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Основні інтереси

Основні ресурси
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Україна без сміття

Громадський проект щодо покращення стану
навколишнього середовища

Співпрацює з Міністерством екології і природних ресурсів,
адміністраціями і комунальними підприємствами міст.
Запроваджено:
-проект MASTER добрих справ - мобільний пункт прийому
вторсировини, який обслуговує містян та організації Києва
-Освітній проекти для ОСББ та навчальних закладів
-Екологічний аудит
- Кришка Project
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Українська
екологічна асоціація
«Зелений світ»

Громадська організація, що займається питаннями
екології

Голова Асоціації очолював Українську делегацію на засіданні
Генеральної Асамблеї ООН, що розглядала питання надання
гуманітарної допомоги Україні, а також приймав участь як член
делегації в засіданнях Ради донорів фонду будівництва об’єкту
«Укриття» в Лондоні. Друкованим органом Асоціації є газета
«Зелений світ.»
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Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
КМДА

Забезпечує на території міста розвиток міської сфери Міський бюджет
поводження з відходами. Забезпечує укладення
договорів з підприємствами різних форм власності на
вивезення побутових відходів.
Надає пропозиції щодо збирання і видалення
побутових відходів, створення полігонів для їх
захоронення.
Забезпечує реалізацію повноважень КМДА щодо
затвердження норм надання послуг з вивезення
побутових відходів.
Надає пропозиції щодо затвердження схеми
санітарного очищення. Здійснює координацію
діяльності підприємств сфери поводження з
відходами міста Києва незалежно від форм власності і
підпорядкування.
Вивчає та аналізує стан сфери поводження з
відходами міста Києва, прогнозує показники його
подальшого розвитку.
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Мінрегіонбуд

Забезпечує формування та реалізацію державної Державний бюджет
регіональної політики, державної житлової політики
зокрема щодо поводження з побутовими відходами та
затверджує порядки, норми і правила
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НКРЕКП

Формування і забезпечення прогнозованості цінової і
тарифної політики у сфері перероблення та
захоронення побутових відходів,
обмеження впливу суб'єктів природних монополій на
державну політику та сприяння конкуренції на
суміжних ринках у сфері перероблення та
захоронення побутових відходів. Захист прав
споживачів у сфері перероблення та захоронення
побутових відходів.
Ліцензування господарської діяльності з
перероблення та захоронення побутових відходів,
розроблення і затвердження ліцензійних умов і
порядку контролю за їх дотриманням; встановлює
межу, нижче рівня якої суб'єктам дозволяється
провадити свою діяльність без ліцензій.

Спец. фонду Державного бюджету України

6

Філіал «Завод
"Енергія"» ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”

Спалювання твердих побутових відходів.
Виробництво теплової та електричної енергії з
твердих побутових відходів

Єдиний працюючий сміттєспалювальний завод в Україні.Зараз
завод в рік спалює 250 тис. тонн твердих побутових відхід
(ТПВ) - це 20% від загальної кількості ТПВ, які утворює Київ.
Проектні потужності підприємства дозволяють в перспективі
збільшити цю цифру до 350 тис. Тонн в рік, або 30%. Завод
також забезпечує теплом 13 об’єктів, які розташовані поблизу,
щороку відпускаючи 6-7 тис. Гкал тепла.
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«Київміськвторресу
рси»

Збір, переробка та утилізація побутових відходів

Підприємство «Київміськвторресурси» основна компанія в м.
Києві, де заготовлюється і первинно переробляється весь
спектр твердих промислових та побутових відходів як
вторинної сировини, включно скляниі, дерев'яні, полімерні
(поліетиленова плівка і упаковка, ПЕТФ - пляшки, пластмаса),
картонно-паперові, гумові і металеві відходи. Має 47
приймальні пунківи вторсировини в Києві, 5 приймальні
пункти в Київській області (2-Бровари,2-Вишгород, 1-

Бориспіль). Має власні дві сміттєсортувальні лінії, потужність
першої 24 тис. тонн на рік, другої – 8 тис. тонн на рік;
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КП
«Київкомунсервіс»

Реалізація заходів щодо розвитку системи
поводження з відходами у місті Києві.

Підприємством було організовано вивезення та утилізацію у 10
районах міста Києва протягом 2015 року 3,3 млн. т сміття, в
2016 – 3,6 млн. т сміття.
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ПАТ
«Київспецтранс»

Вивезення:
- твердих побутових відходів;
- великих габаритних побутових відходів;
- рідких побутових відходів.
Приймання та захоронення твердих побутових
відходів на полігоні №5 (с. Підгірці), та будівельних
відходів на полігоні №6

Площа полігону — 56,3 га, на ньому здійснюється захоронення
до 50% відходів, утворених у Києві. Відповідно до Звіту про
поводження з твердими побутовими відходами за № 1-ТПВ, на
полігонах № 5 та № 6 у 2013 році було поховано 1 546 520,67
куб. м побутових відходів
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Компания «Waste
Management
Systems»

Спеціалізується на зборі, вивезенні, переробці та
захоронення неутилізованого залишку відходів
різного походження.

Компанія запропонувала збір відходів в підземні контейнери
великої місткості.
Основна концепція полягає в використанні вертикальної
форми, коли дві третини контейнера розміщуються під землею.
Така оригінальна конструкція, в порівнянні з морально і
фізично застарілими смітниками традиційної системи збору
сміття, дає споживачам суттєві переваги: велику ємність, більш
тривалі інтервали між опустошениями, поліпшення гігієнічних
умов, більше зручності при використанні та економію місця на
території.
Компанія пропонує також послуги з встановлення,
обслуговування та миття контейнерів
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ЛКП «Збиранка»

Комунальне підприємство, що здійснює захоронення
твердих побутових відходів у Львові.

Підприємство експлуатує Грибовицьке сміттєзвалищі, яке діє з
1957 року, займає понад 33 га, є третім за розміром у Європі та
одним із найбільших забруднювачів навколишнього
середовища на території Львівської області.
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Асоціація зелених
України

Громадська організація, що займається питаннями
екології

