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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua  

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua  

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527 
 

 

Прем’єр-міністрові України 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

Про проєктування сучасного 

багатофункціонального комплексу 

поводження з відходами різних типів 

 

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре! 

 

На сьогодні в Україні, зокрема й у Київському регіоні, склалася 

незадовільна  ситуація з безпечною переробкою, утилізацією та захороненням 

відходів, у тому числі небезпечних. Як наслідок, довкіллю завдається 

непоправної шкоди. 

Особливо критична потреба існує в знешкодженні відходів, зосереджених 

на території заводу ВАТ «Радикал», який розміщується в м. Києві. 

Підприємство з 2000-х років перебуває в процедурі банкрутства. При цьому 

несе потенційну загрозу довкіллю і здоров’ю людей. На території заводу 

кількість ртутєвмісних відходів становить понад 200 тис. т, з них 10 тис. т – 

сильно насичені ртуттю. Потужності, що переробляють ртутні відходи, 

залишилися на окупованій території.  

Київська міська державна адміністрація разом з Київською обласною 

державною адміністрацією опрацьовують пропозицію щодо створення 

багатофункціонального комплексу з переробки та захоронення побутових 

відходів, а також знешкодження та утилізації  небезпечних відходів.  

Зазначений проєкт попередньо опрацьовано з Державним агентством 

України з управління зоною відчуження й Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України. Реалізація проєкту передбачається шляхом 

реконструкції полігона твердих побутових відходів «Лелів», який зараз 

функціонує в зоні відчуження. Київська міська державна адміністрація зі свого 

боку готова взяти участь у співфінансуванні реалізації цих заходів.  

https://kyivcity.gov.ua/
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Службами Київської міської державної адміністрації та Київської обласної 

державної адміністрації зібрано та узагальнено інформацію про обсяги 

відходів, які підлягають екологічно безпечній переробці та захороненню 

(додається). 

Вельмишановний Денисе Анатолійовичу, прошу Вашого доручення 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України та Державному 

агентству України з управління зоною відчуження щодо врахування 

показників, зазначених у додатку, для підготовки техніко-економічного 

обґрунтування та проєктування сучасного багатофункціонального комплексу 

поводження з відходами різних типів.  

 

Додаток: інформація про обсяги відходів, які підлягають екологічно                 

безпечній переробці та захороненню, на 1 арк. в 1 прим. 

 

З повагою 

Голова                                                                                               Віталій КЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петро Пантелеєв  

Дмитро Науменко 279 29 21 

 


