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Пані Надіє!

На лист управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської 
ради від 19.05.21 р. № 01-06-02.2-04/10-зі щодо надання інформації за Вашим запитом , керуючись ч.З. 
ст.,22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», надаємо інформацію наступного змісту:

1. В місті Полтаві розміщені контейнери для роздільного збору відходів в наступній кількості:
Район міста Полтави Скло Пластик Папір РАЗОМ

Шевченківський 56 121 36 213

Київський 25 86 20 131

Подільський 28 60 21 109

РАЗОМ 109 267 77 453

Інформація щодо розміщення контейнерів в інших населених пунктах Полтавської міської 
територіальної громади на підприємстві відсутня, так як громада створена нещодавно, а роздільних збором 
в окремих селах займалися приватні структури.

2. Відповідь наведена в пункті 1 цього листа.
3. Станом на 20 травня 2021 року Полтавське-КАТП-1628 обслуговує 603 контейнерні майданчики— 

з них загального користування -  499, 104 -  підприємств та організацій.
4. За період 2019- 2021 роки придбано:

---------- у 2019 році -  4 контейнери для збору небезпечних відходів;
- у 2020 році -  1270 шт (500 шт. для змішаних ТПВ, 700 шт. для розільного збору, 70 шт -  для 

великогабаритних відходів).
- 2021 році -закупілі контейнерів не проводились
5. На даний момент в бюджеті Полтавської міської територіальної громади на 2021 рік кошти на 

реалізацію міської Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 р.р. не 
передбачені.

6. Див. пункт 5 цього листа:-------------------  --------------------------

7. На виконання Закону України «Про відходи» сортування відходів як вторинної сировини, що є у 
складі побутових відходів, здійснюється на Полтавському міському звалищі шляхом повторного 
сортування ресурсоцінних відходів, завезених транспортом підприємства після очистки контейнерів для 
роздільного збору, розміщених на території міста Полтави, частково - безпосередньо на звалищі з 
застосуванням ручної праці.

Начальник Полтавського КАТП-1628 Андрій БАРДІНОВ.и
Кирдан Анатолій 592807
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