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Довідка про консультації з органами виконавчої влади у процесі 

стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 

проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив консультації 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

2. Період отримання консультацій 

05.11.2021 - 10.12.2021 р.р. 

 

3. Процедура отримання консультацій 

На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» з метою отримання пропозицій і зауважень до проєкту документа 

державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкт 

Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року, Звіт про стратегічну 

екологічну оцінку проєкту Плану та повідомлення про оприлюднення цих 

документів на паперових та електронних носіях було направлено 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 

центральних органів виконавчої влади: 

- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 

10.11.2021р. №058/4/2-6672), 

- Міністерства охорони здоров’я України (лист від 10.11.2021р. 

№058/4/2-6673), 

та до підрозділів з питань охорони здоров’я та у сфері охорони 

навколишнього природного середовища Київської міської державної 

адміністрації – органу, наділеному повноваженнями щодо стратегічної 

екологічної оцінки відповідно до ст. 8 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку»: 

- Департаменту охорони здоров'я (листи від 04.11.2021р. №058/4/2-6553, 

від 09.11.2021р. №058/4/2-6637), 

- Управління екології та природних ресурсів (листи від 04.11.2021р. 

№058/4/2-6552, від 09.11.2021р. №058/4/2-6636). 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади 

за результатами консультацій: 

На листи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

були отримані відповіді від: 

- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 

06.12.2021р. №25/5-21/25742-21), 

- ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» (лист від 24.11.2021р. №3417), 

- Департаменту охорони здоров'я (лист від 22.11.2021р. №058-18784), 
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- Управління екології та природних ресурсів (лист від 03.12.2021р. 

№077-5847). 

 

За результатами опрацювання зауважень та пропозицій, що надійшли до 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

підготовлено висновки щодо врахування / не врахування цих зауважень та 

пропозицій (Таблиця 1). 
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Таблиця 1. 

 

№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

1.  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

1.1.  У Проєкті відсутній детальний розгляд та 

аналіз проблеми накопичених 

промислових відходів та подальшого 

поводження з ними. Наприклад, відсутня 

точна інформація про наявні на території 

міста місця захоронення відходів, зокрема 

шламонакопичувач на території заводу 

«Радикал». 

 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Обсяги наявних відходів заводу «Радикал» 

відображені в пункті 2.2.2. Небезпечні відходи, 

стор.153.  

Заходи з утилізації відходів заводу «Радикал» 

передбачені пунктом 3.4.2.1. Небезпечні відходи, 

стор.266. 

1.2.  У Проєкті має бути більш ретельно 

розглянуто питання поводження з 

промисловими відходами, у тому числі 

небезпечними. 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Питання поводження з промисловими відходами 

розглянуто в Плані згідно Методичних 

рекомендацій з розроблення регіональних планів 

управління відходами, затверджених Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України 12.04.2019р. №142, та відображено 

основні завдання в даному напрямку. Вирішення 

конкретних питань поводження з промисловими 

відходами відноситься до компетенції 

відповідних підприємств. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

1.3.  Питання щодо визначення місць 

розташування відповідних об’єктів 

поводження з відходами, включаючи 

розгляд виправданих територіальних 

альтернатив у Проєкті та Звіті належним 

чином не опрацьовані. Належні відомості 

щодо місць розташування інших 

запропонованих Проєктом нових об’єктів, 

характеристики відповідних територій 

тощо у Проєкті та Звіті відсутні, що 

потребує додаткового опрацювання. 

Проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО 

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 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

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. 

1.4.  - у розділах 3 – 4, 6 – 7 Звіту пропонуємо 

додатково опрацювати викладення повних 

коректних відомостей щодо 

природоохоронних територій та об’єктів, 

впливу на них та наслідків для них, 

зокрема виходячи з визначення згідно з 

пунктом 9 додатку до Закону України 

«Про національну інфраструктуру 

геопросторових даних». При цьому, 

відомості щодо територій та об’єктів 

екомережі, слід наводити з урахуванням 

переліку складових структурних елементів 

екомережі, який визначений статтею5 

Закону України «Про екологічну мережу 

України».  

- окремо звертаємо увагу на питання 

забезпечення дотримання вимог 

Звіт про 

СЕО 

Враховано частково Розділ 2 та 3 Звіту про СЕО доопрацьовано в 

частині опису природоохоронних об’єктів. 

Для характеристики об’єктів екологічної мережі 

України було використано загальнодоступні на 

момент розроблення документу ресурси: 

екологічний паспорт м. Києва, Регіональну 

доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в м. Києві.  Відповідно до зазначених 

джерел інформації території та об’єкти 

екологічної мережі на території м. Києва 

відсутні. 

Більш детальна оцінка впливу на довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення та 

природоохоронні території, буде проводитися у 

відповідності із вимогами Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» в рамках прийняття 

рішень про провадження планової діяльності 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

пунктів 2.2, 2.3, 2.5 та ін. ДБН В.2.4-2-

2005 «Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення 

проектування». 

кожного об’єкту поводження з відходами з 

урахуванням місць вибору земельних ділянок для 

розміщення та будівництва нових об’єктів 

поводження з відходами. 

1.5.  У розділі 9 Звіту пропонуємо урахувати, 

що відповідно до частини першої статті 17 

Закону замовник у межах своєї 

компетенції здійснює моніторинг 

наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, а не 

«моніторинг реалізації Плану» (стор. 96) 

чи моніторинг «виконання Плану» (стор. 

97). 

При цьому звертаємо увагу, що 

моніторинг має здійснювати замовник 

Проєкту, тобто Департамент житлово-

комунальної інфраструктури Київської 

міської державної адміністрації. 

Слід урахувати, що розділ має містити 

заходи, які будуть здійснюватися 

замовником, а також визначені 

замовником засоби і способи виявлення 

наявності або відсутності наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

Звіт про 

СЕО 

Враховано частково Розділ 9 Звіту про СЕО доопрацьовано у 

відповідності до вимог пункту 5 Порядку 

здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. №1272, стор.95-

106. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

населення, з урахуванням можливості 

виявлення негативних наслідків виконання 

документа державного планування, не 

передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку. 

Таким чином розділ 9 Звіту має бути 

суттєво доопрацьований з метою 

приведення у відповідність до вимог 

пункту 5 Порядку здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2020 р. 

№1272. 

1.6.  Звіт не підписаний всіма його 

авторами(виконавцями) із зазначенням 

їхньої кваліфікації, що не відповідає 

вимогам останнього абзацу частини другої 

статті 11 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

 

 

 

 

Звіт про 

СЕО 

Враховано 

повністю 

В Звіт про СЕО додано інформацію щодо 

кваліфікації виконавців, стор.111. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

2.  Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 

(ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ») 

2.1.  Створення постійного органу управління 

відходами в м. Києві при Київській міській 

державній адміністрації 

Проєкт 

Плану 

Не враховано У чинному законодавстві відсутнє визначення  

поняття «орган управління відходами». Однак, 

розглядаючи суть наданої пропозиції,  доцільно 

зазначити, що в рамках виконання вимог чинного 

законодавства: 

1. Питання організації поводження з побутовими 

відходами належить до компетенції 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури (ЖКІ).  

 

Основними завданнями Департаменту у сфері 

управління відходами є: 

- забезпечення на території міста реалізації 

державної політики у сфері житлово-

комунального господарства (в тому числі в 

частині санітарного очищення міста); 

- здійснення контролю за якістю надання 

послуг з поводження з побутовими відходами та 

вчасним проведенням розрахунків за надані 

послуги;  

- проведення обліку та аналізу кількості 

відходів, що утворюються, утилізуються та 

захоронюються з метою запобігання порушенню 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

встановленого в місті порядку поводження з 

відходами; 

- сприяння санітарно-екологічній чистоті та 

культурі поводження з відходами; 

2. Питання поводження з відходами в цілому 

віднесено до компетенції Управління екології та 

природних ресурсів.  

Основними завданнями Управління є 

забезпечення реалізації державної політики та 

здійснення регулювання у сфері поводження з 

відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), а саме: 

- організація ведення обліку утворення, 

оброблення, знешкодження, утилізації та 

видалення відходів, їх паспортизації; 

- складання і ведення реєстру об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів і 

реєстру місць видалення відходів. 

- затвердження реєстрових карт об'єктів 

утворення відходів та об'єктів оброблення та 

утилізації відходів, затвердження паспорти місць 

видалення відходів та здійснення їх ревізії; 

- сприяння розвитку підприємницької 

діяльності у сфері поводження з відходами; 

- видача дозволів на здійснення операцій у 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

сфері поводження з відходами; 

- погодження місць розміщення об'єктів 

поводження з відходами (крім небезпечних 

відходів); 

- моніторинг місць утворення, зберігання і 

видалення відходів; 

- реєстрація декларацій про утворення 

відходів; 

- здійснення контролю за використанням 

відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та 

вимог безпеки для здоров'я людей і 

навколишнього природного середовища; 

- здійснення контролю за діяльністю 

об'єктів поводження з відходами в 

установленому порядку; 

- прийняття участі у розробленні та 

здійсненні регіональних і місцевих програм 

поводження з відходами, а також забезпечення 

реалізації загальнодержавних програм; 

- прийняття участі у розробленні 

загальнодержавних програм раціонального 

використання відходів і вжиття необхідних 

заходів для запровадження маловідходних та 

енергозберігаючих технологій. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

2.2.  Організація роздільного збирання твердих 

побутових відходів (ТПВ) за цінними 

фракціями з подальшою їх переробкою та 

вторинним використанням 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Зазначені заходи передбачені в проекті Плану: 

- п. 3.6. Регіональний план дій, стор.286-

293, 

- Таблиця 3.7.1.1. Завдання та заходи Плану 

- вартість впровадження інвестицій, стор. 295-

301, 

- Таблиця 3.7.3.1. Пріоритетний 

інвестиційний план щодо розвитку 

інфраструктури управління відходами, стор. 320-

321, 

- Таблиця 4.1.1. Показники моніторингу 

впровадження Плану, стор.325. 

2.3.  Впровадження сучасних та безпечних 

технологій переробки і утилізації відходів, 

а також модернізація технології 

спалювання відходів на 

сміттєспалювальному заводі «Енергія» 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Зазначені заходи передбачені в проекті Плану, 

Таблиця 3.7.3.1. Пріоритетний інвестиційний 

план щодо розвитку інфраструктури управління 

відходами, стор.320. 

2.4.  Завершення демеркуризації (видалення 

залишків ртутних відходів бувшого цеху 

ртутного електролізу) та санації території 

колишнього заводу хімікатів ВАТ 

«Радикал» 

Проєкт 

Плану 

Враховано 

повністю 

Зазначені заходи включено до Плану, п.3.2.1. 

Сценарій для створення зон оптимального 

охоплення щодо управління побутовими 

відходами, стор. 243, п.3.4.2.1. Небезпечні 

відходи, стор. 266. 

2.5.  Вдосконалення системи санітарного 

очищення міських територій шляхом 

реалізації патрульного спостереження за їх 

Проєкт 

Плану 

Не враховано  Прибирання територій проводиться 

комунальними підприємствами, установами та 

організаціями, які несуть відповідальність за 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

санітарним станом, своєчасного 

прибирання та вивезення сміття і відходів 

до місць переробки і утилізації, 

розроблення і впровадження заходів з 

попередження засмічення 

утримання об'єктів благоустрою.  

Перевірки стану благоустрою, в тому числі і 

санітарно-технічного стану територій і об’єктів у 

м. Києві здійснюються Департаментом міського 

благоустрою виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та відділами контролю за 

благоустроєм районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

Відповідно до положення про Департамент 

міського благоустрою, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27.01.2011 №94 (у редакції 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.02.2021 №223) Департамент, 

зокрема: здійснює державний контроль за 

дотриманням законодавства у сфері благоустрою 

на території міста Києва; проводить рейди та 

перевірки територій і об'єктів міста Києва щодо 

стану їх благоустрою; уживає заходів для 

зупинення робіт, які проводяться самовільно і 

порушують стан благоустрою міста; вносить 

приписи з вимогою усунення порушень Закону 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

України «Про благоустрій населених пунктів» і 

Правил благоустрою міста Києва; складає 

протоколи про порушення законодавства у сфері 

благоустрою населених пунктів за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення для притягнення винних до 

відповідальності. 

2.6.  Недопущення утворення стихійних 

звалищ відходів та своєчасна їх ліквідація 

Проєкт 

Плану 

Не враховано  Зазначені питання відносяться до компетенції 

Управління екології та природних ресурсів, 

затвердженого розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Відповідно до положення про Управління від 

11.12.2017 №1599 (у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

05.02.2021 №167) Управління, зокрема: видає 

дозволи на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами; здійснює контроль за 

діяльністю об’єктів поводження з відходам в 

установленому порядку; погодження місць 

розміщення об’єктів поводження з відходами 

(крім небезпечних відходів). 

Згідно з законодавством України про відходи 

відповідальність за порушення законодавства 



14 

№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

покладається на власника відходів. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

відходи» відходи, щодо яких не встановлено 

власника або власник яких невідомий, 

вважаються безхазяйними. З метою запобігання 

або зменшення обсягів утворення відходів 

виявлені безхазяйні відходи беруться на облік.  

Порядок виявлення та обліку безхазяйних 

відходів затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.08.1998 № 1217. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.12.2007 №1723 «Про 

створення постійно діючої комісії з питань 

поводження з безхазяйними відходами» (із 

змінами) затверджено посадовий склад постійно 

діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами. Секретарем цієї комісії 

є начальник Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

2.7.  Впровадження надійної і безпечної 

системи збору, знешкодження і утилізації 

(захоронення) небезпечних відходів 

(радіаційних, хімічних, біологічних, у 

Проєкт 

Плану 

Враховано 

частково/ 

відображено в 

Плані 

Існуюча система управління небезпечними 

відходами відображена в п.2.2.2, стор.148-164, за 

посиланням: http://kks.kiev.ua/nebezpechni-

vidhodi/, в таблиці 2.2.8.2, стор. 187-191 (онлайн-

http://kks.kiev.ua/nebezpechni-vidhodi/
http://kks.kiev.ua/nebezpechni-vidhodi/
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

тому числі медичних) доступ за посиланням: 

https://www.epochtimes.com.ua), зазначені заходи 

включено до Плану, п.3.2.1. Сценарій для 

створення зон оптимального охоплення щодо 

управління побутовими відходами, стор. 243, 

п.3.4.2.1. Небезпечні відходи, стор. 266. 

2.8.  Вирішення питання щодо збирання, 

переробки і утилізації тари (упаковки), у 

т.ч. поліетиленової 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Зазначені заходи передбачені в проекті Плану, 

п.3.6. Регіональний план дій, стор.292, Таблиця 

3.7.1.3 Завдання та заходи Плану, стор. 309-310. 

Системи розширеної відповідальності виробника 

(далі – РВВ) встановлюються законами до 

виробників продукції, в результаті 

споживання/використання якої утворюються 

відходи упаковки, електричного та електронного 

обладнання, батарейок, батарей і акумуляторів, 

транспортних засобів, у яких закінчився строк 

експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю тощо. 

Питання запуску системи РВВ залежить від 

розвитку галузі управління відходами в Україні, 

що, у свою чергу, залежить від прийняття 

Верховною Радою України низки 

законопроєктів, у першу чергу рамкового закону 

«Про управління відходами». До речі, 21 липня 

2020 року парламент проголосував у першому 

читанні законопроєкт «Про управління 

https://www.epochtimes.com.ua/maps/recycle/kyiv.php?fbclid=IwAR0Q1ruk4TXXt02hR1Snb1HanEpLIimbiKPBudSyyInnDyul1Y5WZx9O6CA
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 
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зауваження 
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відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

відходами» (№ 2207-1д). Одне з головних 

нововведень – створення підгрунтя для 

запровадження європейської системи РВВ для 

різних видів відходів.  

Останнім часом розроблено та зареєстровано у 

Верховній Раді України законопроєкти «Про 

батареї і акумулятори» (№ 2352 від 30.10.2019), 

«Про відходи електричного та електронного 

обладнання» (№ 2350 від 30.10.2019), які 

передбачають запуск та функціонування систем 

РВВ та деталізують впровадження систем РВВ 

для конкретних відходів. 

2.9.  Рекультивація полігону ТПВ №5 з 

очисткою і утилізацією фільтрату та 

полігону будівельних відходів №6 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Зазначені заходи передбачені в проекті Плану, 

п.3.3. Закриття несанкціонованих сміттєзвалищ 

та сміттєзвалищ, що не відповідають санітарним 

та екологічним вимогам, стор. 260-261, Таблиця 

3.7.1.1 Завдання та заходи Плану - вартість 

впровадження інвестицій, стор. 298. 

2.10.  Постійний моніторинг і контроль за 

утворенням і поводженням з відходами 

Проєкт 

Плану 

Не враховано Постійний моніторинг та контроль за утворенням 

і поводженням з побутовими відходами здійснює 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури https://dzki.kyivcity.gov.ua/ 

Департамент відповідно до повноважень 

здійснює моніторинг стану якості надання послуг 

з вивезення побутових відходів та вчасного 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 
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відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

проведення розрахунків за надані послуги 

відповідно до укладених договорів, проводить 

облік та аналіз кількості відходів, що 

утворюються, утилізуються та захоронюються з 

метою запобігання порушенням встановленого в 

місті порядку поводження з відходами. 

3.  Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

3.1.  Проведення дослідження викидів в повітря 

від новозбудованих заводів механіко-

біологічного оброблення відходів та їх 

вплив на здоров’я населення м. Києва. 

Проєкт 

Плану 

Враховано 

повністю 

Зазначені заходи включено до Плану, п. 3.2.1. 

Сценарій для створення зон оптимального 

охоплення щодо управління побутовими 

відходами, стор.244; Звіт про СЕО, розділ 7 

Заходи, що передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа 

державного планування, стор. 85-86. 

4.  Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  

4.1.  Дотримання вимог ДБН Б.2.2—12:2019 

«Планування та забудова територій» та 

Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів, 

затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 19.06.96 

№173 

 

Проєкт 

Плану 

Враховано 

повністю 

Інформацію включено в План, п.3.2.2. Збирання 

та оброблення побутових відходів, стор. 245. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

4.2.  Вирішення проблем з відходами, 

пов’язаними з діяльністю колишнього 

підприємства «Радикал» 

Проєкт 

Плану 

Враховано 

повністю 

Інформацію включено в План, п.3.4.2.1. 

Небезпечні відходи, стор.266. 

4.3.  Вирішення проблем з відходами, 

пов’язаними з діяльністю колишнього 

спецкомбінату «Радон» (ДСП «Київський 

ДМСК») 

Проєкт 

Плану 

Відхилено Враховуючи статус Спецкомбінату «Радон», 

заходи з вирішення питання вивозу 

радіоактивних відходів та ліквідації наслідків 

радіоактивного забруднення прилеглої території 

можливі за участі відповідних державних 

установ та не входять до даного Плану. 

Вирішення питань, пов’язаними з діяльністю 

колишнього спецкомбінату «Радон» (ДСП 

«Київський ДМСК») повинно бути включено до 

Плану роботи підприємства та державного 

органу, відповідального за його роботу. Цю 

інформацію включено в План, п.3.4.2.1. 

Небезпечні відходи, стор. 266. 

4.4.  Вирішення проблем відходів Київського 

зоологічного парку загальнодержавного 

значення 

Проєкт 

Плану 

Відображено в 

Плані 

Управління відходами Київського зоологічного 

парку відображено в п.3.4.5. Управління 

відходами сільського господарства, стор. 270. 

4.5.  Індикатори та моніторинг виконання 

плану пропонуємо доповнити заходами з 

моніторингу та контролю, передбачених 

Національною стратегією управління 

відходами в Україні до 2030 року, в 

частині, що стосується. 

Проєкт 

Плану 

Враховано частково 

/ відображено в 

Плані 

Цільові показники для м. Києва з урахуванням 

цільових показників, встановлених 

Національною стратегією управління відходами, 

наведені у Таблиці 3.1.1 Цільові показники 

Плану для м. Києва, стор. 226-228. 

Періодичність контролю цільових показників 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

Доцільно також зазначати періодичність 

моніторингу. 

Плану включено в п.4.1. Розробка індикаторів 

виконання, стор. 324 

4.6.  Доопрацювати характеристику стану 

довкілля, умов життєдіяльності населення 

та стану його здоров’я на територіях, які 

ймовірно зазнають впливу, в частині: 

- ймовірного впливу на території та 

об’єкти природно-заповідного фонду, 

рослинний та тваринний світ; 

- ймовірного впливу на стан 

повітряного, водного середовища, 

земельних ресурсів будівництва нових 

полігонів твердих побутових відходів; 

- вказівки оціночних значень 

прогнозного стану довкілля за 

компонентами внаслідок нових дільниць 

перероблення/компостування біовідходів, 

нових установок механіко-біологічного 

оброблення відходів, нових установок для 

спалювання медичних відходів, нових 

ліній сортування сухої фракції твердих 

побутових відходів, будівництва 

теплоелектростанцій. 

 

 

Звіт про 

СЕО 

Враховано частково Характеристика стану довкілля, умов 

життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу, наведена у розділі 3 Звіту про СЕО, стор. 

45-54. 

Більш детальна оцінка впливу на довкілля 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. 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

4.7.  Розділ «Екологічні проблеми, у тому числі 

ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються ДДП, зокрема щодо територій 

з природоохоронним статусом» доповнити 

описом таких проблем та ризиків для 

територій з природоохоронним статусом, 

озеленених територій загального 

користування, біорізноманіття та 

доопрацювати в частині поводження з 

небезпечними відходами щодо 

відповідності усієї суті проблематики, 

вкладеної у підрозділі 2.2.2 «Небезпечні 

відходи» проєкту Плану 

Звіт про 

СЕО 

Враховано Доопрацьовано Розділ 4 Звіту про СЕО 

«Екологічні проблеми, у тому числі ризики 

впливу на здоров’я населення» в частині 

поводження з відходами колишнього 

підприємства «Радикал», стор.62. 

4.8.  Опис наслідків реалізації ДДП для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, у тому числі вторинних, 

кумулятивних, синергічних, коротко-, 

середньо- та довгострокових, постійних і 

тимчасових, позитивних і негативних 

наслідків доцільно доповнити оцінкою 

ймовірних наслідків для територій з 

природоохоронним статусом, озеленених 

територій загального користування, 

біорізноманіття з екстраполяцією місць 

вибору земельних ділянок для 

Звіт про 

СЕО 

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 
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№ з/п 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

розміщення, будівництва нових об’єктів 

поводження з відходами. 

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 
Автор зауваження (пропозиції); 

текст зауваження (пропозиції) 

Документ, 

до якого 

висловлено 

зауваження 

(пропозиції) 

(проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО) 

Спосіб врахування 

(повністю чи 

частково враховано 

або обґрунтовано 

відхилено)/ 

відображено в 

Документі 

Обґрунтування 

4.9.  Заходи, що передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків реалізації ДДП, 

потребують перегляду. 

Проєкт 

Плану, Звіт 

про СЕО 

Враховано Розділ 7 Звіту про СЕО «Заходи, що 

передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання ДДП» доповнені заходами в частині 

ВАТ «Радикал» та Спецкомбінату «Радон», 

стор.85. 
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5. Інформація про рішення, прийняті за результатами консультацій 

За результатами проведених консультацій з органами виконавчої влади у 

процесі стратегічної екологічної оцінки документа державного планування 

проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року та за 

результатами громадського обговорення вирішено: 

- Доопрацювати Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану 

управління відходами в місті Києві до 2030 року та План управління 

відходами в місті Києві до 2030 року. 

- Погодити доопрацьовані План управління відходами в місті Києві до 

2030 року та Звіт про СЕО. 

- Рекомендувати затвердити План управління відходами в місті Києві до 

2030 року в порядку, який буде розроблений та затверджений 

Міндовкілля та Мінрегіоном. 

- Відповідно до ст.16 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 

документа державного планування має розмістити на офіційному веб-

сайті затверджений документ державного планування (План 

управління відходами в місті Києві до 2030 року), заходи, передбачені 

для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування, довідки про консультації та про громадське 

обговорення і письмово повідомити про це орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, зазначений у ст.6 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку». 

- В межах своєї компетенції здійснювати моніторинг наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його 

результати на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі 

виявлення не передбачених Звітом про СЕО негативних наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживати заходів для їх 

усунення. 

 


