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Федору Руденку
Про організації, що надають
послуги з дератизації, дезінсекції
та дезінфекції
Шановний пане Федоре!
Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, в межах
повноважень, опрацьовано Ваш запит на отримання публічної інформації від
04.08.2021 щодо організацій які надають послуги з дезінфекції, дератизації,
дезінсекції.
За результатами розгляду повідомляємо.
Управлінням житлово-комунального господарства Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації направлено лист головам правлінь
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних
кооперативів, керівникам обслуговуючих організацій, яким підпорядковані
відомчі будинки та будинки збудовані за кошти інвесторів з проханням
постійно проводити роботи по дезінфекції, дератизації, дезінсекції.
За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Голосіївського району м. Києва», у житлових будинках що перебувають
у комунальній власності територіальної громади м. Києва роботи по дератизації
та дезінсекції на договірних умовах виконує ТОВ «Емпекс».
Робітники з комплексного прибирання житлових будинків з прилеглими
територіями КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва» забезпечені миючими і дезінфікуючими
засобами та постійно виконуються заходи по проведенню дезінфекції у
підпорядкованих житлових будинків.
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З інформацією про організацію, яка виконує роботи по дератизації,
дезінсекції, та придбаними підприємством миючими і дезінфікуючими
засобами можна ознайомитись на сайті публічних закупівель «ПРОЗОРО».
Комунальне
підприємство
по
утриманню
зелених
насаджень
Голосіївського району м. Києва повідомило, що уклало договір про надання
послуг з дезінфекції, дезінсекції та дератизації на 2021 рік з комунальним
підприємством «Профдезінфекція» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) і має всі необхідні документи для
проведення такого виду діяльності.
З повагою
Перший заступник голови

Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Василь Ткачук
Катерина Капралюк 281 60 27
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