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Про наданl-tя iнформачii

На виконання доручення заступника керlвника апарату виконавчого

органу Киiвськоi MicbкoТ рали (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
Сttтниченка С. В. вiд 18,03.2020 ЛЪ l529 (з) у Подiльськiй районнiй в MicTi Кисвi
дерлtавнiй адмiнiстрацii розглянуто Ваш запит стосовно надання iнформачii щоло
кiлькостi встановлених контейнерiв лля роздiльного збору смiття в MicTi Киевi.

Вiдповiдно до Закогrу Украi1,1и <Про rкитлово-комунальнi послуги)), п. 1

рiшеtlня Киiвськоi MicbKo] радrr вiд 17 квiтня 2018 року Np 4'791454З, послугу
з вивезення побутових вiдходiв визначено окремою комунальною послугою.
Розпорядлtенням виконавчого органу Киjвськоi плiськоi рали (Киiвськоi MicbKoi

дерх<авноТ алмiнiстрацiТ) вiл 18 грулня 2017 року N9 1589 <Про введення в дiю
рiшення KoHKypcHoi KoMicii з виз}Iачення виконавця послуг з вивезеннJl побутових
вiдходiв на територii м. Кисва>, комунальне пiдприемство <Киiвкомунсервiс>,
визначено виконавцеN,I послуг з вивезення побутових вiдходiв у м. Киевi.

'Разом з цим, в межах компетенцii iнформуепто, що законодавчою базою щодо
сортування суirтя в YKpaiHi с Закоrt Украiни кПро вiдходи>, Закон Украirrи <Про
)Itитлово-комунальнi посltуги>, Постанова BepxoBHoi ради УкраIни <Про стан
виконання законодавства у сферi поводження з вiдходамрt в YKpaiHi та шляхи його
вдосконалення>, Наказ MiHicTepcTBa з питань )ltитлово-комунального господарства
Украiни (Про затвердrкення Правltл експлуатацii trолiгонiв побутових вiдходiв>.
Наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни <Про затвердження !ержавних
стандартiв Hopivl та правttл чтри {ання територiй населених мiсць>,

У Подiльсьttому районi MicTa Кисва встаI]овлено 41 контейr.rери-сiтки для
роздiльного збору смiтгя сшrнiстю 1,1 м.куб та СФП контейнерiв для роздiльного
збору смiтгя смнiстю 1,5 м.куб, якi псребувають на балансi в комунальному
пiдприемствi <КиiЪкомунсервiс>
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