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1
Реалізація заходів міської програми поводження з 

побутовими відходами у м. Києві на 2010-2015 роки.
2010-2015 37215.9 14577.9 22638 24174.6 9162.3 15012.2

2

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та 

вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок 

поповнення його великовантажними сміттєвозами),                                                               

Придбання сміттєвозів для перевезення ПВ і техніки 

для експлуатації полігонів       

Підприємства-перевізники 2010-2015 15938.0 15938.0 9789.8 9789.8

Кошти бюджету міста Києва не передбачено. 

Перевізниками ДП "Фірма Альфатер Київ" 

придбано 6 сміттєвозів, ТОВ "Фірма Володар 

Роз"-2 сміттєвоза за власні кошти.

3
Придбання контейнерів (з кришками і на колесах) 

для зберігання ПВ

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Підприємства-перевізники

2010-2015 6150.0 650 5500.0 5837.4 647.8 5189.6

Придбано 108 контейнерів для збору ТПВ для 

ПрАТ "Київспецтранс" обємом 1,1 куб. м. 

Крім того, підприємствами-перевізниками 

відходів закуплено 880 контейнерів для збору 

відходів у звітному періоді за власні кошти на 

суму 5 189,58 тис. грн та КП 

«Київкомунсервіс» взято в оренду 160 

контейнерів для роздільного збору відходів 

об’ємом 3,5 м куб. на 5 років.

Реконструкція заводу «Енергія» 1041.8 1041.8

Відповідно до Програми економічного та 

соціального розвитку міста Києва на 2015 рік 

передбачено 977,0 тис. грн на погашення 

заборгованості за проектні роботи.  виконані 

для об'єкта "Будівництво системи хімічного 

очищення димових газів" на філіалі "Завод 

"Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", кошти 

профінансовано в повному обсязі.Здійснено 

коригування кошторисної документації на 

суму 64,8 тис. грн

4

та полігонів твердих побутових і промислових 

відходів з перетворенням їх на екологічно безпечні 

об’єкти. 

1295.6 1295.6

  На  об'єкті "Першочергові заходи для 

забезпечення стійкості схилів звалища в  

с.Пирогів  згідно з Програмою економічного 

та соціального розвитку міста Києва на 2015 

рік передбачено кошти для компенсації на 

відселення мешканців  у сумі 1295,6 тис.грн., 

які профінасовано у повному обсязі.         

5

Будівництво нових сортувальних станцій побутових і 

промислових відходів та сміттєспалювальних заводів 

(ТЕЦ на відновлювальному паливі біля ТЕЦ-6 та у 

Голосіївському районі), впровадження біотехнологій.

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

2010-2014 50.0 50.0 0 0

2367.7

П Р О Г Р А М А поводження з побутовими відходами  в місті Києві на 2010-2015 роки

Затверджена рішенням  Київської міської ради від 08.07.2010 № 996/4434

    (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

у тому числі за рахунок, тис.грн.

бюджет 

м. Києва

кошти 

небюджетних 

джерел

№ з/п Захід

Інформація про виконання програми у січні-грудні 2015 року
Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

   (найменування головного розпорядника коштів програми)

Відповідальний 

виконавець

Термін 

виконання

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.

у тому числі за рахунок, тис.грн.

бюджет 

м. Києва

кошти 

небюджетн

их джерел

(найменування відповідального виконавця програми)

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми: 

Усього державний 

бюджет

Планові обсяги фінансування, тис.грн.

Усього державний 

бюджет

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури ВАТ 

"Київспецтранс"

2010-2014

Стан виконання заходів 

(результативні показники 

виконання програми)

2367.7

Етап виконання

Пріоритет 3 – Вирішення проблем, пов’язаних з санітарною очисткою міста
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6

Впровадження комплексної системи санітарної 

очистки, яка базується на організації роздільного 

збирання твердих побутових відходів із подальшим 

їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях, 

компостуванням органічної частини, брикетуванням 

залишку, що не піддається утилізації, та 

складуванням його на полігоні 

Департамент міського 

благоустрою тазбереження 

природного середовища, 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, КП 

"Київкомунсервіс" 

2010-2015 0.0 0 0.0 0.0 0.0

В місті впроваджена двохконтейнерна 

технологічна схема роздільного збирання 

побутових відходів:  ери для збирання 

ресурсоцінних складових («сухі» відходи);

- контейнери для збирання решти змішаних 

відходів («мокрі» відходи).

На цей час роздільний збір запроваджений та 

діє у всіх районах столиці. У житловій 

забудові міста розміщено 12967 контейнерів 

для побутових відходів, з них 3257 

контейнерів для роздільного збору відходів, 

що становить 25,2 % їх загальної кількості.КП 

«Київкомунсервіс» розроблено проект 

Програми створення та забезпечення 

функціонування системи збирання, 

перероблення та утилізації відпрацьованих 

люмінесцентних ламп та хімічних джерел 

струму на 2015-2020 роки. КП 

«Київкомунсервіс»  започаткована та 

підтримується ініціатива зі збору 

відпрацьованих батарейок. Розроблено 

інформаційні буклети та плакати,  

встановлюються бокси (коробки) для збирання 

малих елементів живлення у Керуючих 

компаніях по обслуговуванню житлового 

фонду районів та закладах ості м. Києва 

(школи, дитячі садки тощо).  

6

Технічне переоснащення та вирішення проблем 

полігону № 5 («Реконструкція та технічне 

переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці 

Обухівського району Київської області»)                                                                                                                                             

6520.2 6520.2 2663.2 2663.2

Програмою СЕР м. Києва на 2015 рік на 

об"єкт  «Реконструкція та технічне 

переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці 

Обухівського району Київської області» 

передбачено фінансування для ПрАТ 

"Київспецтранс"  у сумі 1820,0 тис грн. 

Проектною організацією ПАТ 

«Укрводпроект» за договором виконано 

роботи з проектування  стадії «РД» на суму 

181,5 тис. грн., кошти профінансовато та 

сплачено. Крім того, укладено договір з ПАТ 

«Укрводпроект» про коригування проектно-

кошторисної документації стадія «П» та «РД». 

Згідно календарного плану до договору 

виконано стадію «П» на суму 323,6 тис. грн. 

Кошти профінансовано і сплачено.

Заборгованість за виконані протягом 2014 

року проектні роботи у сумі 823,3 тис. грн 

погашено.Усього ПрАТ "Київспецтранс " 

одержано кошти у сумі 1328,4 тис. грн. Крім 

того, по зазначеному обєкту відповідно до 

Програми на реалізацію проекту та виконання 

будівельно-монтажних робіт передбачено 

кошти у сумі 4700,2 тис. грн. Відповідно до 

Договору підряду КП "Київбудреконструкція" 

з ПАТ «ПМК-43» продовжено роботи з 

реконструкції та технічного переоснащення 

об’єкта. В поточному році підписано акти 

виконаних робіт на  встановлення 

каналізаційних насосів для КНС-1 перекачки 

фільтрату  та роботи з улаштування дренажної 

системи в тілі дамби. Роботи виконано на 

загальну суму 1 182,7 тис. грн.

Роботи з модернізації та відновлення функціонування 

системи очистки стічних вод „ROCHEM  UF-Systemе 

GmbН” на полігоні твердих побутових відходів №5 в 

с. Підгірці Обухівського району Київської області.

3320.0 3320.0 3216.0 3216.0

Для поліпшення санітарно-екологічного стану 

полігону твердих побутових відходів № 5 на 

виконання робіт з модернізації та відновлення 

функціонування системи очистки стічних вод 

«ROCHEM UF-Sisteme GmbH» на полігоні 

твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці 

виділено кошти у сумі 3320,0 тис. грн. Роботи 

виконано у повному обсязі. Кошти освоєно у 

сумі 3216,0 тис. грн, а саме: 2800,0 тис. грн. за 

рахунок Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 

2015 році, 416,0 тис. грн – відповідно до 

Програми СЕР на 2015 рік.

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

кп "Київкомунсервіс"

2015

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Департамент міського 

благоустрою тазбереження 

природного середовища

-- -7 Організація та проведення тематичних лекторіїв,

тренінгів з питань поводження з ПВ

2015 500 500 -
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Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

КП «КМБП»,

ГУОН,

ГУЕОПР

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, КП 

"Київкомунсервіс"

2015 100 - 100 - - - - -
На цей час на базі КП «Киїкомунсервіс»

відкрито Школу волонтерів. Слухачами, під

керівництвом спеціалістів підприємства, вже

проведено більше 1300 інформаційних уроків

для майже 30 000 учнів з питань поводження

з відходами в навчальних закладах міста.

Відповідно до Угоди про співпрацю з 

11 Започаткування та проведення постійного циклу

телепередач, підготовка та розміщення

відеопродукції (соціальна реклама) екологічного

профілю тощо.

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Департамент міського 

благоустрою тазбереження 

природного 

середовища,КП 

«Київкомунсервіс»

2015 600 - 600 - - - - Розміщення соцреклами:

телеканал “ТРК Київ”, Державні

радіокомпанії: Мрія та Промінь, підтримка

сторінки у соціальній мережі Facebook.

Надано 15 коментарів та інтерв'ю для

телеканалів

Розміщено 20 публікацій у ЗМІ та Інтернет-

ресурсах.

12 Створення та розповсюдження видавничої продукції

природоохоронного спрямування (книги, тематичні

альбоми, листівки, буклети, плакати, тощо)

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, КП 

"Київкомунсервіс"

2015 800 300 500 330.71 - 297.905 32.805 У 2015 році закошти та силами КП

"Київкомунсервіс" виготовлено та

розповсюджено інформаційні матеріали з

питань впровадження роздільного збору

відходів — плакати на самоклейній основі для

контейнерів, інша тематична поліграфічна

продукція. Крім того, з метою забезпечення

створення та розповсюдження видавничої

продукції природоохоронного спрямування

(книги, тематичні альбоми, листівки, буклети,

плакати, тощо) виділено кошти з Київського

міського фонду охорони навколишнього

природного середовища в сумі 300,0 тис. грн.

Кошти освоєно у сумі 297,905 тис. грн.

Плакати природоохоронного спрямування та з

тематики роздільного збору побутових

відходів Національним транспортним

університетом розміщено на дошках об’яв біля

під’їздів та ліфтах житлових будинків, у

закладах освіти в усіх районах Києва.

КП «Київкомунсервіс»,

КП «Київкомунсервіс»

КП «Київкомунсервіс»

  

-- 150 100

Підтримка роботи «гарячої лінії» та

АРМ Call-центр з питань поводження з

відходами власними силами

комунального підприємства

"Київкомунсервіс" 

- 200 - - - -15 Створення та ведення міської інформаційної бази

даних сфери поводження з побутовими відходами

2015 200Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

-

-9 Організація та проведення в загальноосвітніх

закладах щорічних конкурсів, виставок з питань

раціонального поводження з відходами та дитячих

свят.

2015 300 -

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

-300

2015 120

14 Проведення щорічного соціального опитування

населення.

2015 250Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

Проведено спеціальні тренінги для різних

вікових груп у навчальних закладах

Шевченківського, Дарницького,

Голосіївського, Святошинського районів

КП “Київкомунсервіс” проведено

нагородження переможців міського конкурсу

дитячої та юнацької творчості «Обери чисте

майбутнє».  

--

Кошти не передбачено- - -

-- Постійно проводяться спеціальні

тренінги для волонтерів та

студентів-екологів, громадських

організацій власними силами

комунального підприємства

"Київкомунсервіс" 

10 Створення на базі КП «Київкомунсервіс»

загальноміського інформаційно-просвітницького

екологічного центру поводження з відходами

-13 Проведення науково-практичних семінарів з

екологічної та природоохоронної тематики для

освітян (з урахуванням специфіки екологічних

проблем регіону)  

120 - - -


