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1.

2.

3.

4.

Реалізація заходів міської програми поводження з побутовими 

відходами у м. Києві на 2010-2015 роки.
2010-2015 2067554.8            - 81474.8 1284629.8 64557.0         - 38801.0 25756.0

1

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       

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

Підприємства-перевізники

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Усього

23250,

-

38427,0

24884,0

26967,0

15938,0

129466,0

       

23250,0

-

38427,0

24884,0

26967,0

15938,0

129466,0

7029,07

1440,3

3747,5

9789,8

22006,67

        

      

1440,3

1440,3

7029,07

3747,5

9789,8

20566,37

Перевізниками  придбано 56 сміттєвозів за власні 

кошти на суму 20566,37 тис. грн.Погашено 

заборгованість у сумі 1440,3 тис. грн за придбання 

автомобілів у попередні роки. За кошти Київського 

міського фонду охорони навколишнього 

середовища КП "Київкомунсервіс" закуплено 

спецавтомобіль для миття контейнерів на суму 

1995, 0 тис. грн.

2
Придбання контейнерів (з кришками і на колесах) для зберігання 

ПВ

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

Підприємства-перевізники

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Усього

31852,5

85801,3

4374,0

3500,0

-

6150,0

131677,8

     

      950,0

      4374,0

      3500,0

      650,0

      9474,0

30902,5

85801,3

-

-

-

5500,0

122203,8

1282,38

825,0

858,0

5837,4

8802,78

1282,38

825,0

858,0

647,8

3613,18

5189,6

5189,6

Протягом дії Програми контейнери було закуплено 

як за кошти бюджету м. Києва так і за кошти 

підприємств сфери поводження з відходами, 

зокрема у 2015 році придбано 108 контейнерів для 

збору ТПВ для ПрАТ "Київспецтранс" обємом           

1,1 куб. м за кошти бюджету у сумі 647,8 тис. грн.  

Крім того, підприємствами-перевізниками відходів 

закуплено 880 контейнерів для збору відходів 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.

3
Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового 

відпочинку, на зупинках транспорту і в інших необхідних місцях 

Балансоутримувачі, власники 

території

2013

Усього
1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

З бюджету міста Києва у 2013 році на закупівлю 

урн для сміття виділено 1000,0 тис. грн, по 100,0 

тис. грн кожному району.

Кошти розподілено між житлово-експлуатаційними 

організаціями, комунальними підприємствами по 

утриманню зелених насаджень та шляхово-

експлуатаційними управліннями районів міста.

Київським дослідно-виробничим підприємством 

«Контакт» Українського товариства глухих у 2013 

році виготовлено за кошти міського бюджету та 

реалізовано комунальним підприємствам міста 

Києва 2860 урн для сміття на загальну суму       

858,0 тис. грн. Урни розміщено на тротуарах, 

прибудинкових територіях, у парках. скверах та 

зонах відпочинку.

Залишок коштів комунальні підприємства районів 

використали на закупівлю урн більшого об’єму у 

інших виробників.

4. 

Впровадження нових технологій поводження з побутовими 

відходами.                        Впровадження системи миття та 

дезінфекції сміттєзбиральних контейнерів

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

КП "Київкомунсервіс"

2013

Усього
1995,0

1995,0

1995,0

1995,0

За кошти Київського міського фонду охорони 

навколишнього середовища КП "Київкомунсервіс" 

закуплено спецавтомобіль для миття контейнерів 

на суму 1995, 0 тис. грн.

Усього

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.

у тому числі за рахунок, тис.грн.

бюджет м. Києва
кошти небюджетних 

джерел

№ з/п Захід Відповідальний виконавець Термін виконання

Планові обсяги фінансування, тис.грн.

(найменування відповідального виконавця програми)

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми: 

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)

Інформація про виконання програми у 2010- 2015 роках

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

   (найменування головного розпорядника коштів програми)

у тому числі за рахунок, тис.грн.

бюджет м. Києва

кошти 

небюджетних 

джерел

Усього державний 

бюджет

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання програми)

державний бюджет
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5 Реконструкція заводу «Енергія» 

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури 

ВАТ "Київспецтранс"

2012

2013

2014

2015

Усього

1351,3

27775,0

2100,0

2367,7

33594,0

1351,3

27775,0

2100,0

2367,7

33594,0

585,9

44,2

36,0

1041,8

1707,9

585,9

44,2

36,0

1041,8

1707,9

Протягом дії Програми виконувались роботи з 

розр. ПКД за проектами реконструкції заводу 

"Енергія": «Будівництво системи хімічного 

очищення димових газів на філіалі «Завод 

«Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», «Реконструкція 

заводу «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з 

установкою лінії термічного знешкодження 

(спалювання) відходів повул. Колекторній, 44 у 

Дарницькому районі м. Києва», «Реконструкція 

заводу з встановленням турбоагрегату для 

вироблення електричної енергії та видачею 

теплової та електричної енергії в міські 

мережі».Зокрема 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

6
та полігонів твердих побутових і промислових відходів з 

перетворенням їх на екологічно безпечні об’єкти. 2015

Усього
1295,6

1295,6
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 профінансовано у повному обсязі.

7

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

2013

2014

Усього

869000,0

819460,0

1688460,0

50,0

50,0

167500,0

819460,0

986960,0

Кошти міського бюджету на зазначені заходи не 

було передбачено.З метою збереження природного 

середовища та ощадливого ставлення до природних 

ресурсів Київського регіону, запобігання 

забрудненню підземних вод та зменшення викидів 

парникових газів у повітря опрацьовується питання 

перспективного будівництва сміттєпереробних та 

сміттєсортувальних комплексів на території 

Київської області. Для міста Києва (з урахуванням 

Київської області) достатньо будівництва 4 

(чотирьох) сміттєсортувально-переробних 

комплексів, зокрема можливе будівництво ТЕЦ на 

відновленому паливі у Деснянському районі м. 

Києва.

Зазначений об’єкт планується розмістити поблизу 

ТЕЦ-6, при цьому можливо вирішити питання 

скидання теплової/електричної енергії до мереж 

житлових масивів міста Києва.Наприкінці 2015 

року за підтримки Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) та уряду Швеції проведено 

попереднє дослідження щодо доцільності 

будівництва такого сміттєспалювального заводу та 

підготовлено відповідний звіт, у якому підтримано 

ідею реалізації зазначеного проекту.Реалізація 

проекту дозволить забезпечити знешкодження 

твердих побутових відходів у обсязі 500 тис. куб. м 

на рік, що, у свою чергу, покращить санітарний 

стан міста, забезпечить отримання додаткових 

альтернативних видів енергоресурсів, зменшить 

навантаження на полігон ТПВ № 5 у с. Підгірці та 

надасть можливість розпочати рекультивацію I і II 

черг полігону.

Вартість будівництва сміттєпереробних комплексів 

визначається інвестором і може становити суму від 

30 млн євро у залежності від потужності одного 

комплексу.
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8

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" 

2012-2015

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 освіти м. Києва (школи, дитячі садки 

тощо).  

9 Розробка Схеми санітарної очистки 2011

2012

2013

Усього

2660,0

2660,0

2660,0

2660,0

200

800,0+145,0

1660,0

2805,0

200

800,0+145,0

1660,0

2805,0

Спеціальним фондом місцевого бюджету на 

розробку "Схеми санітарного очищення м. Києва" у 

2011 році виділено планових асігнувань у сумі 

2660,0 тис. грн, виконано робіт на суму 1560,0 тис. 

грн, профінансовано - 200,0 тис.грн, у 2012 - 800,0 

тис.грн та  145,0 тис.грн на розроблення окремого 

розділу Схеми  "Порядок організації збору від 

населення небезпечних відходів в частині 

побутових (хімічні джерела струму, ртутні 

люмінісцентні лампи, високотехнологічне сміття 

та інше) та подальшої його утилізації", у 2013 - 

1660,0 тис. грн на впровадження комплексної 

системи санітарної очистки.Схему санітарного 

очищення м. Києва затверджено розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

10.02.2014 № 193 «Про затвердження Схеми 

санітарного очищення м. Києва».

10

Технічне переоснащення та вирішення проблем полігону № 5 

(«Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. 

Підгірці Обухівського району Київської області»)                                                                                                                                             

2012

2013

2014

2015

Усього

46000,0

4000,0

10099,0

6520,2

66619,2

4000,0

10099,0

6520,0

20619,0

46000,0

46000,0

463,0

7141,3

9986,0

2663,2

20253,5

463,0

7141,3

9986,0

2663,2

20253,5

Протягом 2012-2015 років виконувались роботи з 

розробки ПКД та реалізація проекту на об"єкті  

«Реконструкція та технічне переоснащення 

полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського 

району Київської області». 

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

Департамент міського 

благоустрою тазбереження 

природного середовища
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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.

2010

2013

2015

Усього

9757,8

1500

3320,0

14577,8

9757,8

1500

3320,0

14577,8

662,5

419,8

3216,0

4298,3

662,5

419,8

3216,0

4298,3

Програмою соціально-економічного розвитку м. 

Києва на 2010 рік з спеціального фонду міського 

бюджету було передбачено 9757,8 тис. грн. (з 

урахуванням обсягів фінансування робіт, 

виконаних у 2009 році у сфері поводження з 

побутовими відходами в розмірі 1468,9 тис. грн.). 

Фактичні обсяги фінансування за цим напрямом 

склали 662,5 тис. грн. на реалізацію проекту 

«Реконструкція та модернізація технологічного 

комплексу підготовки, переробки та знешкодження 

фільтраційних вод полігону ТПВ № 5 в с. 

Підгірці». Для поліпшення санітарно-екологічного 

стану полігонуТПВ № 5 на виконання робіт з 

модернізації та відновлення функціонування 

системи очистки стічних вод «ROCHEM UF-

Sisteme GmbH» у 2013 році освоєно кошти у сумі 

419,8 тис. грн, у 2015 роцівиділено 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"

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

Департамент міського 

благоустрою тазбереження 

природного середовища

57,1

57,1

100,0

100,0

Зокрема у 2013 році проведено 210 спеціальних

тренінгів для різних вікових груп, у яких прийняло

участь більше 5,8 тис. учнів із 47 навчальних

закладів Дарницького, Дніпровського,

Печерського, Оболонського, Солом’янського

районів, проведено окремі навчальні тренінги для

представників громадських організацій, лекції для

студентів-екологів Національного транспортного

університету, Національного педагогічного

університету ім. Драгоманова, університету «Крок»

та ін., які приймають участь в просвітницьких

проектах підприємства, спрямованих на

впровадження системи роздільного збору

побутових відходів.   

57,1

57,1

12 Організація та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів з

питань поводження з ПВ

2013

Усього

100,0

100,0
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A B C D E F G H I J K L M
Департамент житлово-

комунальної інфраструктури

КП «КМБП»,

ГУОН,

ГУЕОПР

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

КП "Київкомунсервіс"

2010-2015

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 Національним транспортним університетом та

Національним педагогічним університетом ім.

М.П. Драгоманова підприємство надає методичну

допомогу студентам-екологам, які на базі

КП«Київкомунсервіс» проходять виробничу

практику, проводять наукові дослідження,

виконують дипломні та курсові роботи.

15 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»

2010-2015 - Розміщення соцреклами: метрополітен, телеканал

“ТРК Київ”, Державні радіокомпанії: Мрія та

Промінь, підтримка сторінки у соціальній мережі

Facebook. Надано безліч коментарів та інтерв'ю

для телеканалів Розміщено публікації у ЗМІ та

Інтернет-ресурсах.

16 Створення та розповсюдження видавничої продукції

природоохоронного спрямування (книги, тематичні альбоми,

листівки, буклети, плакати, тощо)

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури, 

КП "Київкомунсервіс"

2013

2015

Усього

100,0

300,0

400,0

100,0

300,0

400,0

37,2

297,905

335,105

37,2

297,905

335,105

У 2013 році Київським міським фондом охорони

навколишнього природного середовища на

створення та розповсюдження поліграфічної

продукції з поводження з відходами перераховано

37,2 тис. грн, у 2015 році за кошти 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.

2013

13 Організація та проведення в загальноосвітніх закладах щорічних

конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з

відходами та дитячих свят.

2010-2015

Створення на базі КП «Київкомунсервіс» загальноміського

інформаційно-просвітницького екологічного центру поводження з

відходами

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури , 

КП "Київкомунсервіс"

17 Проведення науково-практичних семінарів з екологічної та

природоохоронної тематики для освітян (з урахуванням специфіки

екологічних проблем регіону)  

У 2013 році у рамках форуму «Довкілля для

України» відбулася Міжнародна виставка

«Довкілля -2013». КП «Київкомунсервіс» в

черговий раз успішно презентувало діяльність в

галузі впровадження системи роздільного збору

побутових відходів в столиці, що підтверджено

спеціальною відзнакою та Дипломом Міжнародної

виставки.

Також підприємство отримало Диплом за участь у

Національному конкурсі «Green Awards Ukraine».

КП “Київкомунсервіс” проведено нагородження

переможців міського конкурсу дитячої та юнацької

творчості «Обери чисте майбутнє».  

Організовано та проведено екологічну ініціативу

«Перший Всеукраїнський флеш-моб» спільно з

громадськими активістами. У рамках співпраці з

Національним транс портним університетом та

Національним педагогічним університетом ім. МП.

Драгоманова підприємство надавало методичну

допомогу студентам-екологам, які на базі КП

«Київкомунсервіс» проходили виробничу практику,

проводили наукові дослідження, дипломні та

курсові роботи, зустрічалися з фахівцями в галузі

екології. На Міжнародному екологічному форумі

«Довкілля для України», важливою складовою

якого є Міжнародна виставка «Довкілля 2014», КП

«Київкомунсервіс» отримало диплом за активну

роботу по реалізації природоохоронних програм за

підписом Міністра екології та природних ресурсів

України А. Мохника. У Міжнародному

виставковому центрі у м. Києві пройшла XII

Міжнародна спеціалізована виставка «КОМУНТЕХ 

- 2014», за якою затвердилася репутація

найавторитетнішого галузевого заходу для усіх

учасників житлово-комунальної сфери, КП

«Київкомунсервіс» презентувало усі напрямки своєї

роботи. По завершенню виставки підприємство

нагороджено дипломом.

14



43

45

46

47

48

A B C D E F G H I J K L M

КП «Київкомунсервіс»

  

2013

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс»

впровадило єдину систему GPS-моніторингу та

координації роботи підприємств-перевізників

побутових відходів. Це стало одним із перших

кроків нового керівництва підприємства на шляху

переходу до європейських стандартів роздільного

збору ТПВ. Система передає сигнал в режимі он-

лайн на монітори, що розташовані на підприємстві.

Це суттєво допомагає при здійсненні контролю за

вивозом відходів, оскільки працівники можуть

відстежувати де, коли і скільки відходів вивіз

кожен сміттєвоз, та при роботі зі скаргами

мешканців столиці. Крім того, власними силами

комунального підприємства "Київкомунсервіс"

забезпечується підтримка роботи «гарячої лінії» та

АРМ Call-центр з питань поводження з відходами. 

18 Створення та ведення міської інформаційної бази даних сфери

поводження з побутовими відходами

2010-2015Департамент житлово-

комунальної інфраструктури

17 Проведення науково-практичних семінарів з екологічної та

природоохоронної тематики для освітян (з урахуванням специфіки

екологічних проблем регіону)  

Організовано та проведено екологічну ініціативу

«Перший Всеукраїнський флеш-моб» спільно з

громадськими активістами. У рамках співпраці з

Національним транс портним університетом та

Національним педагогічним університетом ім. МП.

Драгоманова підприємство надавало методичну

допомогу студентам-екологам, які на базі КП

«Київкомунсервіс» проходили виробничу практику,

проводили наукові дослідження, дипломні та

курсові роботи, зустрічалися з фахівцями в галузі

екології. На Міжнародному екологічному форумі

«Довкілля для України», важливою складовою

якого є Міжнародна виставка «Довкілля 2014», КП

«Київкомунсервіс» отримало диплом за активну

роботу по реалізації природоохоронних програм за

підписом Міністра екології та природних ресурсів

України А. Мохника. У Міжнародному

виставковому центрі у м. Києві пройшла XII

Міжнародна спеціалізована виставка «КОМУНТЕХ 

- 2014», за якою затвердилася репутація

найавторитетнішого галузевого заходу для усіх

учасників житлово-комунальної сфери, КП

«Київкомунсервіс» презентувало усі напрямки своєї

роботи. По завершенню виставки підприємство

нагороджено дипломом.


