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IlIaHoBHa ольго!

На виконання дорr{еннь КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi Micbкoi
державноi адмiнiстрацii) вiд l7.0З.2020 Ns 1529 (з) та вiд 19.03.2020 ЛЪ 1544 (з)
у .щарницькiй районнiй в Micтi Киевi державнiй адмiнiстрацii в межах надаЕих
повновuDкень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про доступ до
гryблiчноi iнформацiЬ, Указу Президента УкраiЪи вiд 05.05.2011 Л! 547/2011
<<Питання забезпечення органами виконавчоi влади достугry до тryблiчноi
iнформацiТ> запити на iнформацiю вiд 17.0З,2020 щодо copTyBaIrHrI смiття в
ykpaiъi: встановлення смiттевих бакiв для роздiльного збору смiтгя, на бшlансi
яких пiдприемств воIlи знаходяться, який вiдсоток вiдходiв у Киевi сортуеться,
про що в частинi що стосусться повiдомляемо.

Порядок поводженшI з вiдходами в УкраiЪi реryлюеться Законом Украiни
<Про вiдходи>.

у ,щарницькому райоIri MicTa Киева об'еднання спiввласникiв
багатоквартирних будинкiв, житлово-будiвельнi кооперативи та спiввласники
багатоквартирних булинкiв побудованI]D( За кошти iHBecTopiB самостiйно
визначаються з виконавцем посJIуг на вивезеншI побутових вiд<одiв, роздiльного
збору смiтгя та кiлькостi смiттевrл< контейнерiв.

Водночас зазначаемо що, вiдповiдно до розпоряджеIrшI виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) <Про
введення в дiю рiшення конкурсноi koMicii з визначеннrI виконавця посJryг з
вивезення побутових вйходiв на територii MicTa Кисво> вiд 08.12.2017 Ns 1589,
КП <КиiвкоМунсервiс> визначенО виконавцем посJryг з вивезенЕя та захороненюI
побутових вiдходiв.

17.04.2018 КиiЪська MicbKa рада прийняла рiшення Np 47914543 <Про
визначення послуги з вивезенIUI поб5rтових вiдходiв окремою коIчIуfiальIlою
послугою, право на здiйсненrrя якоi виборю€ться на конкурсних засадах)
послуry з вивезенIUI побутових вiдходiв визначено окремою послугою.

!о основниХ обов'язкiв коluунzrльЕого пiдприсмства <КиiЪкомунсервiс>>
входить:

- наданшI послуг щодо своечасIlого та повного вивезеннJI побутових
вiдходiв вiд мiсць ix утворення до визначених мiсць утилiзацii;

- проведеннrI конкурсУ з визначеннЯ пiдприемств-перевiзникiв з вивозу
побутових вiдходiв по оцремим зонам обс.тryговуванIrя;

- координацiя та контроль за дiяльнiстю пiдприемств-перевiзникiв;
- впровадження роздiльного збору побутових вiдходiв.
Водночас зазначасмо, що вiдповiдно до частини першоi та TpeTboi cTaTTi 2З

Закону Украiни <Про досryп до публiчноi iнформацiЬ> рiшення, дii чи
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розпорядника, вищого органу або суду. OcKapжeEIuI рiшень, дiй чи бездiяльностi
розпорядникiв iнформацii до суду здiйснюються вiдповiдно до Кодексу
адмiнiстративного судочинства УкраiЪи.

З повагою

Виконувач обов'язкiв голови Василь ЛоЗоВIДl

BiкIop Шумаков
юлiл чебая 564 9l 15


