Львівська міська рада

Міська комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
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ПРОТОК ОЛ №11
позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
від

У2 . 06.2047

м. Львів

Головував: голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, Львівський міський голова А.Садовий.
Присутні:
- члени міської комісії (за окремим списком);
- голови районних адміністрацій Львівської міської ради;
- заступник директора ЛКП "Транспортна фірма "Львівспецкомунтранс"
Шезденко Сергій Володимирович;
- директор ТзОВ "AVE-Львів" Грибан Юрій Миколайович;
- заступник директора ТзОВ "Санком-Львів" Мартинович Святослав
Володимирович;
- директор ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" Годунько Остап Йосипович;
- директор ТзОВ "Грінера-Україна" Карнаушенко Олексій Андрійович;
- заступник директора ТзОВ "ДВ-Екосвіт" Василянський Олександр
Валентинович.
Слухали інформацію:
Про критичну ситуацію, яка виникла на адміністративній території
Львівської міської ради, у зв’язку з неможливістю вивезення твердих побутових
відходів, невиконання меморандуму від 21 квітня 2017 року про співпрацю між
Львівською обласною держадміністрацією, Львівською обласною радою,
Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування Львівської
області на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих
побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, які
утворюються у місті Львові.
Доповідали:
- заступник директора ЛКП "Транспортна фірма "Львівспецкомунтранс"
Шезденко Сергій Володимирович;
- директор ТзОВ "AVE-Львів" Грибан Юрій Миколайович;
- заступник директора ТзОВ "Санком-Львів" Мартинович Святослав
Володимирович;
-директор ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" Годунько Остап Йосипович;
- директор ТзОВ "Грінера-Україна" Карнаушенко Олексій Андрійович;
- заступник директора ТзОВ "ДВ-Екосвіт" Василянський Олександр
Валентинович;
- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради Банах
Надія Борисівна;

2

- голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради Гладяк
Галина Михайлівна;
голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради
Лозинський Іван Степанович;
- голова Франківської районної адміністрації Львівської міської ради Гнида
Тарас Григорович;
- в.о. голови Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради Івасюк
Володимир Васильович;
- начальник управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики
Зуб Володимир Іванович;
- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Бабак
Сергій Богданович;
- в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Львові Диба Андрій
Юрійович;
-директор юридичного департаменту Пайонкевич Гелена Казимирівна.
Заслухавши доповіді з цього питання, комісія вирішила:
1. Інформацію про подальше погіршення ситуації, яка виникла на
адміністративній території Львівської міської ради, у зв’язку з неможливістю вивезення
твердих побутових відходів, невиконання меморандуму від 21 квітня 2017 року між
Львівською обласною держадміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською
міською радою та органами місцевого самоврядування Львівської області про
співпрацю щодо прийому твердих побутових відходів із міста на полігони області
прийняти до відома.
2. Звернути увагу на те, що:
2.1. За останні дні ситуація з вивезення і захоронення твердих побутових
відходів з адміністративних територій Львівської міської ради не стабілізувалася і
наблизилась до критичної, збільшилася кількість переповнених контейнерних
майданчиків, що складає вже 32% від всіх майданчиків твердих побутових відходів
міста, тобто в місті залишається не вивезеними 6850 тон в порівняні станом на
15.05.2017-5440 тон.
2.2. Відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю, на даний час тільки
4 (чотири) полігони області відкрили доступ для захоронення твердих побутових
відходів в незначних обсягах із 13 міст, які підписали меморандум.
Меморандумом передбачалось підписання 19 містами.
Підписало меморандум 13 міст.
Кількість прийому ТПВ що планувалася - 510 тон на добу.
Кількість міст які підписали договори на виконання меморандуму - 4. По цим
містам передбачалось загальний ліміт - 170 тон на добу. Фактично договори по цим
містам підписані на 85,7 тон на добу.
2.3.
За
результатами
перевірки
спеціалістами
Управління
Держпродспоживслужби в м. Львові на окремих переповнених контейнерних
майданчиках твердих побутових відходів встановлено перевищення ГДК
забруднювальних речовин (аміаку та сірководню) в атмосферному повітрі, виявлено
бактеріально-забруднений ґрунт, велику кількість личинок і лялечок синантропних мух,
що свідчить про їх масове розмноження.
2.4. На даний час діє заборона на експлуатацію міського полігону твердих
побутових відходів ЛКП "Збиранка", а для будівництва нового полігону твердих
побутових відходів для міста та прилеглих до міста районних територій необхідна
земельна ділянка в межах Львівської області, яка не надана, та певний період часу.
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2.5. В зв’язку з продовженням підвищення температури атмосферного повітря
зростає можливість спалахів кишкових інфекцій, погіршується санітарноепідеміологічне благополуччя населення і адміністративних територій Львівської
міської ради, відбувається забруднення навколишнього середовища.
3. Констатувати, що:
3.1. Незважаючи на неодноразові звернення Львівської міської ради у 2017 році
до Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади України, Львівську
обласну державну адміністрацію, підписаного меморандуму від 21 квітня 2017 року між
Львівською обласною держадміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською
міською радою та органами місцевого самоврядування Львівської області про
співпрацю щодо прийому твердих побутових відходів із міста на полігони області,
питання щодо надання допомоги з вивезення твердих побутових відходів на інші
полігони в межах Львівської області на даний час не вирішене.
4. Звернути увагу ще раз на те, що не вирішення в найкоротші терміни питання
вивезення твердих побутових відходів на інші полігони в межах Львівської області або
інших областей України може призвести до значного погіршення екологічної ситуації у
місті Львові та прилеглих до міста районних територій, існує реальна загроза
виникнення та розповсюдження серед населення міста захворювань пов’язаних з
надмірним розмноженням комах, які переносять дизентерію та кишкові інфекції,
збільшується кількість розмноження гризунів, які є переносниками небезпечних для
людини захворювань, зокрема лептоспірозу.
5. Львівському міському голові (А.Садовий):
5.1. У відповідності до статті 50 Кодексу цивільного захисту України, статті 5 і
статті 6 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" у встановленому
порядку звернутись до голови Львівської обласної державної адміністрації, Прем’єрМіністра України, Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України про
оголошення території міста Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації.
5.2. Інформувати Президента України та Голову Верховної Ради України про
ситуацію яка склалася у м. Львові та про подані звернення.
6. Заступнику міського голови з питань житлово-комунального
господарства (С.Бабак), директору департаменту житлового господарства та
інфраструктури (І.Маруняк), в.о. директора юридичного департаменту
(М. Гавриляк) у встановленому порядку підготувати відповідні подання.
7. Рекомендувати Львівському міському голові (А.Садовий) ще раз
звернутись до громади міста Львова, міжнародних організацій та дипломатичних
представництв щодо загрозливої ситуації епідемічного характеру на адміністративних
територіях Львівської міської ради.
8. З метою продовження здійснення невідкладних заходів з недопущення
погіршення санітарного стану та зняття соціальної напруги серед населення міста і
населених пунктів Львівської міської ради, у зв'язку із неможливістю з вивезення
твердих побутових відходів:
8.1. Директору департаменту економічного розвитку (І.Кулинич) у
встановленому порядку вирішити з власниками ринків питання щодо можливості
мінімізації відходів, що продукуються ринками.
8.2. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради, директору
департаменту гуманітарної політики (Г.Слічна), директору департаменту
містобудування (С.Коровайник) продовжити проведення повторної щомісячної
дератизації в житлових будинках, в будівлях закладів освіти і охорони здоров’я, парках
та скверах прилеглих до контейнерних майданчиків твердих побутових відходів.
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8.3. Львівському міському відділу ДУ "Львівський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України" (Г.Михальчук) здійснювати
щотижневий моніторинг захворюваності населення кишковими інфекціями, іншими
інфекційними чи алергічними захворюваннями, що можуть бути наслідком
накопичення побутових відходів в м. Львові.
9. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника
міського голови з питань житлово-комунального господарства (С.Бабак).

Голова міської комісії

Відповідальний секретар
міської комісії

к.Садовий

В.Морозенко

