
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ    № 36
виїзне засідання

постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)

виїзд  20  лютого    2023 року   о   10.00  год.        вул. В. Винниченка, 18

Виїзне засідання розпочалося о 10.00 год.
Прибуття до обласної ради о 13.20 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, С. Буняк, В. Білас.
Відсутні: М. Байтала.
Запрошенні:
Я. Ройко – голова Великомостівської міської територіальної громади;
Ю. Кірик – голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергозбереження, транспорту, 
благоустрою та цивільного захисту, прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту Великомостівської міської ради;

В. Гриців – секретар Великомостівської міської ради;
А. Мединський – начальник відділу архітектури та просторового планування 

Великомостівської міської ради;
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
І. Ярема – в. о. начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) 

поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної 
інспекції у Львівській області;

П. Лопушанський – капітан поліції, офіцер громади СВГВП Червоноградського 
районного відділення поліції ГУНП у Львівській області;

І. Боровський – офіцер громади СВГВП Червоноградського районного відділення 
поліції ГУНП у Львівській області.

І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Звернення Юськіва Михайла Володимировича від 31.01.2023 (вх № 01-Ю-47 від 

01.02.2023) щодо протиправного викидання побутового сміття та його спалення, а також 
незаконного вивозу піску за адресою: м. Великі Мости Львівської області, неподалік вул. 
Рудка та лісопосадки.

Інформують:
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Звернення депутата Великомостівської міської ради, голова постійної комісії з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури, 
енергозбереження, транспорту, благоустрою та цивільного захисту, прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Ю. Кірика від 06.02.2023          
№ 02-266 щодо дотримання норм природоохоронного законодавства.

Інформує:
Ю. Кірик – голова постійної депутатської комісії.

ІІІ. Різне.
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І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу і вцілому.

В. Свіщов – виїзне засідання постійної комісії організовано з метою огляду території 
неподалік вул. Рудка та лісопосадки на території м. Великі Мости за зверненнями щодо 
несанкціонованого вивезення сміття та піску.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Звернення Юськіва Михайла Володимировича від 31.01.2023                        

(вх № 01-Ю-47 від 01.02.2023) щодо протиправного викидання побутового сміття та його 
спалення, а також незаконного вивозу піску за адресою: м. Великі Мости Львівської 
області, неподалік вул. Рудка та лісопосадки.

2. Звернення депутата Великомостівської міської ради, голова постійної комісії з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури, 
енергозбереження, транспорту, благоустрою та цивільного захисту, прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Ю. Кірика від 06.02.2023 № 02-
266 щодо дотримання норм природоохоронного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: 
В. Свіщов – прошу показати територію про яку йде мова у зверненні М. Юськіва.
Я. Ройко – рішенням сесії Великомостівської міської ради від 24 травня 2022 року 

№ 702 «Про заборону приймання, розміщення та захоронення сміття на полігоні твердих 
побутових відходів на території Великомостівської міської ради» було вирішено 
«Заборонити КП ЖКГ «Великомостівської міської ради» укладати буть які договори на 
приймання, розміщення та захоронення твердих побутових відходів (сміття) на полігоні 
твердих побутових відходів на території Великомостівської міської ради, без 
попереднього погодження сесії Великомостівської міської ради». На жаль комунальне 
підприємство «ЖКГ Великомостівської міської ради»  не мало змоги вивозити сміття на 
той час.

В. Гриців – згідно тендерних пропозицій, не було зазначено, що сміття необхідно 
вивозити на полігон твердих побутових відходів на території Великомостівської міської 
ради, а вказано – везеться до найближчого полігону.

Я. Ройко – у нас діючий полігон твердих побутових відходів на території 
Великомостівської міської ради. Коли розроблялися умови договору, всі розрахунки 
щодо вивезення ТПВ були прив’язані до цього полігону, а не до інших полігонів ТПВ.

Р. Дасюк – сміття громади вивозиться на діючий полігон твердих побутових 
відходів на території Великомостівської міської ради, а не в інші міста.

Ю. Кірик – пропозиція, знайти тимчасового перевізника для вивезення ТПВ до 
моменту розірвання договору з ЛКП «ТФ “ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”». Документи 
(договір) для ЛКП «ТФ “ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”» підписані не від виконавчого 
комітету Великомостівської міської ради, як відбувся конкурс, а від імені голови 
Великомостівської міської ради. Договір підписаний без права вносити зміни в його 
умови та ціноутворення. ЛКП «ТФ “ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”» скерувала лист про 
те, що вони мають втрачену вигоду у розмірі 2 млн гривень через неможливість вивозити 
сміття з міста.

Я. Ройко – укладений договір між ЛКП «ТФ “ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”» 
(Виконавець) та Великомостівською міською радою (Споживач) на вивіз сміття, оскільки 
комунальне підприємство «ЖКГ Великомостівської міської ради» не мало можливостей 
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та відповідного транспорту для вивезення ТПВ. Комунальне підприємство мало борг, а 
згідно чинного законодавства для прийняття участі у тендері на вивіз сміття немає бути 
боргу у підприємстві. На жаль ми не можемо розірвати угоду з ЛКП «ТФ 
“ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”», потребуємо юридичної допомоги. Для того щоб 
комунальне підприємство приступило до вивозу сміття необхідно розірвати угоду з ЛКП 
«ТФ “ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС”».

Ю. Кірик – інформую про те, що є порушення вимог екологічного законодавства 
виконавчими органами Великомостівської міської ради і це може привести до негативних 
наслідків для населення та стану навколишнього природного середовища. Такі випадки 
зафіксовані і на інших вулицях міста. Матеріали надали мешканці громади.

Р. Дасюк – на мою думку, в правовому полі обласна рада могла б надати таку 
консультацію. Рекомендую звернутися до міської постійно діючої комісії з питань 
поводження з безхазяйними відходами. Розглянути ці стихійні сміттєзвалища, визнати їх 
безхазяйними відходами і прибрати. Це територія Великомостівської міської 
територіальної громади і її необхідно прибирати. Термін щоб прибрати територію 
встановити – 7 днів. Після цього повідомити Державну екологічну інспекцію у Львівській 
області надавши фотографії про те, що територія прибрана. Також рекомендуємо 
закупити фотопастки і камери для спостереження за територією де найбільше і 
найчастіше викидають сміття. Відеонагляд території можна вивести на відділок поліції у 
місті або на виконком міської ради. За такі речі необхідно відповідати і платити штрафи.

В. Свіщов – пропоную, міській раді прибрати сміття у семиденний термін і надати 
фотофіксацію з прив’язкою до місцевої території Державній екологічній інспекції у 
Львівській області. Заслухати Державну екологічну інспекцію у Львівській області на 
наступному засіданні постійної комісії щодо прибраної території.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Великомостівській міській раді винести питання на розгляд міською постійно 

діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та прибрати стихійні 
сміттєзвалища.

2. Керівництву Великомостівської міської територіальної громади у семиденний 
термін прибрати сміття і надати фотографії прибраних місць із прив’язкою до місцевої 
території Державній екологічній інспекції у Львівській області для ознайомлення.

3. Заслухати Державну екологічну інспекцію у Львівській області на наступному 
засіданні постійної комісії щодо прибраної території і надати підтвердження.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова постійної комісії                                                                 Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії                                                            Анастасія ПЛЯЦОК


