
 
 
 

Інформація  
про роботу ХКП «Спецкомунтранс» в 2021р. 

 

 

Впродовж 2021 року Хмельницьким комунальним підприємством 
«Спецкомунтранс» проведено ряд заходів для забезпечення надання якісних 

послуг з вивезення та захоронення ТПВ, великогабаритних відходів, стягненню 

плати за надані послуги з фізичних та юридичних осіб, стерилізації 

безпритульних тварин, збиранню небезпечних відходів, виконанню умов 

договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. 

19.06.2021р. введено в дію тариф на послуги з поводження з побутовими 

відходами.   Зростання  тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 

пов’язано в більшості своєї за рахунок зміни з законодавчій базі України. 

Приведено до відповідності вартість послуг з захоронення відходів, що є 

складовою послуги поводження з відходами та собівартість якої не переглядалася 

з 2015 року.  Причиною перегляду тарифів на захоронення побутових відходів є 

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 91%, витрат на 

паливно-мастильні матеріали, запчастини- на 15%, витрат на оплату екологічного 

податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях – на 124% в 

зв’язку із зростанням ставок  податку та коефіцієнтів. В розрахунках тарифів 

враховано зростання вартості інших матеріальних ресурсів та послуг сторонніх 

організацій, враховано витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, 

залучених за інвестиційною програмою. 
В травні-червні 2021р. Державним підприємством  «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» проведено 

дослідження норм надання послуг з вивезення відходів на території 

Хмельницької міської територіальної громади для фізичних та юридичних осіб. 

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.07.2021р. № 

723 затверджено нові норми надання послуг, які введено в дію  з 01 серпня 2021р., 

терміном на 5 років. 

Підприємством було укладено лізингові угоди, сплачено авансові платежі на 

придбання 2-ох одиниць техніки: 
 бульдозер для виконання робіт на полігоні побутових відходів 

придбано та введено в експлуатацію в жовтні 2021р. 



 придбання автомобіля-сміттєвоза з краном-маніпулятором очікується в 

грудні 2021р. 
 

В 2021 р. укладена кредитна угода, сплачений авансовий платіж на 

придбання 900 од. євроконтейнерів для збирання відходів, у тому числі для 

сортування. 
За бюджетні кошти проводиться будівництво адмінприміщення притулку-

стерилізатора для тимчасового утримання безпритульних тварин по                                     
вул. Заводській, 165 

20 вересня 2021 року філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Хмельницькій 

області видано позитивний висновок щодо проєкту реконструкції полігону 

твердих побутових відходів. Проєкт планується здійснити у 4 черги, зокрема в 

першій черзі передбачено будівництво станції очистки фільтрату, а також 

супутньої інфраструктури. 

У жовтні 2021року, на розгляд Європейського банку реконструкції та 

розвитку, через систему ECEPP був поданий пакет тендерних документів, що 

передбачають виконання робіт пов’язаних з першою чергою проєкту. 

Вперше в Україні, 29 вересня 2021 року у місті було відкрито навчальний 

центр поводження з відходами «Гуфі-центр». Це простір, який створено, аби 

навчати розумному поводженню з відходами. Центр складається з п’яти залів, 

наповненими інтерактивними експонатами, розробленими та виготовленими 

спеціально для “Гуфі-центру”. Навчає поводженню з відходами пес Гуфі та гіди 

навчального центру.  
 
Презентовано Регіональний план управління відходами у Хмельницькій 

області, який розробляла міжнародна консалтингова інженерна компанія Seureca, 
що входить до групи компаній Veolia Group. Завдяки співпраці офісу «Розумне 

Довкілля. Хмельницький» та Європейського банку реконструкції та розвитку на 

розроблення Плану було залучено грантове фінансування.  

Триває розроблення Плану дій «Зелене місто» у межах програми 

Європейського банку реконструкції та розвитку «Green Cities». Координує 

роботу офіс, а розроблення документу здійснює міжнародна компанія WS Atkins 
International LTD у партнерстві з «Bilfinger Tebodin Україна» та командою 

секторальних експертів. Реалізація Плану дій «Зелене місто» дозволить суттєво 

поліпшити екологічну ситуацію, покращити муніципальну інфраструктуру, 

створити комфортні умови для мешканців міста, враховуючи серйозні кліматичні 

виклики.  
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