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«Спецкомунтранс» на 2018-2022 роки
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Ця Інвестиційна програма комунального підприємства ХКП «Спецкомунтранс»
(інвестиційна складова) на 2018-2022 роки (далі - «Програма») розроблена відповідно до
статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року
№1875-ІV та передбачає перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідним
обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.
1.2. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та
спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат ХКП «Спецкомунтранс» на
придбання спеціальної техніки для надання послуг з вивезення побутових відходів
(інвестиційної складової).
Розділ П. Інформація про підприємство
2.1. Комунальне підприємство ХКП «Спецкомунтранс» функціонує з 1949 року. За
статутом підприємство є багатопрофільним та надає послуги по санітарному очищенню
міста, обслуговування міських контейнерних майданчиків, захороненню твердих побутових
відходів, надання автотранспорту підприємствам, організаціям та населенню міста для
вивезення ремонтних відходів та інші види послуг.
2.2. Одним з основних видів діяльності підприємства є санітарне очищення міста:
перевезення та захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів,
перевезення рідких відходів. Для виконання даних послуг використовується спеціальна
техніка: автомобілі сміттєвози, асенізаційні автомобілі та інша спеціальна техніка.
Розділ ПІ. Техніко-економічна оцінка існуючого стану поводження з відходами
3.1. Вивезення побутових відходів здійснюють 34 сміттєвози, які знаходяться на
балансі комунального підприємства. Підприємство застосовує дві системи збирання та
вивезення побутових відходів: контейнерна та з ручним завантаженням. Збирання твердих
побутових відходів від мешканців приватної забудови здійснюється сміттєвозом «Вольво»,
що передбачає ручне завантаження в задню частину кузова. Перевезення великогабаритних
відходів здійснюється автомобілями-самоскидами.
3.2. Більшість спеціальних автомобілів, які використовуються для виконання послуг по
санітарному очищенню міста мають значний ступінь зносу - більше 75 відсотків,
підприємство потребує постійного оновлення спецтехніки. В 2017 році за бюджетні кошти
придбано 2 автомобілі - сміттєвози: сміттєвоз FORD CARGO (оснащений функцією мийки
контейнерів), сміттєвоз RENAULT D18 HIGH.
Розділ IV. Перелік заходів Програми
Захід 1. Купівля спецтехніки.
Для вивезення побутових відходів планується придбання 6 одиниць сучасних
спеціалізованих автомобілів.
Захід 2. Купівля контейнерів.
Проведення поетапної заміни спеціальної техніки сміттєвозів на базі автомобілів 3IЛ на
сучасні сміттєвози потребує заміни контейнерів об’ємом 0,75 на контейнери евростандарту
об’ємом 1,1. На протязі 2018-2022 років планується придбання 560 одиниць.
Захід 3. Капітальний ремонт спецтехніки, контейнерів, сітчастих конструкцій.
Планується проведення капітального ремонту спецтехніки, контейнерів, сітчастих
конструкцій.

Розділ V. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є впровадження на території міста європейського досвіду управління
відходами за рахунок створення системи поводження з побутовими відходами, зменшення
екологічного та санітарно-епідеміологічного навантаження на природне середовище.
Розділ VI. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування заходів Програми планується здійснити за рахунок планованого
прибутку та амортизації основних виробничих засобів (обсягу коштів, необхідних для
відтворення і розвитку основних засобів, які підлягають амортизації), згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006р.).
Розділ VII. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- поліпшити якість обслуговування міста у сфері поводження з побутовими
відходами;
- зменшити забруднення приватного сектору від побутових відходів;
- покращити рівень культури населення міста у сфері поводження з відходами;
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне
середовище та здоров'я мешканців міста.
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Інвестиційна програма ХКП «Спецкомунтранс» на 2018-2022 роки
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Кількісні показники
Обсяги фінансування, тис.гри.
в тому числі по роках
в тому числі по роках
разом
разом
2018 2019 2020 2021 2022
2018
2019
2020
2021
Інвестиційний проект з підвищення якості послуг з вивезення побутових відходів, Поліпшення екологічної ситуації
Купівля спецтехніки
6
2
1
1
1
1
18 600,0 3 720,0 3 720,0 3 720,0 3 720,0
Купівля контейнерів
560
112
112 112 112 112
3 826,5
765,3
765,3 765,3
765,3
Капремонт спецтехніки, контейнерів, сітчастих
8 197,5 1 639,5 1 639,5 1 639,5 1 639,5
конструкцій
30 624,0 6 124,8 6 124,8 6 124,8 6124,8
Разом інвестицій, в тому числі:
Власні кошти, з них
30 624,0 6 124,8 6 124,8 6 124,8 6 124,8
1. Частина прибутку на розвиток виробництва
1 366,5
273,3
273,3 273,3
273,3
в т.ч.
Купівля контейнерів
200
40
40
40
40
40
1 366,5
273,3
273,3 273,3
273,3
2. Амортизація
29 257,5 5 851,5 5 851,5 5 851,5 5 851,5
в т.ч.
Купівля спецтехніки
6
2
1
1
1
1
18 600,0 3 720,0 3 720,0 3 720,0 3 720,0
Купівля контейнерів
360
72
72
72
72
72
2 460,0
492,0
492,0 492,0
492,0
Капремонт спецтехніки, контейнерів, сітчастих
8 197,5 1 639,5 1 639,5 1 639,5 1 639,5
конструкцій
3. інші власні джерела
Залучені кошти
Бюджетні кошти, з них
1. державний бюджет (здешевлення кредитів)
2. місцевий бюджет
Кошти позабюджетних фондів
Інші джерела
30 624,0 6 124,8 6 124,8 6 124,8 6 124,8
РАЗОМ
Найменування заходу та мета реалізації
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2022
3 720,0
765,3
1 639,5
6 124,8
6 124,8
273,3
273,3
5 851,5
3 720,0
492,0
1 639,5

6 124,8

