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РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  07.07.2016 року  Ns 144-11-VII 

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з  
метою  організації  робіт  з  припинення  діяльності  полігону  твердих  побутових  відходів  Киево- 
Святошинського  виробничого  управління  житлово-комунального  господарства, 
розташованого  на  території  с. Тарасівка  Киево-Святошинського  району, враховуючи  
висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  управління  комунальним  
майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  з  питань  планування  
бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
районна  рада  

вирішила: 

1. 3 метою  приведення  у  відповідність  до  норм  чинного  законодавства  рішення  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  07 липня  2016 року  Ns 144-11-VII «Про  заборону  та  
припинення  приймання  твердих  побутових  відходів  КП  «Киево-Святошинське  виробниче  
управління  житлово-комунального  господарства» (далі  — Рішення) внести  наступні  зміни  в  
зазначене  рішення: 

	

1.1. 	назву  Рішення  викласти  в  новій  редакції  «Про  заборону  та  припинення  
приймання  твердих  побутових  відходів  Киево-Святошинським  виробничим  управлінням  
житлово-комунального  господарства»; 

	

1.2. 	резолютивну  частину  Рішення  викласти  в  новій  редакції: 
«1. Припинити  діяльність  полігону  твердих  побутових  відходів  Киево-Святошинського  

виробничого  управління  житлово-комунального  господарства, розташованого  на  території  с. 
Тарасівка  Киево-Святошинського  району  Київської  області  (далі  — Полігон  ТПВ). 

2. Киево-Святошинському  виробничому  управлінню  житлово-комунального  
господарства: 

- заборонити  діяльність  Полігону  ТПВ  в  частині  прийому  відходів; 
- відновити  роботу  насосної  станції  Полігону  ТПВ; 
- забезпечити  цілодобову  охорону  Полігону  ТПВ; 
- проводити  комплекс  робіт  з  пересипки  Полігону  ТПВ  ізолюючим  матеріалом.» 
2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  районної  ради  з  

питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  
технологій, з  питань  земельних  відносин, містобудування, капітального  будівництва, 
агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  середовища  та  екології  та  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  
інвестицій . 
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