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Анотація. В статті автором розкрито роль реверсної логістичної 

системи у забезпеченні енергозбереження в містах та агломераціях. 
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Abstract. Author reveals in the paper the role of reverse logistics system for 

ensuring energy saving in cities and metropolitan areas. 
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Вступ. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій вимагає 

пошуку нових технологій, оскільки в них спостерігається надмірне 

використання невідновлювальних ресурсів, негативний вплив на навколишнє 

середовище в результаті використання застарілих технологій, машин, 

механізмів у виробничих та логістичних процесах. У зв’язку із цим, з метою 

забезпечення енергозбереження виключна роль відводиться реверсній 

логістичній системі. 

Огляд літератури. Досліджуючи праці таких провідних вчених як 



З. Герасимчук, Т. Галушкіної, Р. Ларіної, Л. Мельника виявлено, що в них 

значна увага приділяється енергозбереженню в регіональному вимірі. 

Разом з тим, залишається неохопленою проблема щодо формування 

системи енергозбереження в містах та агломераціях.  

Основний текст. Варто відмітити, що головну роль у енергозбереженні 

міст та агломерацій відіграє реверсна логістична система. Виокремлення такої 

реверсної логістичної системи міст та агломерацій пов’язується із зростаючим 

суспільним інтересом до рециклінгу, тобто повторного використання 

матеріалів. З економічної та екологічної точки зору забезпечення повторного 

використання ресурсів у містах та агломераціях є досить необхідним, оскільки 

повторне використання матеріалів може не лише суттєво зменшити обсяги 

використання енергії у промисловому виробництві, але заощаджувати ресурси. 

Кількісні показники економії первинної сировини від використання вторинної 

сировини наведені в табл.1. 

Таблиця 1. 

Економія первинної сировини від використання в економіці міст та 

агломерацій вторинної сировини  
№ 
з/п 

Найменування 
вторинної сировини 

Продукція і процеси, 
в яких 

використовується 
вторинна сировина 

Найменування 
зекономленої 

первинної сировини 

Економія первинної 
сировини від 

використання 1 т 
вторинної сировини 

1. Макулатура  Картон, папір Деревина 3,5 куб. м 
2. Вторинні текстильні 

матеріали  
Неткані матеріали, 
волокон, тканини, 

пряжа, папір 

Бавовна, шерстяне, 
льняне волокно 

0,68 т 

3. Вторинна полімерна 
сировина (включаючи 
відходи хімічних 
волокон) 

Литтєві, пресові, 
формовані вироби, 
плівки, труби і т.п. 

Первинна полімерна 
сировина 

Хімволокно 

0,7 т 
 
 

0,8 т 
4. Шини зношені Регенерат, гумова 

кришка, спалювання 
Синтетичний каучук 

Умовне паливо 
0,3 т 
0,9 т 

5. Нафтопродукти 
відпрацьовані 

Регенерація 
Котельне паливо 

Технологічні потреби 
Нафтопереробка 

Моторні і 
індустріальні 

мастила 
Умовне паливо 

Мастильне рідина 
Нафта 

0,7 т 
 
 

0,68 т 
1 т 
1 т 

6. Склобій Склотара 
Виробництво 

Сода кальцинована  
Паливо умовне 

0,25 т 
0,11 т 



пористих 
заповнювачів 

Пісок кварцовий 
Керамзит 

1,2 т 
1 куб. м 

Джерело: [1, с. 199] 

Також варто відмітити, що відповідно до вимог Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіН 2.2.7.029-99) [2] усі промислові відходи, для яких 

розроблені методи вторинної переробки та раціонального використання їх у 

народному господарстві, підлягають використанню як вторинна сировина і не 

повинні вивозитися на полігони. Для утилізації відходів необхідно забезпечити 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Зокрема, утилізації відходів згідно із 

зазначеним документом  передує розроблення технічних умов  на процес їх 

оброблення з вичерпним викладенням розділу «Вимоги безпеки», розроблення 

та затвердження токсиколого-гігієнічного паспорта, в якому обов’язково 

повинні бути дані щодо проведення токсикологічних досліджень на 

лабораторних тваринах кінцевий продукт, виготовлений із використанням 

відходів, повинен мати висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

При утилізації промислових відходів, наприклад, у будівельній індустрії, 

необхідно мати гігієнічний висновок щодо впливу токсичних інгредієнтів 

відходів на об’єкти довкілля, яка проводиться органами державного 

санітарного нагляду із залученням науково-дослідних інститутів, кафедр та 

лабораторій медичних інститутів гігієнічного профілю, що атестовані на цей 

вид діяльності. 

Тому, варто погодитися із Р.Р. Ларіною [3], яка пропонує поділити 

діяльність у сфері рециклінгу на дві категорії: рециклінг товару та рециклінг 

упаковки. Що стосується рециклінгу товарів, то з одного боку, деякі товари 

мають небезпечні характеристики і потребують спеціальних заходів безпеки 

при переробці та утилізації.  

З орієнтацією на рециклінг виробництво самого продукту та пакувальних 

матеріалів дешевшає за рахунок того, що споживається менше матеріалів, які 

закуповлюються, або використовуються тільки повернені в обіг матеріали. 

Що ж стосується рециклінгу упаковки, то слід зазначити, що сьогодні 

більшість пакувальних матеріалів можна використовувати повторно за 



каналами рециклінгу. Використання пакувальних матеріалів одноразового 

використанням вважається марнотратством, по мірі підвищення вартості вивозу 

сміття це стає дорожчим, разом з тим у місті виникає додаткове навантаження 

транспортними потоками. У зв’язку із цим, суб’єктам господарювання, які 

здійснюють закупівлю великої кількості упакованих товарів повинні 

турбуватися про утилізацію непотрібних матеріалів та відходів. Деякі методи 

рециклінгу можуть або зменшити, або повністю усунути накопичення 

використаної тари.  

Ще однією з найгостріших проблем міста є управління відходами на 

міських територіях, біля установ, жилих будинків. Зазвичай, екологічний стан 

організації пунктів первинного збору твердих побутових відходів є 

незадовільним, що негативно впливає на стан екологічної безпеки. У зв’язку із 

цим, виникає необхідність у екологічно безпечній організації пунктів 

первинного збору твердих побутових відходів.  

Одним із дієвих способів організації пунктів первинного збору є 

централізований підземний зовнішній спосіб накопичення відходів. 

Особливість способу полягає в тому, що контейнер для накопичення відходів 

розташовано під землею. Видалення проходить автоматизовано за допомогою 

спеціальних сміттєвозів. Найбільш розповсюдженими принципами в цьому 

способі є: 

- платформа автоматично піднімається, контейнери знаходяться в 

конструкції платформи та виїжджають для видалення відходів; 

- платформа з підземним контейнером має спільну конструкцію з 

наземним контейнером та при видаленні підіймаються разом, видалення з 

підземного накопичувального контейнера здійснюється через нижнє дно 

контейнера; 

- платформа з наземним контейнером має спільну конструкцію з 

наземним контейнером та при видаленні підіймаються разом, видалення з 

підземного накопичувального контейнера здійснюється через нижнє дно 

контейнера; 



При цьому для утилізації твердих побутових відходів під землею 

необхідно збудувати сміттєпереробний завод з такими процесами, які 

максимально екологічно безпечно максимально глибоко розкладають відходи.  

Ще одним технологічним способом збору твердих побутових відходів є 

внутрішній та зовнішній пневматичний стаціонарний спосіб видалення 

відходів, який є централізованим [4]. Його принцип роботи полягає в тому, що 

в кожній гілці трубопровідної системи міститься клапан, на якому 

накопичується певна кількість відходів видалених користувачами системи. 

Залежно від умов проекту, поверховості будинків тощо, змінюється 

навантаження на клапан, який утримує певну кількість накопичених відходів, 

тому іноді при проектуванні виділяють спеціальну кімнату, де розміщують 

резервуар накопичення. З періодичністю в часі та в залежності від об’єму 

клапан відчиняється та накопичені відходи проходять по пневматичній трасі до 

стаціонарної станції. Керування процесом здійснюється через диспетчерську, 

що розташовується на території станції. Спосіб збору – роздільний, тому 

кожний вид відходу за допомогою автоматичного керування за фракцією 

потрапляє до відповідного контейнеру, які встановлено на станції. Повітря, що 

використовується при транспортуванні після видалення твердих побутових 

відходів, фільтрується на станціях збору через спеціальні фільтри та 

видаляється в атмосферу. Відходи, що потрапляють в централізовані пункти 

(станції) зберігаються до подальшого транспортування. За певною 

технологічною спроможністю системи, існує чітке регулювання 

морфологічного складу та об’ємів відході, що підлягають видаленню системою.  

Висновки. У цілому варто наголосити на тому факті, що реверсна 

логістична система за своєю сутністю є багатофункціональною, яка також 

сприяє і продукуванню альтернативної, екологічно безпечної енергії. Тому у 

подальших наукових дослідженнях необхідно висвітлити роль інституцій 

забезпеченні функціонування реверсної логістичної системи в містах та 

агломераціях. 
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