
        

 

На обслуговуванні підприємства знаходиться 621 житлових  будинків з 

прилеглими до них прибудинковими територіями. 

З метою створення необхідного санітарно – епідеміологічного стану та  

безпечних умов проживання мешканців, поліпшення екологічної ситуації, 

укладено договір з підприємством перевізником КП “Київкомунсервіс” про 

надання послуг з вивезення побутових відходів. 

На прибудинкових територіях ЖЕД-501,503-515 встановлено 1164 

контейнерів 1,1 м
3
 для вивозу твердих побутових відходів, 12 контейнерів 

«КУБО» та 4 контейнера «КУБО» на транспортній базі підприємства для 

перероблення деревини. 

Для покращення якості надання послуг з вивезення побутових відходів 

продовжуються роботи із впровадження системи роздільного збирання, на 

прибудинкових територіях ЖЕД 507-511 КП «Київкомунсервіс» виставлені 

контейнери 1,1 м
3
 (сітки) для роздільного збору ТПВ в кількості 105 штук. 

Станом на 01.10.2016 вивезено твердих побутових відходів 238000 м
3
 в 

тому числі роздільний збір 2380 м
3 
та великогабаритні відходи 14900 м

3
. 

Постійно вживаються заходи щодо підтримки прибудинкових 

територій ЖЕД-501,503,504,505,507-515 в належному санітарному стані. З 

метою покращення ситуації з вивозу великогабаритних відходів працює 12 

одиниць прибиральної техніки підприємства та дробильна машина. 

Також повідомляю, що в разі не виконання підприємствами-

перевізниками своїх обов’язків по наданню послуг з вивезення твердих 

побутових відходів та несвоєчасного вивезення твердих побутових відходів з 

контейнерів 1,1 м
3
 працівниками підприємства направляються листи до           

КП «Київкомунсервіс». 

На прибудинкових територіях ЖЕД-501,503,504,505,507-515 працює 

дільниця зеленого господарства підприємства по утриманню зелених 

насаджень. Працівниками дільниці зеленого господарства постійно 

проводяться роботи по зняттю сухостійних та аварійних дерев, кронація та 

очищення дерев від омели. В літній період дільниця зеленого господарства 

проводить покіс трави на прибудинкових територіях. 

Прибудинкові території ЖЕД-501,503-515 підприємства знаходяться в 

належному санітарному стані, тверді побутові та великогабаритні відходи 

вивозяться своєчасно та в повному обсязі. Працівниками відділу з нагляду за 

станом та утримання будинків та ЖЕД постійно ведеться контроль за 

належним санітарним станом прибудинкових територій житлових будинків. 

Выдповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. 

Києва на 2016 рік заплановано виконання робіт з капітального ремонту 

асфальтового покриття 4420 м
2
 на 11 об’єктах на суму 1 513,0  тис. грн. 

Виконано ремонт 2820 м
2
 на 7 об’єктах (63%) Роботи виконуються 

відповідно кошторисній документації та буде виконано згідно графіку до 

кінця поточного року. 

  

 

 

 


