
Київському міському голові 
Кличку В.В. 

 
Шановний Віталію Володимировичу! 
 

На виконання доручень, напрацьованих за результатами засідання 
постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу (протокол від 16.07.2018 № 18/78) щодо 
стану розгляду та реалізації електронних петицій по пункту 4 протоколу 

повідомляю таке. 
1. У процесі опрацювання петиції № 456 «Вимагаємо прийняття Закону 

про роздільний збір побутових відходів в Києві та Київській області» здійснено 
всі можливі заходи, зокрема питання, порушені в електронній петиції, 

врегульовані нормами чинного законодавства України, зокрема законами 
України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», наказами 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України                             
від 07.06.2010 № 176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації 

збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів»,                       
від 05.08.2008 № 242 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації 
роздільного збирання твердих побутових відходів», від 16.02.20110 № 39               

«Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення морфологічного 
складу твердих побутових відходів»; рішенням Київської міської ради                                 

від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження комплексної цільової програми 
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки», розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                      

від 10.02.2014 № 193 «Про затвердження Схеми санітарного очищення м. Києва» 
та у Верховній Раді України перебувають на розгляді законопроекти щодо 

внесення змін до деяких законів у сфері поводження з відходами. 
Враховуючи викладене та відповідно до пункту 5.2 розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14.11.2016 № 1131 (з і змінами) «Про організаційно-правові 
заходи щодо реалізації порушених у підтриманих електронних петиціях питань 

у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації)» пропоную петицію № 456 зняти із розгляду, як таку, що 

реалізована. 
2. Петиція № 491 «Автомати для збору батарейок, енергозберігаючих 

ламп, ртутних градусників, пластикових пляшок» 
За рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2017 році комунальним підприємством 
«Київкомунсервіс» було закуплено 150 контейнерів для збору небезпечних 

відходів, що утворюються у складі побутових. Станом на 01.08.2018 
встановлено 129 контейнерів для збору небезпечних відходів на території  міста 

Києва (за адресами відповідно до пропозицій районних в місті Києві державних 
адміністрацій), 21 контейнер лишається в резерві. 



Враховуючи викладене та відповідно до пункту 5.2 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.11.2016 № 1131 (зі змінами) «Про організаційно-правові 
заходи щодо реалізації порушених у підтриманих електронних петиціях питань 
у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації)» пропоную петицію № 491 зняти із розгляду, як таку, що 
реалізована. 

 
 

З повагою 
 

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації П. Пантелеєв 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Кирій 235-92-38 


