
Звіт керівника ХКП "Спецкомунтранс" за 2020 рік 

Поводження з побутовими відходами є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як 

господарської так і природоохоронної діяльності міста. Саме тому, майже 100% населення міста 

охоплене послугою з поводження з відходами. 

Рішенням сесії Хмельницької міської ради №67 від 23.12.2020 року затверджено Програму 

поводження з побутовими відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2022 роки. 

Метою розроблення та реалізації Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

повного збирання, перевезення  та захоронення твердих побутових відходів, зменшення їх впливу на 

довкілля, покращення санітарного стану міста та поліпшення епідеміологічного благополуччя 

населення. 

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» найбільше підприємство міста у 

сфері надання послуг із вивезення побутових відходів, діяльність якого спрямована на організацію 

найбільш якісної системи поводження з побутовими відходами.  

На сьогодні у місті забезпечується стабільне та системне надання послуг із вивезення 

побутових відходів. На даний час в місті обслуговуються 266 контейнерних майданчиків загального 

користування та близько 3200 контейнерів. 

Щоденно здійснюється вивезення твердих побутових відходів по сімнадцяти маршрутах. 

Середня відстань перевезення на одному маршруту становить в середньому 16 км.; обсяг перевезень 

твердих побутових відходів в день становить 240 тонн, кількість їздок в день – 5-6. На даний час 

підприємство забезпечене на 100 % транспортними засобами для організації якісної системи збору та 

вивезення побутових відходів. 

Весь обсяг утворених побутових відходів захоронюється на полігоні твердих побутових 

відходів, який розташований за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7, та функціонує з 1956 

року. 

Існуючий полігон твердих побутових відходів міста наближається до заповнення своєї 

максимальної ємності, а утворення побутових відходів м. Хмельницького в найближчі роки 

збільшиться з приблизно з 94 000 тонн/рік (зареєстровано у 2017 р.) до 107 000 тонн/рік до 2027 року. 

Саме тому, Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» спільно з 

Європейським банком реконструкції та розвитку розроблено Проєкт модернізації інфраструктури 

твердих побутових відходів у м. Хмельницькому (Проєкт). 

Основною метою Проєкту є забезпечення потужностей з переробки відходів в межах міста 

Хмельницький. Окрім того, передбачається, що реалізований Проєкт буде інтегрований до 

регіонального плану поводження з відходами Хмельницької області. 

Проєкт складається з наступних етапів: 

Закриття, накриття та рекультивація діючого полігону ТПВ. 

Розробка нових карт діючого полігону, що дозволить захоронювати відходи після 

поглибленої переробки.  

Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів. Ця система включає: 

механічну обробку (просіювання) на сортувальній лінії для вилучення матеріалів, які придатні для 

повторного використання; виробництво палива з відходів (RDF) та компостування органічної фракції 

ТПВ за допомогою аерації та перемішування в закритих, металевих коробах. 

Інші елементи включають: модернізацію обладнання з додаванням додаткового бульдозеру та 

компактору; забезпечення благоустрою доріг, розміщення попереджувальних повідомлень, 

встановлення парканів та запобігання пожежам/заходи гасіння пожеж та загальне покращення 

експлуатаційних процедур. 



Окрім того, з метою покращення інфраструктури поводження з відходами, передбачається 

постійне оновлення контейнерного парку щодо придбання контейнерів для роздільного збору 

відходів та придбання спеціалізованої техніки необхідної для їх обслуговування. 

Роздільне збирання побутових відходів – це метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти 

відходів збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення 

чи повторне використання. 

На сьогодні встановлено близько 300 контейнерів для сортування ПЕТ-пляшки та близько 100 

контейнерів для сортування скла, які обслуговуються приватними підприємствами. 

З метою реалізації Проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. 

Хмельницькому та впровадження системи комплексного поводження з побутовим відходами у місті 

створено Офіс «Розумне Довкілля. Хмельницький», який є структурним підрозділом Хмельницького 

комунального підприємства «Спецкомунтранс». 

Офіс «Розумне Довкілля. Хмельницький» активно працює зі школами та дошкільними 

закладами міста, для них закуплено спеціальні сортувальні комплекти, розроблено інформаційні 

плакати, уроки та методичні матеріали. У дитсадки з просвітницькою метою приїздить Екобус. 

Так, протягом 2020 року Екобусом зібрано та передано на утилізацію 3117,5 кг батарейок, 

22493 люмінесцентних та енергозберігаючих лампи, 860 термометрів, 1075,5 кг медикаментів, 1266,5 

кг тари від фарб, розчинників та клеїв, 650 кг відпрацьованого електронного обладнання. 

З вересня 2020 року у місті діє Центр управління відходами. Це місце, куди кожен мешканець 

міста Хмельницького може безкоштовно здати відходи для їх подальшої переробки чи утилізації. 

Центр працює у режимі самообслуговування шість днів на тиждень та приймає 13 фракцій відходів: 

папір, пластик, поліетилен, комбіновану упаковку, метал, побутову техніку, будівельні відходи, 

«зелені» відходи, меблі, одяг, небезпечні відходи. 

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – це відходи, що утворюються в процесі 

життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, 

біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для 

навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і 

засобів поводження з ними. 

На сьогоднішній день такі види відходів як  

— батарейки та акумулятори; 

— люмінесцентні та енергозберігаючі лампи; 

— термометри; 

— медикаменти, які втратили термін придатності; 

— тара з побутової хімії, фарб, лаків, розчинників та клеїв; 

— електричне та електронне обладнання 

збираються окремо Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» 

пересувним мобільним пунктом (Екобус) та передаються спеціалізованим підприємствам, що 

отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.  

З вересня 2020 року небезпечні відходи можна здати до новоствореного Центру управління 

відходами. Головною метою збору небезпечних та специфічних відходів є недопущення попадання їх 

на полігон ТПВ. 

ХКП «Спецкомунтранс» спільно з органами місцевої влади проводить роз’яснювальну роботу 

серед мешканців міста щодо поводження з «зеленими відходами». 

Власникам приватних домоволодінь пропонується: 



— компостувати листя та відходи з городів у компостних ямах на власних земельних 

ділянках; 

— вивезти власним транспортом на територію полігону твердих побутових відходів або до 

Центру управління відходами; 

— замовити спецтехніку для вивозу листя на територію полігону ТПВ.  

Подібна  ситуація і з гіллям – його можна вивезти власним транспортом, замовити транспорт 

або скористатися послугами ХКП «Спецкомунтранс», яке відповідно до складеного графіку здійснює 

вивезення гілля від приватних домоволодінь. Для того щоб гілля приймали на полігоні твердих 

побутових відходів або його забрали працівники комунального підприємства хмельничанам 

пропонується з гілок сформувати в’язанки  довжиною 0,8-1,2 м. 

Тема поводження з відходами постійно висвітлюється у засобах масової інформації та 

соціальних мережах. Працівники офісу відвідують теле- та радіоефіри. Беруть участь у конференціях 

та інших заходах (онлайн та офлайн). Постійно розробляються та поширюються тематичні матеріали 

у форматі відеороликів, методичних матеріалів, листівок щодо раціонального поводження з 

відходами. 

Для дошкільнят та школярів молодшого шкільного віку спільно з Хмельницьким академічним 

обласним театром ляльок «Дивень» створено екологічну виставу «Ослик Мафін і Смітюк».  

У школах періодично відбуваються лекції у різних форматах щодо поводження з твердими 

побутовими відходами. Також Офіс Проєкту «Розумне довкілля. Хмельницький» заохочує школярів 

до сортування різноманітними заходами, акціями та подарунками від амбасадора Офісу - пса Гуфі. 

Найближчим часом очікується відкриття навчального центру поводження з відходами. 


