
УДК 528.94 

Створення регіональної системи комплексного 

моніторингу сміттєзвалищ 

Курило А.В. 

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного 

простору НАН України, м. Київ. E - 

mail:dirrecta@gmail.com 

Основними функціями СЕМ стали: 1) спостереження за 

об’єктами сміттєзвалищ та їх змінами, джерелами 

забруднення та впливу на компоненти навколишнього 

середовища, катастрофонебезпечними об’єктами, зміною 

стану здоров’я населення; 2) оцінка всього комплексу 

ретроспективної та нової інформації, її порівняння та 

зберігання; 3) прогноз зміни екологічної ситуації та 

здоров’я населення, як в окремих населених пунктах, так і 

в природних екосистемах регіону; 4) управління 

екологічною ситуацією шляхом підготовки пакетів 

пропозицій по оперативним та перспективним 

реагуванням, надання їх державним органам управління на 

місцях (міста, райони) та області в цілому. 

Наукові та практичні напрацювання, отримані при 

створенні та експлуатації СЕМ регламентується Законами 

«Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону 

земель», «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року», 

водного, земельного та лісового кодексів України, інших 

законодавчих актів і нормативних документів, прийнятих 

відповідно до них. 



Робота були спрямовані на забезпечення 

раціональності структури даних і ефективності способу її 

реалізації в контексті розв'язку задач систем та підвищення 

оперативності і ефективності аналізу інформації про стан 

водокористування. Усі підсистеми впроваджені і 

використовуються на практиці. Результати прогнозування 

стану сміттєзвалищ   дозволять з більш-менш прийнятною 

точністю оцінити екологічні перспективи розвитку 

населених пунктів, визначити перелік факторів, що на 

майбутнє чинитимуть найсильніший вплив на стан 

довкілля, розробити комплекс заходів по зменшенню їх, 

негативного впливу, оздоровленню техногенно-

забрудненої території. Іншими словами, здійснити 

перспективну екологічну оптимізацію територіальної 

геосоціосистеми. Запропонований підхід може 

використовуватись для створення прогностичних моделей 

урбанізованих ландшафтів і адаптивних цифрових карт 

(рис. 1.)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Схема поводження з твердими 

побутовими відходами 

 

 
На сьогодні в територіальних  громадах необхідно 

розробити та затвердити  схеми санітарної 

очистки річок. Підготувати схему розміщення 

контейнерних майданчиків для збору твердих 



побутових відходів. На території ОТГ послуги зі 

збору та вивезення твердих побутових відходів 

здійснює кожен населений пункт, а  вивіз твердих 

побутових відходів здійснюється на полігони. 

 


