючого за різними видами благоустрою (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Кількість населення проживаючого за різними видами благоустрою. 

Тип забудови Мікрорайони 
Кількість 

населення, чол. 

Багатоквартирні та одноквартирні 

будинки з наявністю усіх видів 

благоустрою  

ж/м Таірова 132000 

ж/м Черемушки 50000 

Великий Фонтан 36000 

ж/м Шкільний 12000 

ж/м Вузовський 8000 

Одноквартирні будинки (приватний 

сектор) за відсутністю жодного виду 

благоустрою  

ж/м Судобудівний, ж/м Чубаєвка, 

ж/м Люстдорф, Царське село 
18000 

 

Завдяки цим даним та середньорічним нормам (вивезення) утворення 

відходів за видами благоустрою будинків на одного мешканця  нами було 

розрахована приблизна річна кількість утворюваних ТПВ в тонах Київського 

району окремо по мікрорайонам ( в залежності від типу благоустрою будинків) 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Річна кількість утворюваних ТПВ Київського району окремо по мікрорайонам ( 

в залежності від типу благоустрою будинків) 
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Як бачимо з рисунку, ~91 % ТПВ утворюється в будинках з наявністю усіх 
видів благоустрою, половина з яких утворюється у ж/м Таірова, що говорить 
про необхідність оптимізації системи поводження з ТПВ даного мікрорайону. 
Лише 9% ТПВ утворюється в будинках котеджної забудови, що може говорити 
про те, що кількість цінних вторинних матеріалів , яке губиться, є незначним. 

Морфологічний склад ТПВ змінюється в залежності від типу благоустрою 
будинків. Так склад ТПВ для Одеської області в цілому можна прийняти як 
склад для будинків з наявністю всіх видів благоустрою [3], а склад ТПВ для 
котеджної забудови - до сільських населених пунктів [4]. Нижче приведена 
структура приблизного морфологічного складу ТПВ для будинків з наявністю 
всіх видів благоустрою та для будинків котеджної забудови (табл.2) 

Завдяки цим даним нами розрахована приблизна кількість цінних 
вторинних ресурсів в ТПВ від багатоповерхових типах будинків (з наявністю 
всіх видів благоустрою) (рис.2), та котеджого типу забудови (за відсутністю 
жодного виду благоустрою) (рис. 3), відповідно. 

 
Таблиця 2 – Структура приблизного морфологічного складу ТПВ Київського району 

м. Одеси 

Назва відходів 
Склад відходів у % відповідно до типу забудови 

багатоповерхівки котеджна забудова 

Харчові відходи 35 35 

Папір, картон 15 7,5 

Гілки, листя 10 20 

Пластмаса 6 1,8 

Скло 6 6 

Будівельні 4 8 

Поліетиленова плівка 3 1,1 

Текстиль 3 3 

Метал 2 2 

Гума 2 0,2 

Деревина 2 2 

Небезпечні відходи 1 0,1 

Інші відходи 11 13,2 

 

 
Рисунок 2 – Кількість вторинних ресурсів в ТПВ від багатоповерхових будинків Київського 

району м. Одеси, т 
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Рисунок 3 – Кількість вторинних ресурсів в ТПВ від будинків котеджного типу Київського 

району м. Одеси, т 

 

Як бачимо з розрахунків, незважаючи на різні види благоустрою будинків 

в Київському районі м. Одеси, кількість цінних вторинних матеріалів складає 

~30 % від загальної маси ТПВ, що говоре про доцільність оптимізації системи 

поводження с ТПВ в Київському районі м. Одеси та подальший збір цих цінних 

матеріалів у майбутньому. 
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