ПРОТОКОЛ № 42

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

від ”28” березня 2017 року
ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії Т. Демко
Заступник голови комісії В. Тюска
Секретар комісії О. Майданюк,
Члени комісії: М. Лужецький,
Відсутні: Р. Шагала, А. Янів
Запрошені і присутні: начальник відділу містобудування і архітектури І.
Петранич, директор Департаменту МГ І. Лепкий, представник фінансового
відділу, директор КП УКБ В.Бохонок, директор КП Дрогобичтеплоенерго І.
Хомяк, директор КП Дрогобицький ринок В. Білоган, депутати міської ради,
громадськість.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надання дозволу КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР на
збільшення кредитної лінії та продовження терміну її дії.
2. Про передачу у власністьелектричних кабелів та лічильників
по об’єкту “Будівництво 56 квартир (ІІ черга) 216-ти
квартирного житлового будинку на вул. Є Коновальця, 17/4”
в м. Дрогобич Львівської області.
3. Про передачу у власність обладнання та матеріалів по
об’єкту “Реконструкція з прибудовою ЗОШ №5 на вул.
Зварицькій “ в м. Дрогобич Львівської області.
4. Про план-пропозиції на роботи з ремонту житлового фонду
та з благоустрою прибудинкових територій.

5. Про будівництво в лісопосадці ( Парк новонароджених),
навпроти буд.№ 22 вул. В. Великого.
1.СЛУХАЛИ: директора КП Дрогобичтеплоенерго І. Хомяка, який
просив підтримати проект рішення, що дасть змогу покращити фінансовий стан
підприємства.
ГОЛОСУВАЛИ : Рекомендувати сесії міської ради підтримати
проект рішення “Про надання дозволу КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР на
збільшення кредитної лінії та продовження терміну її дії”.
”за” – 4 ”проти” – 0 “утримався” - 0
2. СЛУХАЛИ: директора КП УКБ В.Бохонка, який повідомив, що для
забезпечення експлуатації обєкту необхідно передати безоплатно у власність
ПАТ Львівобленерго електричне обладнання.
ГОЛОСУВАЛИ: рекомендувати сесії міської ради підтримати проект
рішення “ Про передачу у власністьелектричних кабелів та лічильників по
об’єкту “Будівництво 56 квартир (ІІ черга) 216-ти квартирного житлового
будинку на вул. Є Коновальця, 17/4” в м. Дрогобич Львівської області.
”за” – 4 ”проти” – 0 “утримався” -1

3. СЛУХАЛИ: директора КП УКБ В.Бохонка, який повідомив, що для
забезпечення експлуатації об’єкту необхідно передати безоплатно у власність
ПАТ Львівобленерго зовнішні електричні мережі ЗОШ № 5 на вул.Зварицькій у
м. Дрогобич.
ГОЛОСУВАЛИ: Рекомендувати сесії прийняти проект рішення “
Про передачу у власність обладнання та матеріалів по об’єкту “Реконструкція з
прибудовою ЗОШ №5 на вул. Зварицькій “ в м. Дрогобич Львівської області.
.
”за” – 4 ”проти” – 0 “утримався” -0 “не голосував” - 1
4.СЛУХАЛИ: Директора Департаменту МГ І.Лепкого, який
наголосив, що для виконання депутатських звернень, які основані на наказах
виборців, необхідно провести роботу із систематизування та впорядкування
черговості проведеннря робіт з ремонту житлового фонду та благоустрою
прибудинкових територій.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Т. Демко наголосив, що вся
інформація від депутатів наданя в Департамент, а тому відповідальним

працівникам Департаменту до 10.04.2017 р. необхідно завершити роботу із
систематизування та впорядкування черговості проведеннря робіт з ремонту
житлового фонду та благоустрою прибудинкових територій.
ГОЛОСУВАЛИ: Доручити директору Департаменту до 10.04.2017
р., спільно з постійною комісією ради з питань ЖКГ та головами депутатських
фракцій завершити роботу із систематизування та впорядкування черговості
проведеннря робіт з ремонту житлового фонду та благоустрою
прибудинкових територій.
”за” – 4 ”проти” – 0 “утримався” -0
5.СЛУХАЛИ: Т. Демка, який поінформував , що на вул. В.
Великого в лісопосадці ( навпроти буд. №22) проводяться роботи з капітального
будівництва, про що свідчить монолітний капітальний фундамент та велика
кількість фундаментних блоків.
ВИСТУПИЛИ: начальник відділу містобудування та архітектури
І. Петранич повідомив, що на даній земельній ділянці планувалось
встановлення 7 шт. МАФів, а на проведення капітального будівництва жодного
дозволу не видавалось. Дану ситуацію він охарактеризував одним словом –
беззаконня.
ГОЛОСУВАЛИ: 1. Начальнику містобудування та архітектури
І.Петраничу, до 10 год 30.03.2017 р. надати голові постійної комісії Т. Демку
всі наявні документи, які мають безпосереднє відношення до земельної
ділянки, на якій проводиться незаконне капітальне будівництво.
2. Міському голові Т. Кучмі вжити всіх необхідних заходів, щодо зупинення
незаконного будівництва в лісопосадці ( Парк новонароджених), навпроти
буд.№ 22 вул. В. Великого.
”за” – 4 ”проти” –0 “утримався” -0

Голова постійної комісії ради

Т. Демко

Секретар комісії

О. Майданюк

