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ШАНОВНИЙ  АНАТОЛІЙ  МИКИТОВИЧ ! 
 

     До Вас звертається трудовий колектив виробничо-заготівельного підприємства «Київміськ-вторресурси». 

Минулої осені відбулися загальні збори мешканців мікрорайону «Микільська Слобідка». На цих зборах 

виступили представники КМДА та помічники деяких депутатів. 

 Вони розповіли про те, що згідно ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДПТ МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА, 

ЩО ВКЛЮЧАЄ ВУЛИЦІ ПАНЕЛЬНА, ЧЕЛЯБІНСЬКА, ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, ВУЛИЦІ 1-САДОВУ, 

САДОВО-НАБЕРЕЖНУ В ДНІПРОВСЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА - наше підприємство та прилеглі будинки 

приватного сектору будуть знесені без будь-якої нашої згоди, а на нашій землі – нібито буде побудовано 

багато різних виробничо-комерційних закладів. 

 

   Ця приголомшлива новина визвала у нас справжній шок, адже наше підприємство також є сучасним та 

зразковим виробництвом з дотриманням всіх екологічних та санітарних норм, станом на сьогоднішній день у 

нас працюють сотні місцевих жителів, щомісячно держава отримує від нас понад мільйон гривень різних 

податків та зборів.  

Також, важливим є той факт, що на місці проектної забудови з 1948 р. знаходиться вироб-нича база-завод 

нашого підприємства /Дніпровський район м. Києва, вул. С. Сагайдака, 112/. Колишня назва підприємства 

– Київська Міжобласна Контора «Київоблутильсировина». 

У 1948 році під її будівництво було відведено близько 1,5  га землі /Рішення Виконавчого Комі-тету 

Київської Міської Ради депутатів трудящих від 10.02.48р. за № 263/. На сьогоднішній день частина цієї 

земельної ділянки приватизована /Державний акт на право власності на земельну ділянку № 134000 від 

29.07.2005 р./, інша частина – перебуває в оренді. 

На цій ділянці знаходяться збудовані ще в далекі радянські часи адміністративно-побутові будівлі, 

складські приміщення, а також виробничі цехи, які нещодавно були модернізовані су-часним обладнанням. 

Вся ця нерухома власність підприємства зареєстрована в БТІ м. Києва. 

Враховуючи такі обставини, залишається питання: чому при розробці цього доленосного ПРОЕКТУ – 

влада жодного разу не поцікавилась нашою думкою? 

Нажаль, відповіді на наші письмові звернення - ми не отримали. Натомість нещодавно до нас знову 

надійшла інформація, що наше підприємство столична влада запланувала найближ-чим часом знести. 

Зважаючи на викладене, просимо Вас, шановний Костянтине Володимировичу, допо-могти нашому 

підприємству уникнути запланованого знесення, яке неминуче призведе до втрати багатьох сот робочих місць 

та до знищення екологічної сміттєпереробної галузі нашої столиці. 
 

 

 

З повагою,  від імені трудового колективу 

підприємства «Київміськвторресурси» 

повноважний  представник  вищого 

керівництва підприємства       Ольга  Малахова-Чуднер 
   /моб. тел. (050) 462-67-36/ 

 
Контактна особа: гол. інженер   Фузік  Вячеслав  Миколайович,  моб. тел. (050) 377-92-50 

 


