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Довідка про громадське обговорення  

проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року та Звіту про 

стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

2. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної 

екологічної оцінки 

Повідомлення про оприлюднення проєкту Плану управління відходами в 

місті Києві до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку, проєкт 

Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року (далі – проєкт 

Плану), Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану (далі – Звіт 

про СЕО) було розміщено Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на офіційному веб-сайті Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у розділі «Консультації з 

громадськістю» за посиланням: 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proiektu-

planu-upravlinnya-vidhodamy-v-misti-kyievi-do-2030-roku-ta-zvitu-pro-

strategichnu-ekologichnu-ocinku.html,  

повідомлення про оприлюднення проєкту Плану управління відходами в 

місті Києві до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку було 

опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» від 

05.11.2021 року № 213 (7081) та міській газеті «Хрещатик» від 

05.11.2021 року № 52 (5413). 

 

3. Період проведення громадського обговорення 

05.11.2021 - 04.12.2021 р.р. 

 

4. Процедура громадського обговорення 

Електронні консультації з громадськістю. 

 

5. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні 

Мешканці міста Києва – користувачі Єдиного веб-порталу територіальної 

громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/ ). 

У громадському обговоренні проєкту Плану та Звіту про СЕО взяли участь 8 

користувачів Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва 

(https://kyivcity.gov.ua/ ), якими підтримано проєкт Плану та Звіт про СЕО, не 

підтримали – 0, пропозиції, зауваження та власні редакції не надійшли. 

Також, в обговорені проєкту Плану та Звіту про СЕО взяла участь Асоціація 

«Український екологічний альянс». 

 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proiektu-planu-upravlinnya-vidhodamy-v-misti-kyievi-do-2030-roku-ta-zvitu-pro-strategichnu-ekologichnu-ocinku.html
https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proiektu-planu-upravlinnya-vidhodamy-v-misti-kyievi-do-2030-roku-ta-zvitu-pro-strategichnu-ekologichnu-ocinku.html
https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proiektu-planu-upravlinnya-vidhodamy-v-misti-kyievi-do-2030-roku-ta-zvitu-pro-strategichnu-ekologichnu-ocinku.html
https://kyivcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
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6. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади 

за результатами обговорення 

Під час громадського обговорення на Єдиному веб-порталі територіальної 

громади міста Києва пропозицій/запропонованих редакцій до проєкту Плану 

та Звіту про СЕО не надходило. 

В рамках обговорення проєкту Плану та Звіту про СЕО надійшли пропозиції 

від Асоціації «Український екологічний альянс», за результатами їх 

опрацювання підготовлено висновки щодо врахування / не врахування цих 

пропозицій (Таблиця 1). 
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Таблиця 1. 

№ з/п Пропозиція 

Результат: 

повністю чи 

частково 

враховано або 

обґрунтовано 

відхилено 

Обґрунтування 

1.  1.2.1.Згідно з протоколом № 2 засідання 

конкурсної комісії з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на 

території міста Києва від 15.09.2021-16.09.2021 

визначено переможцем конкурсу ТОВ 

«Профпереробка» (по лотам 1, 7, 8, 10) та КП 

«Київкомунсервіс» (по лотам 2, 3, 4, 5, 6, 9). 

Згідно з розпорядженням КМДА № 2044 від 

22.09.2021 вищевказане рішення конкурсної 

комісії з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території міста 

Києва було введено в дію. Таким чином, 

виконавцем послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Києва, на даний час, є 

два суб’єкти господарювання, а не один, як 

зазначено в проекті плану, і це, відповідно, має 

бути відображено в положеннях проекту плану. 

1.2.2. … Отже, надання повноважень щодо 

проведення конкурсу з визначення суб’єкта 

господарювання у сфері поводження з відходами 

з вивозу побутових відходів по окремим зонам 

обслуговування КП «Київкомунсервіс» є таким, 

що суперечить та заборонене чинним 

законодавством і, відповідно, таке положення 

має бути виключене з проекту плану. 

 

 

 

 

Враховано 

повністю 

Проєкт Плану управління відходами в місті Києві розроблений в 2020 

році у відповідності з Методичними рекомендаціями з розроблення 

регіональних планів управління відходами, затвердженими Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України 12.04.2019р. 

№142, чинними у рік розроблення Плану. 

Станом на 31.12.2020р. чинним було Розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території міста Києва» від 08.12.2017р. №1589. 

Станом на 02.12.2021р. відповідно до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 22.09.2021 №2044 «Про введення в дію рішення 

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Києва» КП «Київкомунсервіс» 

та ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА» визначено виконавцями послуг з 

вивезення побутових відходів в межах територій окремих 

адміністративних районів міста Києва, а саме: КП «Київкомунсервіс» 

на території Дарницького, Деснянського, Дніпровського, 

Оболонського, Печерського та Солом’янського районів міста Києва, 

ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА» – Голосіївського, Подільського, 

Святошинського та Шевченківського районів міста Києва. 

Цю інформацію включено в План, п.2.2.1.1. Побутові відходи, 

стор.121. 
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№ з/п Пропозиція 

Результат: 

повністю чи 

частково 

враховано або 

обґрунтовано 

відхилено 

Обґрунтування 

2.  2.2.1.… вважаємо за необхідне в проекті плану в 

графі «Орган відповідальний за впровадження» 

таблиці 3.7.1.1. «Завдання та заходи Плану - 

вартість впровадження інвестицій» слова 

«приватні підприємства» замінити на 

«виконавець послуг» 

 

Враховано 

частково 

Слова «приватні підприємства» в графі «Орган відповідальний за 

впровадження» Таблиці 3.7.1.1. Завдання та заходи Плану - вартість 

впровадження інвестицій, стор. 296-300, замінено на слова 

«підприємства-виконавці послуг». 

3.  3.2.1. У проекті регіонального плану не 

зазначені ділянки для розміщення об’єктів 

інфраструктури поводження з відходами 

(установок механіко-біологічного оброблення, 

полігонів, установок для термічної утилізації і 

т.д.). Зазвичай деталізація проводиться у 

місцевих планах управління відходами. 

Зважаючи на те, що місцеві плани управління 

відходами розробляються щонайменше для 1 

адміністративної одиниці, яким чином для м. 

Києва буде визначено ділянки розташування 

об’єктів? Маємо відмітити, що без конкретної 

інформації (місце розташування, кадастровий 

номер) будівництво об’єктів не є можливим і 

план управління відходами не зможе бути 

виконаний. 

3.2.2.. Якщо будівництво об’єктів 

інфраструктури передбачається в Київській 

області у плані слід відобразити відповідні 

підстави, наприклад, договори 

міжмуніципального співробітництва. 

Пропонуємо внести відповідні заходи у 

Регіональний план дій. 

Відображено в 

Плані 

В пункті 2.2. Опис поточного стану системи за видами відходів 

вказані існуючі об’єкти поводження з відходами, які забезпечують 

належний санітарний стан м. Києва. 

Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів 

управління відходами затверджені Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України 12.04.2019р. №142, розроблені для 

областей України. 

Місто Київ має свою специфіку (стосовно кількості населення для 

одного кластеру, стосовно розміщення об’єктів оброблення відходів 

всередині визначених кластерів, зокрема полігонів). Тому для міста 

неможливо напряму застосувати положення як п.3.4.2. «Сценарії 

розвитку регіональної системи управління» так і інших положень 

Методичних рекомендацій. 

Інформація стосовно конкретних перспективних місць розміщення 

об’єктів оброблення відходів буде уточнюватися по мірі реалізації 

заходів Плану, залучення інвесторів в сферу поводження з відходами 

та організації міжмуніципального співробітництва. 

Більш детальна оцінка впливу на довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, буде проводитися у відповідності із вимогами Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» в рамках прийняття рішень 

про провадження планової діяльності кожного об’єкту поводження з 

відходами з урахуванням місць вибору земельних ділянок для 

розміщення та будівництва нових об’єктів поводження з відходами. 
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№ з/п Пропозиція 

Результат: 

повністю чи 

частково 

враховано або 

обґрунтовано 

відхилено 

Обґрунтування 

4.  3.2.3. Не зазначено місця розташування 

контейнерів для роздільного збирання та 

джерело фінансування до запровадження 

механізму розширеної відповідальності 

виробника. 

Відображено в 

Плані 

Місця розташування контейнерів для роздільного збирання відходів 

зазначено в пункті 2.2. Опис поточного стану системи за видами 

відходів, стор.121-124, та у Додатку 2 Рекомендації щодо 

впровадження роздільного збирання ТПВ до Звіту з визначення 

середньорічних характеристик ТПВ, що утворюються у житловій 

забудові м. Києва (Додаток ІІ-1 до Плану), стор. 415-428. 

Питання відповідальності, а, відповідно, і фінансування, врегульоване 

положеннями Методики роздільного збирання побутових відходів, 

затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

01.08.2011р. №133. Методика поширюється  на суб'єктів 

господарювання незалежно від  форми власності, які здійснюють 

діяльність, пов'язану з поводженням з побутовими відходами. 
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7. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення 

Проект Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року та Звіт про 

стратегічну екологічну оцінку пройшов громадське обговорення. 

 


