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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 порушення законодавства 

України зі сторони окремих 

керівників міста та КП «КМГ», 

відновлення прав мешканців 

Дрогобича 
 
 

Шановний Тарасе Ярославовичу!  
 

 До мене, як до депутата Дрогобицької міської ради, звертаються 

виборці округу №16 вулиці Чорновола.  

 Виборці підняли питання щодо незаконного встановлення контейнерів 

для зберігання ТПВ поряд з дитячим садочком № 27 « Віночок» та житлових 

будинків №№ 19, 21 по вулиці Чорновола працівниками КП  «КМГ». 

 Останні зазначили, що встановлення контейнерів навпроти будинків 

та дитячого садочка не відповідають санітарним нормам і не є законним. 

Оскільки у відповідності до п.2.7., 2.8. Наказу 145 від 17.03.2011 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць» : 

- Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та 

бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування  

населення, господарських дворів і магістральних вулиць  смугою  зелених  

насаджень  шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для 

пішоходів і транзитного руху транспорту. 

- Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних   

ділянок   навчальних   та    лікувально-профілактичних закладів,   стін 

житлових  та  громадських  будівель  і  споруд, майданчиків для ігор дітей та 

відпочинку населення на відстань  не менше 20 м. 
 

У відповідності до вищеозначеного, покликаючись на Закон України  

«Про статус депутатів місцевих рад», 

ПРОШУ ВАС: 

1. Доручити виконавцям КП «КМГ» в найкоротші терміни, виконати дії 

щодо усунення незаконно встановлених контейнерів для зберігання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E5%E9%ED%E5%F0#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%E5%E9%ED%E5%F0#w19
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ТПВ поряд з дитячим садочком № 27 « Віночок» та житлових будинків 

№№ 19, 21 по вулиці Чорновола. 

2. Доручити інспекторам КП «Муніципальна варта» ДМР у відповідності 

до переліку КУпАП скласти протоколи про адміністративні 

правопорушення. 

3. Винних осіб притягнути до адміністративної відповідальності щодо 

порушення Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць.  

4. Поінформувати про результати розгляду даного депутатського 

звернення за адресою Дрогобицької міської ради Львівської області та 

продублювати на електронну пошту: gosbu_antycor@ukr.net . 

 

Додаток: копія заяви від 04.03.2019р. 

 

Депутат 

Дрогобицької міської ради  

 

Балог О.Б. 

 


