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Управління відходами та послуги ЖКГ

Передумови
В Красному Лучі проживають 88,4 тисячі лю-

дей. Раніше вивезенням ТПВ у місті займалося 
комунальне автотранспортне підприємство. 
КАТП не справлялося з покладеними на нього 
обов’язками і не встигало вивозити контейнери. 

Їх кількість була недостатня і вони часто стояли 
переповненими з розкиданим навколо сміттям.

Такий стан справ не задовольняв міську вла-
ду. Тому було прийнято рішення ліквідувати під-
приємство і доручити збирання та утилізацію від-
ходів приватному партнеру. 

Практика
З грудня 2011 року в місті на умовах дер-

жавно-приватного партнерства працює вико-
навець послуг із збирання та утилізації сміття 
- підприємство ТОВ «Чисте місто Еко-Груп». 

З появою приватного надавача послуг у жите-
лів Красного Луча зріс інтерес до проблем виво-
зу твердих побутових відходів. Спочатку їх думки 
розділилися. Одних цікавили терміни, на які під-
приємство влаштувалося в місті, інших – доля 
працівників ліквідованого КАТП. Але найголовні-
ше, що турбувало всіх городян – це вартість по-
слуг та періодичність вивезення сміття. 

ТОВ «Чисте місто Еко-Груп» розпочало свою 
діяльність з придбання контейнерів і всієї необ-
хідної техніки. Приватне підприємство самостійно 
несе витрати на паливо та оплату праці робітни-
ків, яких нині там працює 30. До речі, 90% з них 
– це колишні співробітники КАТП. 

Програма роботи в місті ТОВ «Чисте місто Еко-
Груп» розрахована на період щонайменше п’яти 
років. 

Підприємство спільно з міською владою ви-
значило оптимальний графік прибирання сміт-
тя в місті. З районів багатоповерхової забудови 
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вивезення ТПВ здійснюється за контейнерною 
схемою. У місцях, звичних для мешканців, вста-
новлені контейнери об’ємом 1,1 куб. м, відходи з 
яких вивозяться щоденно (для густонаселених ра-
йонів) або раз на два дні. Щоденний графік руху 
спецавтомобіля включає обслуговування близько 
200 контейнерів, відповідно, швидкість роботи з 
кожним складає орієнтовно 30 секунд.

За час роботи підприємства в місті вже зни-
кла проблема перенакопиченого та розкиданого 
навколо контейнера сміття, а самі контейнери 
нові та охайні, замість старих та іржавих. 

Результати
За підрахунками ТОВ «Чисте місто Еко-Груп», 

міський бюджет за рік заощадив щонайменше 

200 тис. грн. Ці кошти - додаткова можливість до-
тувати прибирання раніше зваленого на вулицях 
сміття та надати допомогу школам, дитячим садоч-
кам, малозабезпеченим городянам.

Одним з найважливіших показників роботи для 
підприємства «Чисте місто Еко-Груп» є економічний 
ефект при високій якості наданих послуг.

З точки зору технічного виконання своїх 
зобов’язань, підприємство у повному обсязі вико-
нує свої обов’язки. В місті встановлено в необхідній 
кількості контейнери і забезпечується регулярне 
обслуговування жителів приватного сектору. Дотри-
мання графіків вивозу ТПВ є головним критерієм 
якості надаваних послуг. 

До результатів залучення приватного підприєм-
ства до надання послуг з вивезення відходів слід 
віднести покращений та більш привабливий зо-
внішній вигляд міста, що відмічають як жителі, так 
і гості Красного Луча. 
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