
Додаток 5 

 до протоколу № 11 

 засідання Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

від 15 грудня 2016 р. 

 
ЗВЕРНЕНННЯ 

до Київської міської ради заступнику Київського міського голови - Секретарю 

Київської міської ради Прокопіву В.В. та голові постійної комісії Київради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О.Г.  щодо 

детального плану забудови території «Микильська слобідка»  

у Дніпровському районі м. Києва  

 
20 грудня 2016 року на засіданні Київради запланований розгляд питання про 

затвердження ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ «МИКІЛЬСЬКА 

СЛОБІДКА» У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. 

       

      Цим ПЛАНОМ передбачено знесення унікального сміттєпереробного заводу 

виробничо-заготівельного підприємства «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ», розташованого по 

вул. С. Сагайдака, 112, територія якого опинилася в зоні запланованої забудови. 

Зазначений ПЛАН був розроблений з відвертим порушенням законних майнових і діло-

вих прав підприємства, оскільки ним не були враховані наступні факти: 

- у приватній власності заводу знаходиться земельна ділянка /Державний Акт КВ № 134000 

від 29.07.05 р. на право власності, КН 66:045:0098/, на якій розташовані зареєстровані в БТІ 

м. Києва капітальні адміністративні будівлі з відомим на всю країну історико-

етнографічним музеєм, що налічує понад 300 тис. унікальних експонатів, а також 

модернізовані виробничі будівлі з екобезпечним обладнанням, що працює на сонячних 

батареях; 

 - підприємство забезпечує легальною високооплачуваною роботою понад 600 киян; 

 - виконує важливі соціально-економічні функції, щомісячно спрямовуючи до 

держбюджету понад 1 млн. грн. різних податків та стабільно сплачуючи малозабезпеченим 

киянам готівку за кожний зданий кілограм відходів в спеціалізовані приймальні пункти; 

 - вирішує нагальні екологічні проблеми міста, власними коштами вивозячи з прибу-

динкових територій понад 20 % столичного сміття на власну екопереробку, значно 

знижуючи при цьому  навантаження на сміттєспалювальний завод «ЕНЕРГІЯ»  та  на  

ПОЛІГОН № 5. 

 

   Отже, заплановане знищення підприємства «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» неминуче 

призведе до значних соціально-економічних проблем  в м. Києві  та  до  масштабної 

екологічної кризи в регіоні. 

    Зважаючи на викладене, враховуючи Лист від трудового колективу підприємства 

«КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» про збереження цього підприємства  від знесення, після 

всебічного обговорення на засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації просимо депутатів Київради не затверджувати ДПТ 

«МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА», а направити його на доопрацювання з урахуванням 

фактичної ситуації на місцевості та державних інтересів, пов’язаних з економічною і 

соціально-екологічною діяльністю виробничо-заготовельного підприємства 

«КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ». 

 

Голова Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації                                                       А. Павленко 
 
Виконавець: Базік О.М. 


