
 

Звіт керівника ХКП «Спецкомунтранс»  

за 2022 рік 

2022 рік видався для кожного нелегким роком через війну в країні, але підприємство 

продовжує працювати та щоденно надавати безперебійні якісні послуги із вивезення, 

захоронення побутових відходів, вивезення великогабаритних відходів, вивезення рідких 

відходів, утримання та експлуатації міського полігону твердих побутових відходів, відлову 

та стерилізації безпритульних тварин, утримання притулку для безпритульних тварин. 

Починаючи з початку року розпочато поетапне укладення договорів та вивезення ТПВ 

у таких населених пунктах: село Олешин, село Іванківці, село Велика Калинівка, робота по 

вказаних населених пунктах продовжується.  

Кількість укладених договорів 

 

Назва населеного 

пункту 

Початок 

обслуговування 

 

Укладено 

договорів 

c. Олешин з 20 лютого 2022 р. 380 

с. Іванківці з 01 травня 2022 р. 127 

с. Велика Калинівка з 01 листопада 2022 р. 88 

Для зручності мешканців міста та для більш ефективної роботи підприємства, 

відкрито ще одну філію із збуту послуг, за адресою вулиця Проскурівська, 15. 

Підприємством за період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. було укладено 1957 договорів 

про надання послуг з поводження з побутовими відходами, з них: 

- з  юридичними особами - 283 угоди  (на 352 об’єкти); 

- з фізичними особами – 1674 договори, з них 705 договори із мешканцями приватного 

сектору. Робота по укладенню договорів продовжується. 

На підприємстві ведеться претензійно-позовна робота. Щомісячно розносилося 

попередження про заборгованість за надані послуги, направлялися претензії, велися 

переговори з боржниками. Так, за період з січня по грудень 2022 року підприємством по 

фізичним особам було надіслано боржникам - 1938 претензій на суму - 5332767,40 грн, з якої 

погашено – 977 претензій на суму – 1045674,36 грн. Суб’єктам господарської діяльності було 

надіслано боржникам – 375 претензій на суму – 1525820,82 грн, з якої погашено – 318 

претензій на суму – 819275,93 грн. 

Укладено 40 договорів на реструктуризацію боргу на суму 92415,75 грн, сплачено по 

даним договорам 30728,72 грн. 

Складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення. 

Рівень оплати споживачів за надані послуги з вивезення побутових відходів з 

01.01.2022р. по 01.01.2023р. становить: фізичні особи – 94,9%, юридичні особи – 98,2%. 

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

побутових відходів. На даний час в місті обслуговується 263 контейнерних майданчика 

загального користування та 2999 контейнерів для збору ТПВ. 

Цьогорiч ХКП «Спецкомунтранс» розпочало займатися сортуванням ПЕТ-пляшок та 

скла на майданчиках загального користування. Для вивезення вiдсортованих вiдходiв 



пiдприємство придбало окремий автомобiль, який був замовлений ще до повномасштабного 

вторгнення. У 2022 роцi вдалося забезпечити роздільним збором побутових відходів 

мiкрорайон «Озерна» та вiдпрацювати процес вивезення/сортування/складування, де 

розміщено 74 контейнери на 31 контейнерному майданчику для збору вторинної сировини, а 

саме 42 контейнери для пластикових пляшок та 32 контейнери для скла та склобою. Загалом 

вже придбано 600 контейнерiв, по 300 жовтих та зелених для ПЕТ-пляшок та скла 

вiдповiдно. 

У 2022 роцi Центр управління відходами прийняв 6311 вiдвiдувачiв, якi здали вiдходiв 

на переробку чи утилізацію: 8596 кг одягу та взуття, 22030 кг зелених відходів, 127060 кг 

будівельних відходів, 1133 кг ПЕТ, 804 кг HDPE, 3199 кг металу, 6595 кг паперу, 13510 кг 

скла та склобою, 1135 кг поліетилену, 417 кг комбінованого паковання, 39 од. меблів, 122 кг 

електроніки, більше 300 од. побутової техніки, 550 кг батарейок, 84 шт. термометрів,         

1452 шт. люмінесцентних ламп, 470 шт. енергозберігаючих ламп, 205 кг медикаментів,      

417 кг тари з побутової хімії, 435 кг тари з фарб, клеїв, розчинникiв. 

В свою чергу Екобус прийняв 6160 відвідувачів, які здавали відходи:                 

батарейки – 4141,5 кг, відпрацьована оргтехнiка – 573,5 кг, медикаменти – 866 кг, тара 

(фарба, лаки) – 750 кг, телевiзори – 50 шт, лампи – 9128 шт, термометри – 1061 шт. 

Протягом 2022 року працівниками підприємства проводились заходи по 

вдосконаленню роботи підприємства на відповідність вимогам інтегрованої системи 

менеджменту за стандартами ISO 14001 та ISO 45001. Приведено до вимог стандартів та 

систематизовано основнi документи, якими регламентується діяльність пiдприємства, 

ідентифіковано основнi екологiчнi аспекти та ризики. Визначено основнi цiлi екологічної 

полiтики пiдприємства та охорони здоров’я i безпеки працi ХКП «Спецкомунтранс». 

Врегулювання системи менеджменту за міжнародними стандартами ISO є обов’язковим 

кроком на шляху до євроiнтеграції.  

По усіх напрямках діяльності підприємства продовжується робота по удосконаленню та 

наданню якісних послуг споживачам. 


