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Щодо діяльності пункту прийому
вторсировини по вул. Ю. Пасхаліна, 3
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Тимуре Фіруддіновичу!
Шановний Андрію Євгеновичу!
До мене як до депутата Київської міської ради (далі - Київрада) звернулися
виборці Дарницького району міста Києва з приводу законності діяльності пункту
прийому вторинної сировини за адресою: вул. Ю. Пасхаліна, 3 у Дарницькому
районі м. Києва.
Так, до мене повторно звернулися мешканців Дарницького району, які
скаржаться на постійно діючий пункт прийому вторсировини у мікрорайоні «Нова
Дарниця» Дарницького району м. Києва, який функціонує з метою прийому
склотари та усілякого брухту (див. фото у додатку до депутатського звернення).
Раніше цей пункт знаходився з іншого боку будівлі по вул. Ю. Пасхаліна, 3
на території парку «Привокзальний», але завдяки зусиллям працівників
Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (див. у додатку відповідь директора

департаменту Т. Ткаченка від 31.03.2021 р. №064-1686) його було зачинено. Але
пункт прийму вторсировини знову поновив свою діяльність за залізною брамою
будівлі по Ю. Пасхаліна, 3.
Крім того, як повідомили громадяни, 1 червня 2021 р. безхатченки фактично
демонтували нову металеву браму вхідної групи до парку «Привокзальний», але
завдяки втручанню перехожих браму зберегли від здачі на металобрухт (див. у
додатку скриншоти та фото).
Зі слів мешканців, вище зазначений пункт прийому є головний чинником,
який провокує збільшення безхатченків на мікрорайоні, незаконного розливу
сурогатних алкогольних напоїв та розповсюдження антисанітарного стану на
території парку «Привокзальний», та які передбачають відповідальність згідно з
статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також раніше окремим листом голова Дарницької РДА Я. Лагута звертався
до начальника Дарницького управління поліції Головного управління
Національної поліції у м. Києві Олександру П’ЯТНИКІВСЬКОГО щодо вжиття
невідкладних заходів реагування по пункту прийому вторсировини на території
парку «Привокзальний», та який зараз переїхав до будівлі по вул. Ю. Пасхаліна, 3
(див. у додатку до депутатського звернення).
Для здійснення такого виду діяльності слід зареєструватися в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у якому має
бути зазначено відповідний код згідно з ДК 009:2010 та отримати витяг з Єдиного
державного реєстру за умови, що фізична особа — підприємець надасть
державному реєстратору запит про надання витягу з видами діяльності.
Також слід мати на увазі, що відповідно до частини третьої ст. 9 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» при здійсненні такого
виду діяльності (за окремими видами відходів) необхідна ліцензія. Згідно з п. 1.4
Наказу Міністерства екології та природніх ресурсів України №431, ліцензуванню
не підлягає діяльність фізичних осіб, пов’язана зі збиранням та реалізацією
окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам.
Відповідно до ст. 1 Закону «Про відходи» №187 до відходів як вторинної
сировини належать відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують
відповідні технології і виробничо-технологічні та/або економічні передумови.
Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності зі
збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини суб’єкт
господарювання подає до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії, зразок
якої наведено у додатку 1 до Наказу Міністерства екології та природніх ресурсів
України № 431. Зазначена заява подається особисто або через уповноважений
орган чи особу.
Крім того, відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності» № 756 необхідно надати до заяви про видачу ліцензії
додаткові відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за
формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність: матеріальнотехнічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської
діяльності; власних або орендованих виробничих площ (приміщень).

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей» передбачає діяльність закладів, які спрямовані на
запобігання бездомності та реінтеграцію безхатченків. Законодавство передбачає
запобігання виникненню негативних суспільних наслідків, пов’язаних з
відсутністю в особи житла. Таким чином, держава та місто Київ піклується про
повернення до життя в суспільстві як повноправних його членів бездомних, а
також турбується про інших громадян, які потенційно можуть постраждати через
безхатченків. Зокрема, у м. Києві працює Центр обліку бездомних громадян, де
надають соціальний захист, ведуть облік безхатченків, допомагають їм відновити
документи тощо.
Керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
та статтею 20 Регламенту Київради та у зв’язку з вищезазначеним, прошу Вас:
1. Дати доручення щодо перевірки викладених фактів порушення прав
представників територіальної громади Дарницького району м. Києва,
зокрема по подіям з металевою брамою парку «Привокзальний», які
мали місце 1 червня 2021 р.;
2. Вжити заходів, спрямованих на негайне припинення діяльності та
демонтажу вищезазначеного пункту прийому вторинної сировини за
адресою: вул. Ю. Пасхаліна, 3 у Дарницькому районі м. Києва;
3. ГУ НП у Києві:
- перевірити вищенаведені факти та вжити невідкладних заходів
реагування по пункту прийому вторсировини, який знаходиться у
будівлі по Ю. Пасхаліна, 3 у Дарницькому районі м. Києва.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк через систему
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу:
malenko@kmr.gov.ua
Додатки на 7 арк. у 7 прим.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді
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