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Щодо питання утилізації 
медичних відходів 

Депутатське звернення 

Шановний Петро Олександровичу! 

До мне, як депутата Київської міської ради та голови постійної комісії Київради 
з питань екологічної політики, звертаються стурбовані кияни щодо загрозливої 
ситуації для довкілля внаслідок збільшення споживання населенням засобів 
індивідуального захисту. 

Як зазначають кияни, прийняті  постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» нові норми обмежувальних 
заходів зобов’язують усіх без виключення громадян перебувати в громадських місцях 
із вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіратором або захисною 
маскою. Деякі рекомендації державних органів охорони здоров’я містять вказівку на 
обов’язкове носіння ще й гумових рукавичок для захисту в умовах, коли немає 
можливості помити руки. Всі ці засоби індивідуального захисту є одноразовими і після 
використання потребують утилізації як медичні відходи. 

Отже, зараз утворюється багато медичних відходів, які належать до категорії 
особливо небезпечних як потенційно інфіковані та потребують окремого порядку їх 
утилізації. Натомість були вже зафіксовані факти, коли ці відходи знаходили в 
посадках, на пустирях або на смітниках. 



Сам процес утилізації або знищення медичних відходів може спричинити 
виділення безлічі небезпечних речовин, тобто як і захоронення цих відходів на 
полігоні, так і їх спалювання - мають бути здійснені відповідно до екологічних норм та 
правил.  

Отже, кияни зазначають, що з огляду на епідеміологічну ситуацію пов'язану з 
коронавірусом, утилізація небезпечних медичних відходів від населення набуває 
неабиякої гостроти. Поводження з небезпечними медичними відходами потребує 
негайної належної організації та інформаційної підтримки населення і створення 
можливості здати дані відходи в утилізацію у всіх районах м.Києва. 

Враховуючи зазначене, керуючись законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад», прошу Вас: 

1. Забезпечити збір, перевезення, утилізацію небезпечних медичних відходів від
населення відповідно до вимог санітарних та екологічних норм та правил. 

2. Обладнати на території міста потрібні зони, виділити сміттєві урни з певним
маркуванням для викидання масок та рукавиць тощо. 

3. Провести інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо
порядку утилізації засобів індивідуального захисту. 

Про результати розгляду цього звернення та вжиті заходи прошу повідомити 
мене електронною поштою k.yalovoy@gmail.com та за адресою моєї громадської 
приймальні : м.Київ, вул.Салютна, 4-а у встановлений законом термін. 

З повагою 

Депутат Київради,  

голова постійної комісії  

Київської міської ради  

з питань екологічної політики Костянтин Яловий 
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