УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua

ПРОТОКОЛ №5
позапланового засідання комісії
19.03.2020 р.

м. Ужгород

Головував: Міський голова, голова комісії ТЕБ та НС Богдан АНДРІЇВ.
Присутні: директор КП «КАТП – 072801» Василь ГРАМОТНИК, директор
комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт»
Ужгородської міської ради Віталій ГОТРА, члени комісії - 23 чол.
СЛУХАЛИ: Інформацію міського голови Богдана АНДРІЇВА, директора
КП «КАТП – 072801» Василя ГРАМОТНИКА щодо стану полігону твердих
побутових відходів.
Враховуючи, що полігон для захоронення твердих побутових відходів
експлуатується більше 20 років при щорічному обсягу захоронення відходів понад
42 тис. тонн (близько 200 тис. куб. метрів) на 95% вичерпав свій ресурс.
З метою упередження виникнення екологічної надзвичайної ситуації,
попередження захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби, порушення
санітарних норм мешканців м. Ужгорода та Ужгородського району, забруднення
навколишнього природного середовища, прямого опосередкованого шкідливого
впливу на здоров’я людини, економічні збитки та для забезпечення надійності
функціонування
полігон
твердих побутових відходів потребує вжити
відповідних заходів.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення,
комісія
ВИРІШІИЛА:
1. Терміново утворити розворотну ділянку для підвозу ТПВ, що потребує
відповідного фінансування (приблизно 280 тис. грн.).
2. КП «КАТП – 072801» підготувати відповідного листа до Ужгородської
міської ради щодо необхідності збільшення статутного фонду для забезпечення
проведення зазначених робіт.
Термін: негайно
3. Управлінню капітального будівництва спільно з ТОВ «Коватехбуд»
продовжити роботи по рекультивації (обвалювання) по всьому периметру першої
карти полігону.

Термін: постійно
4. КП «КАТП - 072801» виконати роботи по влаштуванню тимчасового
майданчика для розвантаження твердих побутових відходів.
Термін: негайно
5. Управлінню капітального будівництва спільно з відділом комплексного
проектування Басейнового управління водних ресурсів р. Тиса вивчити
можливість збільшення піраміди складування твердих побутових відходів.
Термін: негайно
6. Департаменту міського господарства підготувати звернення до
Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради
щодо проведення спільного засідання обласної, міської та районної рад для
вирішення питання виділення нової земельної ділянки для будівництва нового
полігону твердих побутових відходів.
Термін: до 01.04.2020 р.
СЛУХАЛИ:
Директора
комунального
підприємства
«Ужгородський
муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради Віталія ГОТРУ про
необхідність припинення роботи громадського транспорту на міських автобусних
маршрутах загального користування у зв’язку із впровадженими карантинними
заходами для попередження поширення КОРОНАВІРУСУ.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення,
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Припинити перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування з 20.03.2020 року 00.00 год. на період карантинних
заходів.
2. Комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний транспорт»
забезпечити довезення до місць роботи медичних працівників та працівників
інших категорій, які забезпечують стабільне функціонування об’єктів
життєзабезпечення міста.
3. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форми власності забезпечити проїзд працівників транспортними засобами у
режимі регулярних спеціальних перевезень.
Термін: на період карантину
Міський голова,
голова комісії ТЕБ та НС

Богдан АНДРІЇВ

Секретар

Ростислав ЧОПИК

