Україна
Тернопільська область Зборівський район
Беримівська сільська рада
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Восьма сесія
РІШЕННЯ № 39
11 січня 2017 року
Про прийняття звернення
депутатів Беримівської сільської
ради

Заслухавши інформацію сільського голови Владика М .В., проте що 4січня 2017 року в урочищі
«Кар'єр" було виявлено дві купи твердих побутових відходів загальним об'ємом 334.5 м куб,
площа засміченої території склала 232 м.кв., за інформацією Державної екологічної інспекції, у складі
побутових відході виявлено свіжий чек за послуги ресторану швидкого харчування «Кебаб Шеф»
,який знаходиться у Львові, та товарно-транспортну накладну,виписану в цьому ж місті.
Виходячи з вище наведеного сільська рада
ВИРІШИЛА:

І.Звернутися до міського голови м. Львів п. Садового А.І., голови Львівської обласної державної
адміністрації п. Синютці О.М., голови Тернопільської обласної адміністрації п. Барни С.С.,
Начальнику ГУ НП в Тернопільській області п. Богомола О.М. з метою недопущення повторення
подібних випадків на території Беримівської сільської ради.
2.Контроль за виконанням даного рішення гскласти на сільського голову Владика М.В.

Львівському міському голові
п. Садовому А. І.

Звернення
депутатів Беримівської сільської ради
Шановний Андрію Івановичу!
Напередодні одного з найбільших християнських свят - Різдва мешканці села Беримівці були неприємно вражені «різдвяним подарунком» від
міста, яке Ви маєте честь очолювати.
Зокрема в урочищі “Кар’єр” на території Беримівської сільської ради
виявлено дві купи твердих побутових відходів загальним об’ємом 334,5 м куб.
Площа засміченої ділянки склала 232 м кв. Збитки, завдані навколишньому
природному середовищу засміченням, становлять 1744 грн.
За інформацією Державної екологічної інспекції, у складі побутових
відходів виявлено свіжий чек за послуги ресторану швидкого харчування
“Кебаб Шеф”, який знаходиться у Львові, та товарно-транспортну накладну,
виписану в цьому ж місті.
Це вже не перший випадок у Зборівському районі, коли сміття зі Львова
невстановлені особи вивозять та висипають біля наших сіл. Аналогічна
ситуація була в ніч з 21 на 22 листопада 2016 року біля с. Малашівці.
Вважаємо, що подібні випадки різко суперечать прагненню Львова бути
культурною столицею України, більше того, жителі нашого села обурені
Вашим прагненням перекласти свої проблеми із забезпеченням санітарної
очистки Львова на наші плечі.
Громада села Беримівці вимагає від Вас:
1. Навести лад у вивезенні сміття з м. Львів та не допустити повторення
випадків вивезення львівського сміття в інші райони та області.
2. Відшкодувати нанесені громаді с. Беримівці збитки за забруднення
навколишнього середовища.
3. Провести службове розслідування щодо того, хто з фірм, які вивозять
сміття з м. Львова, завіз тверді побудові відходи 4 січня цього року в кар’єр
біля с. Беримівці, та покарати винних.

Прийнято на сесії Беримівської сільської ради
11 січня 2017 року, рішення №39.

