Звіт керівника ХКП "Спецкомунтранс" за 2018 рік
Основні зусилля колективу підприємства спрямовані на безперебійне
надання якісних послуг із вивезення, захоронення побутових відходів та
вивезення рідких відходів, утримання та експлуатацію міського полігону
побутових відходів, туалетів громадського користування, відлову та
стерилізації безпритульних тварин, утримання притулку для безпритульних
тварин.
Надання послуг із вивезення побутових відходів здійснюється на підставі
затверджених маршрутів з дотриманням графіків вивезення та схеми санітарної
очистки міста.
З метою забезпечення своєчасного надання послуг, на підприємстві
впроваджено навігаційну систему контролю за рухом транспортних засобів на
всіх маршрутах.
Працівниками ремонтної майстерні проводиться поточний ремонт
спецтранспорту, контейнерів для збору побутових відходів, капітальний ремонт
двигунів та інших агрегатів автомобілів. Своєчасно проводиться заміна
моторної оливи, паливних та масляних фільтрів, поточний ремонт ходової
автомобілів та планове технічне обслуговування.
У середньому за добу на полігон побутових відходів вивозиться понад
245 тонн відходів. Річний об’єм побутових відходів складає 89563 тонн
відходів.
На полігоні побутових відходів встановлено когенераційну комплексну
інженерну споруду з системою збору біогазу для виробництва електроенергії.
За 2018 рік вироблено 2685,8 тис.кВт·год електроенергії.
Також на полігоні проведені наступні роботи:
 завезено ґрунт для пошарового пересипання побутових відходів в
кількості 5427 м3;
 встановлено камери відеоспостереження.
В результаті активного впровадження системи електронних закупівель
підприємству вдалося провести закупівлю:
 автомобільних шин та запасних частин на загальну суму 250,9 тис. грн.
За кошти міського бюджету придбано:
 вантажний фургон Fiat Ducato - на суму 745 тис. грн.;
 легковий фургон ЗАЗ - на суму 237,8 тис. грн.;
 євроконтейнери об’ємом 1,1 м3 в кількості 182 шт.- на суму 1439,5
тис. грн.
З метою забезпечення
економічної доцільності та господарської
необхідності придбання нової спецтехніки, підприємством відповідно до
договору фінансового лізингу придбано чотири одиниці сучасних автомобілівсміттєвозів та самоскид, обладнаний краноманіпуляторною установкою.
З метою впорядкування надання мешканцям міста Хмельницького
своєчасних, належної якості послуг з вивезення побутових відходів, у лютому
2018 року управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької
міської ради проведено конкурс з визначення виконавців послуг з вивезення

побутових відходів на території міста Хмельницького, в результаті якого
ХКП «Спецкомунтранс» визначене переможцем конкурсу за лотом № 1.
З метою покращення заходів з роздільного збирання побутових відходів,
обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та
здоров’я людей:
— 01 березня 2018 року ХКП «Спецкомунтранс» уклало договір про
співробітництво з ТОВ «Рециклінг-Поділля». В результаті укладеного договору
на більшості майданчиках міста з’явились контейнери для збору ПЕТ-пляшки.
На кінець року таких контейнерів встановлено 102 одиниці.
— 10 липня 2018 року укладено договір про співробітництво з приватним
підприємцем Король С.Г. щодо встановлення контейнерів для збору відходів
скла. На кінець року таких контейнерів встановлено 50 одиниць.
З метою виконання природоохоронних заходів рішенням Хмельницької
міської ради затверджено Програму поводження з небезпечними відходами у м.
Хмельницькому на 2018-2019 р.р. Так, в рамках виконання Програми 15 червня
2018 року було запущено проект по збиранню небезпечних відходів у складі
побутових відходів від мешканців міста. Екобус має 12 локацій по місту.
Найменше відходів, близько 8% від усієї кількості, зібрано в приватному
секторі (Книжківці, Ружична, Лезневе). Найбільше відходів зібрано у
мікрорайоні Ракове по вул. Гарнізонна. Це близько 20%. Близько 15% відходів
зібрано в центрі міста поблизу ТЦ «Дитячий світ». По 10% зібрано в
мікрорайонах Гречани, Південно-західний та Озерна. По 9% зібрано в
мікрорайонах Виставка, Заріччя та Дубове.
З метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації,
розширення полігону ПВ та рекультивації існуючого полігону укладено договір
на виконання робіт з розроблення проектної документації на реконструкцію
полігону побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру,
7. В межах укладеного договору виконано топографо-геодезичну зйомку
полігону, проведено інженерно-геологічні вишукування, розроблено детальний
план території полігону ПВ. Роботи з розроблення проектної документації
тривають.
Станом на 01.01.19р. підприємство забезпечує вивезення змішаних
відходів з 3272 контейнерів.
Загальна кількість контейнерних майданчиків загального користування
становить 240 одиниць. Продовжується робота по заміні контейнерів для збору
побутових відходів об’ємом 0,75 м3 на євроконтейнери на майданчиках
загального користування.
Сітчастими огорожами облаштовано 71 контейнерний майданчик.
На балансі підприємства перебуває 2 туалети загального користування:
по вул. Проскурівській, 40-Б та по вул. Кам’янецькій, 77-Б. Проводяться
роботи по їх утриманню.
У 2018 р. підприємство продовжило виконання робіт з регулювання
чисельності безпритульних тварин в місті методом стерилізації,
простерилізовано 272 собаки, 22 кішки. Продовжується реєстрація домашніх
тварин.

У притулку для утримання тварин по вул. Дейгана, 5А утримується
близько 100 безпритульних тварин. Забезпечується безперебійна робота
притулку, проведено ремонт електричної проводки на території притулку,
ремонт сітчастої огорожі вольєрів, ремонт покрівлі вольєрів, проведено роботи
з виготовлення твердого покриття для новозбудованих вольєрів.
Підприємством проводиться просвітницька робота з населенням з
використанням засобів масової інформації та інтернет-ресурсу.
Підприємством за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. укладено 2004
договори на надання послуг з вивезення побутових відходів, з них:
- з юридичними особами - 380 договори (на 465 об’єктів);
- з фізичними особами - 1624 договори, з них 302 договори - із мешканцями
приватного сектору. Робота по укладенню договорів продовжується.
На підприємстві ведеться претензійно-позовна робота. Щомісячно
розносяться попередження про заборгованість за надані послуги,
направляються претензії, ведуться переговори з боржниками. Так, за період з
січня по грудень 2018 року підприємством було надіслано боржникам 165
претензій на загальну суму 284,2 тис. грн., з якої погашено 10,7 тис. грн.
Укладено 26 договорів на реструктуризацію боргу на суму 28,3 тис. грн.,
сплачено по даним договорам 9,6 тис. грн.
Складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення.
Рівень оплати споживачів за надані послуги з вивезення побутових
відходів з 01.01.2018р. по 01.01.2019р. становить: фізичні особи – 89,1%,
юридичні особи – 97,9%.
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві складає 186
осіб. За 2018 рік підвищено кваліфікацію 8 працівників підприємства та
проведено навчання з питань охорони праці 7 працівникам.

