КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р I ШЕННЯ
Про заборону та припинення приймання
твердых побутових вгдходгв КП «Киево- Святошинське виробниче
управлгння житлово-комунального господарства»

Вгдповгдно до статтг 43 Закону цкраiни «Про мгсцеве самоврядування в цкраiнг»,
зважаючи на численнг звернення та пропозицг i представникгв територгальних громад
Киево-Святошинського району, враховуючи звгт Дц «Iнститут громадського здоров 'я
гменг О . М . Марзеева» НАМН цкраiни, яким встановлено наявнгсть негативного впливу
на прилеглг територгi дгяльностг полггону твердих побутових вгдходгв КП «КиевоСвятошинське
виробниче
управлгння
житлово-комунального
господарства»,
розташованого на територгi с . Тарасгвка Киево-Святошинського району Киiвськоi
областг , з метою органгзацг i робгт з припинення дгяльностг полггону твердих побутових
вгдходгв комунального пгдприемства КП «Киево-Святошинське виробниче управлгння
житлово-комунального господарства», розташованого на територгi с . Тарасгвка КиевоСвятошинського району, районна рада
в я р i ш я ла:
1.
Вжити заходгв щодо припинення дгяльностг полггону твердих побутових вгдходгв
КП «Киево-Святошинське виробниче управлгння житлово-комунального господарства»,
розташованого на територгi с . Тарасгвка Киево-Святошинського району Киiвсько
областг .
Комунальному пгдприемству
2.
житлово-комунального господарства»:

цКиево-Святошинське

виробниче

управлгння

-

заборонити та негайно припинити дгяльнгсть
полггону твердих побутових
вгдходгв , розташованого на територгi с . Тарасгвка Киево-Святошинського району,
в частинг прийому вгдходгв ;

-

зобов язати кергвника КП «Киево-Святошинське виробниче управлгння житловокомунального господарства» до 14 липня 2016 року, достроково припинити
договори на прийняття та утилгзацгю ТПВ ;

-

до 14 липня 2016 року, за участг представникгв Дц «Iнститут громадського
здоров ' я гменг О . М . Марзеева» НАМН цкраiни, розробити комплекс необхгдних
невгдкладних заходгв щодо тимчасовоi консервацгi полггону твердих побутових
вгдходгв та подати iх на затвердження Киево-Святошинськоi районно ради ;

-

забезпечити неухильне дотримання технологг i присипки вгдходгв, проведения
присипки вгдходгв гзолюючим матергалом, здгйснити огорожу територгi та
вiдновити межг земельно делянки полггону ТПВ , розташованого на територгi с .
Тарасгвка.

3.
З метою визначення необхгдних заходгв та процедур санацгi ( рекультивацгi)
територiй, якг зазнали негативного впливу внаслгдок дгяльностг полггону твердих
побутових вгдходгв , виступити замовником державно екологгчно i експертизи .
4.
Вгдповгдним пгдроздглам Киево-Святошинськоi районноi державно адмгнгстрацг i
до 07 серпня 2016 року пгдготувати матергали щодо органгзацг i нового полггону ТПВ , у
тому числе, щодо надання дозволу на розробку проекту вгдведення земельно дглянки КП
«Киево-Святошинське виробниче управлгння житлово-комунального господарства» для
будгвництва та експлуатацг i нового полггону ТПВ та винести iх на розгляд ради .
5.
Забезпечити залучення представникгв територгальних громад до перевгрок
дгяльностг полггону ТПВ на територгi с . Тарасгвка та розроблення плану заходгв щодо
його санацгi.
б.
Прогнформувати населення Киево-Святошинського району про негативний вплив
полггону ТПВ на територгi с . Тарасгвка на стан навколишнього середовища та здоров ' я
населення .
7.
Провести конкурс на замгщення посади генерального директора КП « КиевоСвятошинське виробниче управлгння житлово-комунального господарства» та оголосити
результати до 01 вересня 2016 року .
$.
Створити робочу групу по виргшенню проблемно ситуацгi, пов ' язаноТ з
дгяльнгстю полггону ТПВ на територгi с . Тарасгвка, за участю представникгв
громадськостг, органгв виконавчо i впади, органгв мгсцевого самоврядування КиевоСвятошинського району та депутатського корпусу Киево-Святошинсько районно ради
Киiвськоi областг
9.
В . межах реалгзацгi програми «Охорона довкглля та рацгональне використання
природних ресурсгв Киево-Святошинського району Киiвсько областг 2012-2016 р .»
видглити кошти з бюджету Киево-Святошинського району в сумг 1 500 000 гривень 00
копгйок, необхгдних для виконання необхгдних заходгв, визначених в пунктг 1 даного
ргшення .
10.
Звернутися до Киiвськоi обласноi державно адмгнгстрацгi з приводу включення
полггону ТПВ на територгi с . Тарасгвка до Програми поводження з твердими побутовими
вгдходами у Киiвськгй областг .
11.
Контроль за виконанням цього ргшення покласти на постгйну комгсгю з питань
управлгння комунальним майном, дгяльностг комунальних пгдприемств, житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберггаючих
технологгй, постгйну комгсгю з питань земельних вгдносин, мгстобудування , капгтального
будгвництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та
екологг i i постгйну ком iсiю з питань планування бюджету , фгнансгв , податковоi
полгтики , соцгально -економгчного розвитку та гнвестицгй .
Впкону вач обов' язкгв
головы ради
М. Киiв
07 липня 2016 року
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