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Підземні контейнери для сміття використовують у більшості 
європейських країн, зокрема, в Нідерландах, Німеччині, 

Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Данії та інших.  



Дивлячись на переповнені євроконтейнери, 
розкидане сміття навколо них, велику 
кількість гризунів, що проживали в смітті, та 
неприємний запах…. 

…ми вирішили виготовляти підземні 
контейнери для побутових відходів 
європейського зразка, які мають низку 
переваг та виглядають естетичніше. 



Найменування Одиниці вимірювання 
Величина  

АхВхН Вага, кг 

Залізобетонний приямок мм 1850х1850х2630 5675 

Система водяного бар'єру і система безпеки мм 1872х1872х255 175 

Заглиблений контейнер ПКС мм 1500х1500х2520   
  

 765 
Кришка мм 1860х1860х185 

Сміттєприймальна колонка мм 790х724х975 

Платформа безпеки 

Залізобетонний приямок 

Конструкція підземних контейнерів для 
сміття «Чисто Місто» 

 

         

Підіймальний механізм 

Наземна частина збору сміття 

Сміттєвий контейнер 

Механізм для 
очищення контейнера 





Компактність підземних контейнерів 

– оптимальне рішення  для  міста 

1
 м

е
т
р
 

1
,8

5
 м

е
т
р
а
 

1,85 метра 



Контейнер «Чисто Місто» замінює майже 
5 євроконтейнерів на 1.1 м3 

 

Надземна частина має розміри 790х724х975 мм. Сміттєприймальна колонка легко і 

зручно відкривається за допомогою важеля, розташованого в нижній частині. 

100% контейнера знаходиться 

під землею і не забруднює місто сміттям 

5 м3 – об‘єм заглибленого контейнера 



Компактність підземних контейнерів 
– оптимальне рішення  для  міста 

V контейнеру - 5м³ 

Завдяки своїм розмірам (1500х1500х2520м) 
і навантаженню, конструкція контейнеру  
сприяє пресуванню сміття, і таким чином  

збільшується об'єм збору сміття на 
встановленому  майданчику.  

M корисне  навантаження - 2 т 





Контейнери  «Чисто Місто» – надійна  інвестиція  

Залізобетонний приямок виготовляється з бетону класу 

С25/30 за міцністю на тиск, W6 – за водонепроникністю, F100 

– за морозостійкістю (згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010, ДБН В.2.6-

98:2009). 

Армування виконується арматурними сітками з дроту класу ВрI, 

зварене контактною точковою зваркою згідно вимог ДСТУ Б 

В.2.6-168:2011. 

 

 

 

 

Усі залізні деталі  конструкції  виготовленні  за технологією  

гарячого цинкування, що вважається одним з  найнадійніших  

методів  захисту  заліза  і  сталі від корозії. За даними 

American Galvanizer Association гаряче цинкування забезпечує 

захист від корозії до 85 років у  міському середовищі. Тому 

контейнери можна очищувати за допомогою води з  

використанням  хімічних  засобів. 

 



• бетон класу W6 забезпечує водонепроникність конструкції до тиску 0.6 МПа (6 атм.); 

• в тілі бетону відсутні будь-які отвори; 

• бетонування конструкції приямку виконується безперервним методом, що виключає наявність 

технологічних робочих швів бетонування, а відтак і можливе протікання; 

• конструкція опалубки передбачає автоматичне вібрування бетонної суміші, що виключає людський 

фактор. Це гарантує повне і достатнє вібрування бетонної суміші та відсутність наскрізних пор у 

тілі бетону. Час вібрування визначений шляхом проведення випробувань; 

• верх залізобетонного приямку є найвищою точкою благоустрою, що запобігає як стіканню води 

у приямок, так і можливості потрапляння нечистот з приямку у ґрунт. 

Конструкція залізобетонного приямку є 
герметичною 





Обслуговування контейнерів здійснюється автомобілем з грибковим зачепом. Кожен 
контейнер оснащений лазерним датчиком заповнення сміттям та GPRS-модемом для 
диспетчеризації логістики. Автоматизація процесів дозволяє вчасно реагувати на 

наповненість контейнерів та оптимізувати  логістику вивозу сміття.  

Машина з грибковим 
зачепом 



Сторінка з мапою із позначенням 
маркерами  об’єктів (підземні 
контейнери для сміття). Колір маркеру 
відображає стан об’єкта: червоний – 
рівень заповнення контейнера 
перебільшує 75%, жовтий – рівень 
заповнення контейнера в межах 50%-
75%, зелений – рівень менше 50%, 
помаранчевий – технологічні нештатні 
ситуації обладнання (пожежа, аварія 
датчика температури чи дистанції, 
мала ємність акумулятора).  При 
наведенні на маркер підсвічується 
назва об’єкта, при натисканні на 
маркер відкривається сторінка з 
технологічними параметрами. З цієї 
сторінки можна перейти на сторінку 
зі списком або вийти із системи. 
 

Система моніторингу технологічних параметрів 
обладнання підземних контейнерів для сміття  



Система моніторингу технологічних параметрів 
обладнання підземних контейнерів для сміття  

На сторінці зі списком відображаються всі об’єкти із вказаними наступними параметрами: назва об’єкта, дата 
та час останньої передачі даних, поточний рівень, безпосередньо дані. Також є можливість упорядкування 

даних по зростанню чи спаданню параметра. 



На сторінці з параметрами по конкретному об’єкту є дві закладки: основні параметри 
та інженерні. 

В параметрах  відображаються поточний рівень, середні значення за останню добу та 
тиждень, час, протягом якого обладнання працюватиме від акумулятора, графік з останніми 

даними рівня наповненості контейнера, останні дані по температурі, напрузі, заряду 
акумулятора, активними сонячними модулям 

. 





На верхній частині сміттєприймальної колонки підземного контейнеру встановленні сонячні панелі, 
що дозволяє автономно підживлювати електроніку контейнеру. Крім того, встановлено 
накопичувальний акумулятор для можливої роботи системи в не сонячні дні до півроку. Таке рішення 
дозволяє заощадити кошти як на електропостачанні, так і на прокладанні електричного кабелю 
та на роботах із відновлення благоустрою території. Автономно працюючі контейнери можна 
встановлювати на будь-якій ділянці міської території і передмістя.  





Кожний підземний контейнер «Чисто Місто» обладнаний автономною системою 
пожежогасіння. У конструкції встановлено порошковий вогнегасник СПРУТ-1, що спрацьовує 
при підвищенні температури повітря у контейнері вище 68°С. Об’єм захисту такого 

вогнегасника – 12 м³, у той час, як максимальний об’єм контейнеру 5 м³. Повідомлення про 
спрацьовування вогнегасника передається автоматично через GPRS-модем – це дозволяє 
відслідковувати і своєчасно замінювати такі вогнегасники. Це запобігає самозайманню і 
горінню сміття у місті. 

  



Для опускання, підйому 
та вивантаження 

сміття контейнер додатково 
оснащений 

вантажопідйомним механізмом. 

Зверху залізобетонного приямку встановлюється платформа 
безпеки, що витримує навантаження до 150 кг (масу людини). 
При підйомі контейнеру платформа механічно закривається з 
метою запобігання потраплянню у приямок людей, тварин та 
інших предметів. При вертикальному встановленню контейнера 
зверху платформи спрацьовують запобіжники, і контейнер 
опускається на дно приямку. 
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Дякуємо за увагу! 

 


