
Додаток 2 

 до протоколу № 11 

 засідання Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

від 15 грудня 2016 р. 
 

ЗВЕРНЕНННЯ 
до Київського міського голови Кличка В.В. щодо відновлення міської санітарно-

екологічної програми «Відходи виробництва та споживання – в господарській обіг» 
 

 

 

 
 

 
 

 

    16 листопада 2016 року на запрошення виробничо-заготівельного підприємства 

«Київміськвторресурси» члени Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації взяли участь у засіданні «круглого столу», присвяченого Все-світньому 

Дню переробки відходів. 

    Однією з тем засідання була презентація ВЗП Київміськвторресурси» інноваційної 

комплексної програми щодо вилучення максимальної кількості твердих побутових відходів із 

зага-лу столичного сміття для спрямування їх на переробку. 

    В якості основного механізму такого вилучення ВЗП Київміськвторресурси» запропонувало 

оновлення роботи затвердженої КМДА санітарно-екологічної Програми «Відходи вироб-ництва 

та споживання - у господарський обіг». 

    Свого часу ця Програма передбачала фукціонування в м. Києві 270 спеціалізованих пунктів 

прийому від населення лише 5 видів роздільно зібраних відходів: пластмаса, пластикові ПЕТФ-

пляшки, склобій, макулатура та текстиль. 

    З причин невпорядкованості питань щодо розміщення таких пунктів - станом на 

сьогоднішній день Програма виконується тільки на 40 відсотків. 

    Але навіть за таких обставин за 12 останніх років функціонування Програми під-приємство 

власними силами та за власний кошт вилучило майже 1 млн. тонн побу-тових відходів, які 

переробило екологічно чистим способом. 

     

   Оновлення цієї Програми підприємство вбачає за рахунок максимального розши-рення 

спектру відходів, які будуть прийматись в 110 нині працюючих, а також в 90 до-датково 

розміщених нових спеціалізованих приймальних пунктах, зокрема: полімер-на плівка та 

упаковка, побутові поліетиленові кульки, пластмаса, пластикові ПЕТФ-пляшки, склобій, 

пошкоджені дерев’яні піддони, макулатура, текстиль, зношені шини, алюмінієві баночки з-під 

напоїв, використані елементи електричного жив-лення, люмінесцентні лампи та інші відходи. 

Результатом такого оновлення стануть суттєві заощадження бюджетних коштів на вивезенні 

сміття та на 20 % зниження навантажень на роботу заводу «Енергія» і сто-личних сміттєзвалищ, 

зокрема полігону ТПВ № 5. 

 

Крім того, будуть створені понад 500 нових робочих місць на підприємстві-реаліза-торі 

оновленої програми, на 2 млн. грн. збільшаться від нього щомісячні надходження до 

держбюджету та з’явиться можливість значно більшій кількості киян отримувати додаткові 

кошти за здані до приймальних пунктів відходи. 

 

Головними перешкодами такого оновлення є відсутність відповідного рішення Київ-ради і 

безконтрольна діяльність нелегальних приймальних пунктів за рахунок відміни ліцензування та 

безкарного заохочення здатчиків відходів сурогатним алкоголем, нар-котиками і забороненим 

металобрухтом (каналізаційні люки, лічільне обладнання та інші). 

В результаті вони відбирають у легальних заготівельників майже всі обсяги рента-бельної 

вторсировини, не сплачуючи при цьому державі жодних податків. 

 

Зважаючи на викладене, просимо Вашого сприяння у відновленні в місті Києві санітарно-

екологічної Програми «Відходи виробництва та споживання - у господарський обіг». 
 
 
 

Голова Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації                                                                       А. Павленко 


