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РОЖИЩЕ
Передумови
Місто Рожище (населення 13,5 тис. людей),
займає загальну площу 1022,3 га, на якій розміщено 2960 житлових будинки, з яких 2802 - приватні.
До вересня 2009 року на території міста послуги з вивезення твердих побутових відходів з
багатоквартирних будинків, організацій, бюджетних установ, від фізичних осіб–підприємців надавало Рожищенське підприємство ЖКГ. Також це
підприємство надавало послуги з вивезення ТПВ
з будинків приватного сектору відповідно до укладених з власниками договорів, яких на той час
було 67.
Інших суб’єктів господарювання різних форм
власності, які б висловили бажання займатись
наданням таких послуг для жителів приватного
сектору міста, не
було.
Наслідком такого становища стало
накопичення значних об’ємів ТВП
на стихійних сміттєзвалищах,
які

Послуги з вивезення
ТПВ надає новостворене
комунальне підприємство
утворювались в районі приватної забудови та на
околицях міста.

Нововведення
29 вересня 2009 року рішенням міської ради
з метою підтримання належного благоустрою на
території міста та надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів для населення, що
проживає у будинках приватного сектору, юридичних осіб, в т.ч. бюджетних установ та фізичних
осіб–підприємців було створене комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської
міської ради».
У період з моменту створення підприємства
до початку 2010 року було укладено 620 договорів щодо надання послуг з вивезення ТПВ з
мешканцями будинків приватного сектору, а далі
динаміка така:
1 січня 2011 року – 1838;
1 січня 2012 року – 2090;
1 січня 2013 року – 2121.
Станом на квітень 2013 року діють 2436 договорів.
Загалом КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» надає послуги з вивезення
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Результати
За три місяці 2009 року підприємство «Дільниця благоустрою» вивезло ТПВ від мешканців
приватного сектору 371 куб.м, в 2010 році - 3888
куб.м.
Показники роботи підприємства як єдиного в
місті надавача послуг з вивезення побутових відходів:

всього м
куб. ТПВ

в т.ч. з
приватного
сектору,
м куб.

2011

10298

2522

2012

13797

2108

2013 (січеньберезень)

2899

512

рік

ТПВ 3930 споживачам, згідно з укладеними договорами.
Рішенням міської ради від 16.11.2010
року №2/9 «Про затвердження положення про
порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста
Рожище» комунальне підприємство «Дільниця
благоустрою Рожищенської міської ради» було
визначене виконавцем послуг з вивезення
твердих побутових відходів у межах міста. А
з квітня 2011 року, коли з балансу Рожищенського підприємства ЖКГ на баланс КП були
передані сміттєвози, підприємство залишилось єдиним надавачем таких послуг на території міста.

КП «Дільниця благоустрою» розробило графік
вивезення ТПВ та проінформувало усіх споживачів.
Вивезення ТПВ з будинків приватного сектору
виконується двома автомобілями САЗ-3507. Жителям, які уклали договори, необхідно лише виставити побутові відходи за хвіртку свого господарства,
а завантаження в автомобіль здійснюють працівники комунального підприємства. Тепер не треба
очікувати автомобіля та витрачати час.
З багатоквартирних житлових будинків та будинків приватного сектору, де встановлено спеці-
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альні контейнери, ТПВ вивозять два сміттєвози на
базі автомобіля ГАЗ-3307.
За час діяльності КП «Дільниця благоустрою
Рожищенської міської ради» ліквідовано стихійні
звалища сміття. Місто стало охайним та доглянутим. Тепер на часі впровадження сучасних методів поводження з відходами.
Міська рада розробила нові проекти, які найближчим часом розпочне втілювати в життя:
- Впровадження серед населення культури поводження з ТПВ, організація збору, транспортування, сортування та утилізації ТПВ в рамках транскордонного співробітництва.
- Підвищення екологічної свідомості мешкан-

ців міста Рожище шляхом розбудови відповідної
вуличної інфраструктури та проведення інформаційної, роз’яснювальної та агітаційної кампанії
щодо покращення благоустрою вулиць міста.

Інформація для контактів
Алієв Афган Алієвич,
Рожищенський міський голвоа
вул. Незалежності, 60,
м. Рожище, Волинська область, 45100
тел./факс 3368-2 13 36
ел.пошта: m_rada@i.ua
сайт: mrada.org.ua
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