
ПРОТОКОЛ №  39

 засідання  постійної  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 
господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля,  транспорту  та 
зв’язку. 

                                                                                                        від ”16” лютого 2017 р.

ПРИСУТНІ:

Голова постійної комісії Т. Демко

Заступник голови комісії В. Тюска

Секретар комісії О. Майданюк,

 Члени комісії:  А.Янів, М. Лужецький

Запрошені:  депутат  міської  ради  Вітульська  М., представник  УКБ, 
представник  КП  Дрогобичтеплокомуненерго,  мешканці  вул.  Коновальця, 
громадськість.

                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Програми утилізації відходів на 2017 р.
2. Про проект рішення про передачу на баланс газопроводу 

до котельні Ратуші.
3. Про відкриття в Дрогобичі сміттєсортувальної станції.
4. Звернення  мешканців  вул.  Коновальця  7/5  з  приводу 

високих тарифів на теплоносії.
 

1.СЛУХАЛИ:  директора  КП  КМГ  А.Янів,  який  повідомив,  що  з  метою 
ефективного збору та захоронення ТПВ необхідно затвердити на сесії  ради 
відповідну Програму.

 
 ГОЛОСУВАЛИ :    Рекомендувати сесії  міської  ради затвердити Програму 
утилізації відходів на 2017 р.

 ”за” –  4   ”проти” – 0    “утримався” -0   не голосував - 1



2.СЛУХАЛИ:  представника УКБ щодо передачі на баланс газової мережі до 
котельні Ратуші.
 
ГОЛОСУВАЛИ:  1.  Рекомендувати  сесії  міської  ради  підтримати  проект 
рішення щодо передачі на баланс газової мережі до котельні Ратуші.

                    ”за” –  5   ”проти” – 0    “утримався” -0    

3.  СЛУХАЛИ:  Т.Демка, який повідомив, що до нього звернулись громадські 
активісти з приводу відкриття сміттєсортувальної станції.
ВИСТУПИЛИ:  директор КП КМГ А. Янів запевнив, що робота даного об’єкту 
відповідає всім вимогам НПА України.   На станції працюють 5 сортувальників 
ромської  національності,  водій,  екскаваторник,  начальник  станції.  КП  КМГ 
продовжує  набір  працівників  з  окладом  3200  грн.  Таких  станцій  в  місті 
планують  відкрити  ще  2-3  одиниці.  Станція  розташована  на  землях 
Рихтицької  сільської  ради  в  приміщеннях  приватного  підприємця.  Туди 
щодня  доставляється  2  сміттєвози  ТПВ  з  Дрогобича  і  львівського  сміття 
немає.  Відсортована  втор  сировина  буде  здаватись  на  переробку,  а  вся 
органіка відвозитиметься в с. Броницю, що принесе чималу фінансову вигоду 
для міського бюджету. Для повноцінної роботи КП КМГ в сфері утилізації та 
сортування  відходів  протягом  року  планується  закупити  і  встановити 
спеціальні контейнери вартістю 7200 грн. за одиницю.
Громадські активісти висловили бажання виїхати на місце сміттєсортувальної 
станції і на власні очі переконатись, що вона функціонує відповідно до всіх 
норм чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ: 1. Доручити КП КМГ надати на наступне засідання комісії всі 
наявні  та  необхідні  документи  на  початок  роботи  сміттєсортувальної 
станції.
2. Делегувати представника комісії в склад делегації,  яка 16.02.2017 року 
відвідає сміттєсортувальну станцію і висловить свої пропозиції/зауваження 
з даного питання.
 3.  Доручити  першому  заступнику  міського  голови  І.  Герману  провести 
необхідні  дії,  з  метою  безперебійного  збирання  та  утилізації  ТПВ  на 
сміттєзвалищі у с.Брониця.

”за” –  5 ”проти” – 0   “утримався” - 0   

 4.  СЛУХАЛИ:  голову  комісії  Демка  Т.,  який  повідомив,  що  до  комісії 
звертаються  мешканці,  що  до  них  приходять  великі  рахунки  за  спожиті 
теплоносії від КП “Дрогобичтеплокомуненерго”.



ВИСТУПИЛИ: представник КП “Дрогобичтеплокомуненерго” повідомив, що у 
зв’язку з тим, що в деяких будинках залишилось мало споживачів їх послуг 
( до 10-15%) і тому вартість опалення є високою. 

Член  комісії  О.  Майданюк  висловив  пропозицію  розглянути  можливість 
зняття теплових лічильників з тих будинків,  в яких є висока оплата, яка не 
покривається  субсидіями/дотаціями  для  малозабезпечених  громадян. 
запропонувати КП “Дрогобичтеплокомуненерго”.

   ГОЛОСУВАЛИ:  1.  Доручити КП  “Дрогобичтеплокомуненерго” вишукати 
можливості зниження вартості опалення для малозабезпечених категорій.

 ”за” – 5  ”проти” – 0  “утримався” -0

 
Голова постійної комісії ради Т. Демко

Секретар комісії О. Майданюк


