ІНФОРМАЦІЯ
Про хід виконання рішення виконавчого комітету районної у місті ради від
20.06.2012 №59/7 «Про організацію робіт по збору та вивозу твердопобутових відходів і заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на
території Першотравневого району м. Чернівці»
На території Першотравневого району м. Чернівці налічується 296 вулиць
та провулків. Вивіз твердо-побутових відходів (ТПВ) здійснюється
МКП «Чернівціспецкомунтранс» згідно погоджених графіків. На підприємстві
задіяно 7 сміттєвозів та 1 навантажувач. Крім того, в 2013 році закуплено ще
один спецавтомобіль з вивозу ТПВ марки «MAN».
Протягом 2012 року вивезено та утилізовано – 156,1 тис. м3 ТПВ, а за
4 місяці 2013 року – 46,6 тис. м3 ТПВ. В 2012 році та з початку 2013 року
додатково закуплено та встановлено на території Першотравневого району 152
нових контейнерів ємністю 1,1 м3 . Загальна кількість контейнерів на території
району становить: 446 одиниць ємністю 1,1 м3, з них: 254 – КЖРЕП району, 58
- ЖБК, ЖБТ, ТКЗ та ОСББ, 131 - підприємств, установ і організацій району та
61 одиниця ємністю 0,75 м3.
В районі організовано роботу по утилізації та вивозу ТПВ з приватного
сектору забудови. На території Першотравневого району охоплено послугами
МКП «Чернівціспецкомунтранс» по збору, вивезенню та утилізації ТПВ 209
вулиць та провулків приватного сектору забудови, 4780 будинковолодінь, в
яких проживає 10280 мешканців.
Згідно погоджених графіків ТПВ з приватного сектора забудови
вивозиться по баковій системі. Вивезення сміття здійснюється щоп’ятниці та
щосуботи. Централізованим вивезенням ТПВ не охоплено близько 650
будинків приватного сектору в зв’язку з відсутністю можливості заїзду
спецавтотранспорту МКП «Чернівціспецкомунтранс» на слідуючих вулицях:
Алтайській,
Барнаульській,
Богуславській,
тупику Бориспільському,
Волинській, Володарській, Дебальцівській, Кагарлицькій, Любарській, Нечая,
Павлоградській, Палія, Пирятинській, пров. Петрозаводському, Світловодській,
Сімферопольській, Тарашанській, Тетіївській, Тираспільскій, Троянівській,
Уральській, Уссурійській та інших.
Протягом 2012 року з підприємствами, установами та організаціями
району укладено 820 угод на вивіз ТПВ, з початку 2013 – 118 угод.
Станом на 01.05.2013 оплата за послуги по вивезенню та утилізації ТПВ з
приватного сектору забудови становить 191,8 тис. грн., що складає 87,8 %.
На даний час КЖРЕП району та ПП «Житлосервіс» облаштовано 29
контейнерних майданчиків. До кінця 2013 року заплановано облаштувати 6
контейнерних майданчиків. Також працівниками КЖРЕП №№ 9, 11, 12 та
ПП «Житлосервіс» встановлюються інформаційні таблички про заборону
скидання сміття в місцях імовірного виникнення стихійних сміттєзвалищ.
Упущення в організації робіт по збору, вивезенню та утилізації ТПВ
призводять до утворення стихійних сміттєзвалищ. В цьому напрямку відділом з
питань благоустрою, санітарії та екології визначені заходи по попередженню
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утворення стихійних сміттєзвалищ, які затверджені
додатком
7
до
комплексного плану благоустрою Першотравневого району на 2013 рік.
Під час весняного місячника санітарної очистки та благоустрою
ліквідовано 139 стихійних сміттєзвалищ, вивезено та утилізовано 1292,5 м3
сміття, проведено 21 екологічну акцію за участю учнівської молоді, працівників
підприємств, установ та організацій району.
Активно залучались ЗМІ для висвітлення ходу проведення місячника та
висвітлення проблем, пов’язаних з утворенням стихійних сміттєзвалищ.
Відділом з питань благоустрою санітарії та екології з початку року складено 52
адміністративних протоколи за порушення правил благоустрою м. Чернівці.
Під час весняного місячника санітарної очистки та благоустрою міста
Чернівців працівниками відділу з питань благоустрою, санітарії та екології
проводились рейди-перевірки берегової смуги р. Прут. Так, 19.04.2013
виявлено скидання сміття з 2-х автомобілів КАМАЗ на берег річки Прут в
районі мосту на вул. Московської Олімпіади. Працівниками відділу складено 2
адміністративних протоколи за ст. 152 КУпАП на водіїв даних транспортних
засобів та накладено адміністративні стягнення в розмірі 1700 грн.
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