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Д Е П У Т А Т С Ь К Е     З В Е Р Н Е Н Н Я 
 

Щодо вирішення проблеми у місті 

Дрогобичі з утилізації та переробки 

ТПВ. 

Шановний Тарасе Ярославовичу!  
 

Мною, як депутатом Дрогобицької міської ради, в грудні місяці поточного 

року у місті Києві було проведено декілька зустрічей і налагоджено співпрацю з 

десятьма фахівцями в галузі науки та бізнесу щодо проблеми з утилізації  та 

переробки ТПВ (сміття) у місті Дрогобичі. 

Останні ознайомили з різними технологіями утилізації та переробки 

побутових відходів, яка на думку київських науковців високого рівня, сьогодні є 

найдосконалішою і найдешевшою в світі. 

Разом з тим, Володимиром Красноголовецьким, д-р фізики, науковий 

директор «Індри Сайєнтіфік Юкрейн» в ході обговорення нам надав лист звернення 

щодо одної з технології утилізації ТПВ. При розгляді даної пропозиції були 

проведені додаткові розрахунки та обговорено часткове фінансування зі 

сторони третіх осіб (інвесторів та меценатів). 

Окрім цього, Володимир Красноголовець, погодився на мою пропозицію 

прибути в Дрогобич для презентації та зустрічі з Вами, депутатським корпусом та 

іншими особами, які зацікавлені позитивно вирішити дану проблему по утилізації 

сміття в нашому місті. 
 

У відповідності до вищенаведеного, для вирішення проблеми щодо вивозу та 

утилізації ТПВ у м. Дрогобичі, покликаючись на Закон України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу: 
 

1. Розглянути лист звернення «Індра Сайєнтіфік Юкрейн». 

2. При можливості провести зустріч в місті Дрогобичі з Володимиром 

Красноголовецьким, д-р фізики, наукового директора «Індри Сайєнтіфік 

Юкрейн». 

3. Дане звернення взяти під особистий контроль. 

4. Проінформувати за результатами розгляду даного звернення на адресу 

Дрогобицької міської ради та продублювати на електронну адресу: 

gosbu_antycor@ ukr.net 
 

Додаток: копія листа ТзОВ ІСЮ від 07.12.2018 р. з додатками на 11 арк.  

З повагою, 
 

Депутат Дрогобицької міської ради _________________________________ /Балог О.Б./ 


