
 
  

 
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від   19 липня  2018 року       № 408 

 

 м.Київ 
 

 
Про схвалення проекту змін до Програми поводження з  

твердими побутовими відходами у Київській області  
на 2017-2020 роки 

 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, 
„Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, 
Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 
Київської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 214-11-VII (зі змінами), 
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, 
враховуючи висновки департаменту фінансів облдержадміністрації від 
10.07.2018 № 10-05-19/1680, департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації від 11.07.2018 № 28-01-11/1018:  

 
1. Схвалити проект змін до Програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Київській області на 2017-2020 роки (далі – проект змін до 
Програми), що додається. 

 
2. Заступнику голови облдержадміністрації Денисенку Ю.О. у 

встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту 
змін до Програми на затвердження Київській обласній раді. 

 
3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому 

порядку змін до Програми: 
3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до 

обласного бюджету на 2018 рік та наступні роки, за поданням головних 
розпорядників коштів, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи 
з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів; 

3.2. департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 
департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст 
обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків. 
 
 

 
Голова адміністрації    (підпис)       О.Л. Горган 

 



 

 
СХВАЛЕНО 
 
Розпорядження голови Київської  
обласної державної адміністрації 
 
19.07.2018 № 408 
 
 

Проект 
 

 
З М І Н И 

до „Програми поводження з твердими побутовими відходами  
у Київській області на 2017-2020 рокиˮ 

1. Додаток 1 Програми викласти у такій редакції: 
„ Додаток 1 

ПАСПОРТ 
(загальна характеристика обласної програми) 

Програми поводження з твердими побутовими відходами 
у Київській області на 2017-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої 
влади/органу місцевого 
самоврядування про 
ініціювання розроблення 
програми*  

Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 09 
березня 2017 року № 84 «Про 
ініціювання розробки проекту 
Програми поводження з твердими 
побутовими відходами у Київській 
області на 2017-2020 роки» 

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
схвалення проекту 
програми/змін до програми 

Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 
19.05.2017 № 274 «Про схвалення 
проекту Програми поводження з 
твердими побутовими відходами у 
Київській області на 2017-2020 
роки»/розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 
20.02.2018 № 85 «Про схвалення 
проекту змін до Програми поводження 
з твердими побутовими відходами у 
Київській області на 2017-2020 
роки»/розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 
26.04.2018 № 262 «Про внесення змін 
до розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 
20.02.2018 №85», розпорядження 
голови Київської обласної державної 
адміністрації від 19.07.2018 № 408 
«Про схвалення проекту змін до 
Програми поводження з твердими 
побутовими відходами у Київській 
області на 2017-2020 роки» 
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4. Розробник програми  Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації 

5. Співрозробники програми  Районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міст обласного значення та 
організації 

6 Головний розпорядник 
коштів 

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, департамент регіонального 
розвитку та житлово-комунального 
господарства Київської обласної державної 
адміністрації 

7. Відповідальний виконавець 
програми  

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, департамент регіонального 
розвитку та житлово-комунального 
господарства Київської обласної державної 
адміністрації 

8. Учасники програми  
(співвиконавець) 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, департамент 
регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міст 
обласного значення, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, 
організації та ін. 

9. Термін реалізації програми 2017-2020 роки 

9.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових 
програм) 
 

І етап 

10. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми (для 
комплексних програм) 

обласний бюджет (у тому числі обласний 
фонд охорони навколишнього природного 
середовища), районні бюджети, бюджети 
органів місцевого самоврядування (у тому 
числі місцеві фонди охорони 
навколишнього природного середовища) 

11. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього 

2 031 543,274 тис. грн 

 у тому числі:  
11.1. коштів державного бюджету 

коштів обласного бюджету 
коштів інших місцевих 
бюджетів 
коштів інших джерел 

23623,294 тис. грн 
105476,811 тис. грн 
 
8993,6 тис. грн 
1893449,569 тис. грн 

 

” 
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2. Додаток 2 Програми викласти у такій редакції: 

„ Додаток 2 

Ресурсне забезпечення обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами 

у Київській області на 2017-2020 роки 
  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

І етап виконання програми ІІ етап 

(20__ - 

20__ 

роки) 

ІІІ 

етап 

(20__ - 

20__ 

роки) 

Всього витрат на 

виконання програми 

тис. грн. 

 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 

66158,536 0 1321843,838 643540,9 0 0 2031543,274 

державний бюджет 23623,294 0 0 0 0 0 23623,294 

обласний бюджет 30454,573 0 11352,238 63670,0 0 0 105476,811 

районні, міські (міст 

обласного значення), 

об’єднаних 

територіальних громад 

бюджети 

0 0 3173,3 5820,3 0 0 8993,6 

бюджети сіл, селищ, міст 

районного значення 

0 0 0 0 0 0 0 

кошти небюджетних 

джерел 

12080,669 0 1307318,3 574050,6 0 0 1893449,569 

 

” 
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3. Додаток 2.1 Програми викласти у такій редакції: 

„ Додаток 2.1 

Показники продукту Програми поводження з твердими побутовими відходами 

у Київській області на 2017-2020 роки 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
ІІ етап 

(20__ - 

20__ 

роки) 

ІІІ 

етап 

(20__ - 

20__ 

роки) 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

тис.грн. 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І Показники продукту програми 

1 Заплановане розроблення 

проектної документації з 

будівництва, реконструкції, 

рекультивації полігонів ТПВ 

шт. 0 9 0 6 18 - - 57400,0 

2 Заплановане будівництво, 

реконструкція, 

рекультивація полігонів ТПВ 

шт. 0 2 0 32 19 - - 1931445,774 

3 Заплановане придбання 

спеціалізованої техніки 

шт. 0 0 0 0 16 - - 32000,0 

4. Просвітницька діяльність шт. 0 0 0 4 6 - - 466,0 

5. Заплановане придбання 

контейнерів для роздільного 

збирання твердих побутових 

відходів 

шт. 0 0 0 200 350 - - 8413,5 

6. Облаштування 

контейнерних майданчиків 

шт. 0 0 0 100 175 - - 1818,0 

ІІ Показники ефективності програми 

1 Заплановане розроблення 

проектної документації з 

будівництва, реконструкції, 

рекультивації полігонів ТПВ 

тис.грн. 0 14000,0 0 11800,0 31600,0 - - 57400,0 

2 Заплановане будівництво, 

реконструкція, 

рекультивація полігонів ТПВ 

тис.грн. 0 52158,536 0 1306287,238 573000,0 - - 1931445,774 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Заплановане придбання 

спеціалізованої техніки 

тис.грн. 0 0 0 0 32000,0 - - 32000,0 

4. Просвітницька діяльність тис. грн. 0 0 0 162,0 304,0 - - 466,0 

5. Заплановане придбання 

контейнерів для роздільного 

збирання твердих побутових 

відходів 

тис. грн. 0 0 0 3155,0 5258,5   8413,5 

6. Облаштування 

контейнерних майданчиків  

тис. грн. 0 0 0 439,6 1378,4   1818,0 

ІІІ Показники якості програми 

1 Заплановане розроблення 

проектної документації з 

будівництва,  реконструкції, 

рекультивації полігонів ТПВ 

% до 

заплано 

ваного 

0 24,39 0 20,55 55,05 - - 57400,0 

2 Заплановане будівництво, 

реконструкція, 

рекультивація полігонів ТПВ 

% до 

заплано 

ваного 

0 2,70 0 67,63 29,66 - - 1931445,774 

3 Заплановане придбання 

спеціалізованої техніки 

% до 

заплано 

ванного 

0 0 0 0 100 - - 32000,0 

4. Просвітницька діяльність % до 

заплано 

ваного 

0 0 0 34,76 65,23 - - 466,0 

5. Заплановане придбання 

контейнерів для роздільного 

збирання твердих побутових 

відходів 

% до 

заплано 

ваного 

0 0 0 37,49 62,50 - - 8413,5 

6. Облаштування 

контейнерних майданчиків  

% до 

заплано 

ваного 

0 0 0 24,14 75,81 - - 1818,0 

” 

” 
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4. Додаток 3 Програми викласти у такій редакції: 

 „ Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами 

у Київській області на 2017-2020 роки 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

вико 

нання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн., в тому числі: Очікуваний 

результат 
2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 
2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у м. Біла Церква 

2019 

рік 

Департамент 

екології  

та природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 2500,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   2500,0  

     

2. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію полігону 

ТПВ у Білоцерківському 

районі (ЖКПВ 

«Фурсівське») 

2019 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 2000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет   2000,0  

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

3. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію полігону 

ТПВ у Білоцерківському 

районі (ДКВП 

«Комунальник») 

2019 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 2000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюдже     

- обласний бюджет   2000,0  

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігону ТПВ у  

м. Біла Церква 

(Білоцерківський  

КАТП-1028) 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

5. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону  

ТПВ у м. Кагарлик 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1300,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1300,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

6. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Богуслав 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

7. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Фастів 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації  

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     



8 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Тараща 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

9. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Узин  

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

10. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Тетіїв 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Сквира 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

12. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у м. Ржищів 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

13. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ у 

Володарському районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

14. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у смт Макарів 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ у 

Бородянському районі 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної  

державної 

адміністрації 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

16. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у Поліському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1300,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1300,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

17. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво  

полігону ТПВ  

у Вишгородському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

18. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ  

у Вишгородському 

районі 

(«ДимерськийККП») 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ  

у Вишгородському 

районі (РПК 

«Комунальник») 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього -  - 2000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

20. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво 

сортувально-

перевантажувального 

комплексу   

у Васильківському 

районі  

2019 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 1300,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   1300,0  

     

21. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ  

у Васильківському 

районі (КП 

«Васильківський 

КПП») 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 2000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

22. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ  

у Васильківському 

районі (КП 

«Гребінківський ККП») 

2019 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 2000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   2000,0  
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у Києво-

Святошинському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

24. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ у Києво-

Святошинському 

районі (Києво-

Святошинське ВУЖКГ) 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього 2000,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 2000,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

25. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у Обухівському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

26. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у Бориспільському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адмністрації 

Усього - - - 2500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

рекультивацію 

полігонів ТПВ  

у Бориспільському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 2000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   2000,0  

     

28. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Яготин 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

29. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у смт Баришівка 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

30. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у м. Березань 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 1500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    1500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ 

 у м. Переяслав-

Хмельницький 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

32. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

реконструкцію 

полігону ТПВ  

у смт Згурівка 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього 1500,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 1500,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

33. Розроблення 

проектної 

документації 

Розроблення проектної 

документації на 

будівництво полігону 

ТПВ у Броварському 

районі 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 2500,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет    2500,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     



15 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ та сортувально-

переробного комплексу 

енергоавтономного (з 

енергоблоками для 

вироблення електричної 

і теплової енергії)  

у м. Біла Церква  

2019-

2020 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 150000,0 150000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   150000,0 150000,0 

     

35. Будівництво Рекультивація  

полігону ТПВ  

у Білоцерківському 

районі (ЖКПВ 

«Фурсівське») 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 30000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    30000,0 

     

36. Будівництво Рекультивація  

полігону ТПВ  

у Білоцерківському 

районі (ДКВП  

«Комунальник») 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово- 

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 30000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного  

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    30000,0 
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Продовження додатка 3 
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37. Будівництво Рекультивація  

полігону ТПВ  

у м. Біла Церква 

(Білоцерківський 

КАТП-1028) 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 30000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    30000,0 

     

38. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ та сортувально-

переробного комплексу 

у м. Кагарлик 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 15000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    15000,0 

     

39. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у  м. Богуслав 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної  

адміністрації 

 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 
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Продовження додатка 3 
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40. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Богуслав 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 

     

41. Будівництво Реконструкція полігону 

твердих побутових 

відходів м. Миронівка 

Київської області. 

Коригування 

2017 

2019 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього 23623,294 - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет 23623,294    

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

  

 

   

42. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у м. Фастів 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 
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43. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Фастів 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

44. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у м. Тараща 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 

     

45. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Тараща 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 
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46. Будівництво Полігон твердих 

побутових відходів в 

смт. Рокитне Київської 

області (коригування) 

2017 

2019 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього 9268,752 - 7287,238 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 6188,083  7287,238  

- місцевий бюджет     

- інші джерела 3080,669    

     

47. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у м. Узин 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

48. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Узин 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  
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49. Будівництво Будівництво полігону 

твердих побутових 

відходів в смт. Ставище 

Київської області 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної  

адміністрації 

 

Усього 4266,49 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 4266,49    

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

50. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у м. Сквира 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 

     

51. Будівництво Будівництво 

сортувально- 

перевантажувальної 

станції у м. Сквира 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 
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52. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ у м. Ржищів 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

53. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Ржищів 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

54. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у смт Володарка 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  
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55. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Володарка 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

56. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у смт Макарів 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

57. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Макарів 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     



23 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у смт Бородянка 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 

     

59. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Бородянка 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 

     

60. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ  у смт Іванків 

2017 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього 15000,0 - - - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет 6000,0    

- місцевий бюджет     

- інші джерела 9000,0    
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61. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Іванків 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 

     

62. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ у Поліському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 10000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного  

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   10000,0  

     

63. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у Поліському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  
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64. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ та сортувально-

переробного комплексу 

енергоавтономного (з 

енергоблоками для 

вироблення електричної 

і теплової енергії)  

у Вишгородському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 300000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   300000,0  

     

65. Будівництво Рекультивація  

полігону ТПВ  

у Вишгородському 

районі («Димерський 

ККП») 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної  

адміністрації 

 

 

Усього - - 30000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   30000,0  

     

66. Будівництво Рекультивація  

полігону ТПВ  

у Вишгородському 

районі (РПК 

«Комунальник») 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 30000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   30000,0  
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67. Будівництво Рекультивація  полігону 

ТПВ у Васильківському 

районі  

(КП «Васильківський 

КПП») 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 30000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   30000,0  

     

68. Будівництво Рекультивація полігону 

ТПВ у Васильківському 

районі  

(КП «Гребінківський 

ККП») 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 30000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   30000,0  

     

69. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ  у Києво-

Святошинському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюдже     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  
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70. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у Києво-

Святошинському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

71. Будівництво Рекультивація полігону 

ТПВ у Києво-

Святошинському 

районі (Києво-

Святошинське ВУЖКГ) 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 30000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   30000,0  

     

72. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ у Обухівському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  
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73. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у Обухівському 

районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

74. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ та сортувально-

переробного комплексу 

енергоавтономного (з 

енергоблоками для 

вироблення електричної 

і теплової енергії)  

у Бориспільському 

районі 

2019-

2020 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 150000,0 150000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   150000,0 150000,0 

     

75. Будівництво Рекультивація полігону 

ТПВ у Бориспільському 

районі  

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 30000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    30000,0 
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76. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ  у м. Яготин 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

77. Будівництво Будівництво 

сортувально-

переробного комплексу 

у м. Яготин 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

78. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у смт Баришівка 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  
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79. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Баришівка 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

80. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ  у м. Березань 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

81. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Березань 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     



31 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ у м. Переяслав-

Хмельницький 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 20000,0  Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   20000,0  

     

83. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у м. Переяслав-

Хмельницький 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - 3000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   3000,0  

     

84. Будівництво Реконструкція полігону 

ТПВ  у смт Згурівка 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

Усього - - - 20000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    20000,0 

     



32 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85. Будівництво Будівництво 

сортувально-

перевантажувальної 

станції у смт Згурівка 

2020 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 3000,0 Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела    3000,0 

     

86. Будівництво Будівництво полігону 

ТПВ та сортувально-

переробного комплексу 

енергоавтономного (з 

енергоблоками для 

вироблення електричної 

і теплової енергії)  

у Броварському районі 

2019 

рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - 300000,0 - Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища, 

грунтів, 

підземних вод 

- державний бюджет     

- обласний бюджет     

- місцевий бюджет     

- інші джерела   300000,0  

     

87. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Березанська міська 

рада 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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88. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Узинська міська рада 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

89. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Богуславська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

90. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Броварська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

91. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Васильківська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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92. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Іванківська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

93. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Кагарлицька РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

94. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Макарівська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

95. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Миронівська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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96. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Переяслав-

Хмельницька РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

97. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Тетіївська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

98. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Фастівська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

99. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних  

засобів для 

забезпечення  

збирання і 

транспортування ТПВ 

Яготинська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     
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100. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Білоцерківська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 2000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюджет     

- обласний бюджет    2000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

101. Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних засобів 

для забезпечення 

збирання і 

транспортування ТПВ 

Вишгордська РДА 

2020 

рік 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Усього - - - 4000,0 Забезпечення 

вивезення ТПВ 

серед населення 
- державний бюдже     

- обласний бюджет    4000,0 

- місцевий бюджет     

- інші джерела     

     

102. Просвітницька 

діяльність 

Проведення 

конференцій, семінарів,  

видання поліграфічної  

продукції, інших заходів 

щодо впровадження 

роздільного збору  

відходів 

2019- 

2020 

роки 

Департамент 

екології  

та природних 

ресурсів 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні  

адміністрації, 

органи  

місцевого  

самоврядува 

ння, 

підприємства, 

установи,орга- 

нізації та ін. 

Усього - - 162,0 304,0 Підвищення 

екологічної 

освіченості 

населення 

- державний бюджет     

- обласний бюджет   65,0 70,0 

- місцевий бюджет   87,0 214,0 
- інші джерела   10,0 20,0 
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103. Закупівля 

контейнерів 
Придбання контейнерів 
з роздільного збору 
побутових відходів для 
населених пунктів 
Київської області  

2019-
2020 
роки 

Районні 
державні 
адміністрації, 
виконавчі 
комітети міст 
обласного 
значення, 
органи 
місцевого 
самоврядува 
ння, 
підприємства, 
установи, 
організації та 
ін. 

Усього - - 3155,0 5258,5 Забезпечення 
роздільного 
збирання 
твердих 
побутових 
відходів 

- державний бюджет     
- обласний бюджет     
- місцевий бюджет   2763,5 4461,5 
- інші джерела  - 391,5 797,0 

     

104. Облаштування 
контейнерних 
майданчиків 

Облаштування 
контейнерних 
майданчиків для 
роздільного збору 
побутових відходів в 
населених пунктах 
Київської області  

2019-
2020 
роки 

Районні 
державні 
адміністрації, 
виконавчі 
комітети міст 
обласного 
значення, 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, 
підприємства, 
установи, 
організації та 
ін. 

Усього - - 439,6 1378,4 Забезпечення 
роздільного 
збирання 
твердих 
побутових 
відходів 

- державний бюджет     
- обласний бюджет     
- місцевий бюджет   322,8 1144,8 
- інші джерела   116,8 233,6 
     

 

ˮ 
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