
 ПРОТОКОЛ 

47 позачергової  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

15 березня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 24 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – М.Лужецький  

Лічильна комісія – А.Андрухів, Р.Курчик 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного 47 позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

 2. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16 серпня 2018 

року № 200 та тексту Договору про  спільну діяльність з метою реалізації 

проекту з будівництва заводу по переробці ТПВ  на території міста  

Дрогобич. 

 3. Про відмову від здійснення переважного прва купівлі частки 

квартири № 414 в гуртожитку на вул. Грушевського Михайла, 19 в місті 

Дрогобич, яка знаходиться у праві спільної часткової власності. 

4. Про підтвердження дії підпункту 2.1. пункту 2 рішення Дрогобицької 

міської ради № 1648 від 11.03.2019 року "Про надання в оренду та 

продовження терміну оренди земельних ділянок". 

5. Про підтвердження дії підпункту 1.4. пункту 1 рішення Дрогобицької 

міської ради № 1646 від 11.03.2019 року "Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)". 

 6. Про внесення змін до рішення сесії ДМР № 1610 від 31.01.2019 р. 

“Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру плати”. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії М.Лужецького 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: А.Андрухіва, 

Р.Курчика 



Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного 47 позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття проекту рішення за основу 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

Ю.Кушлик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

внесення змін до рішення сесії ДМР № 1610 від 31.01.2019 р. “Про 

надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру плати”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “ Про внесення змін до рішення сесії ДМР № 1610 від 31.01.2019 

р. “Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру плати” включено до порядку денного. 

Т. Кучма - на голосування ставиться прийняття рішення в цілому.  

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1670 (рішення № 1670 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16 

серпня 2018 року № 200 та тексту Договору про спільну діяльність з метою 

реалізації проекту з будівництва заводу по переробці ТПВ на території міста 

Дрогобич. 

Т. Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Т.Кучма – пропоную внести поправки до п.п. 2.3.2. : “…від 10 га до 20 га (в 

залежності від виробничих потреб ТОВ “ЕРВ – “Дрогобич”)…”, п.п. 2.3.3. 

“… від 10 до 20 га (в залежності від виробничих потреб ТОВ “ЕРВ – 

“Дрогобич”)…” 



 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Пропозиція проходить. 

О.Балог – поставив ряд запитань та застережень: 

 - якими законами керувалися при підготовці цього рішення; 

 - громадські слухання не було проведено; 

 - екологічна служба дала негативні висновки щодо будівництва цього 

заводу; 

 - не розглядалося дане питання на засіданні постійної комісії ради з 

питань регулювання земельних відносин; 

 - тарифи. 

А.Швацький – при підготовці цього рішення керувалися земельним 

кодексом, цивільним кодексом, ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Р.Москалик – тарифи встановлює виконавчий комітет, згідно з поданням 

надавача послуг. 

 Тарифи будуть нижчими від існуючих на 30%. 

Т.Кучма – засідала ініціативна група, яка зобов’язала мене збудувати 

сміттєпереробний завод. 

 Р.Курчик – кожна особа має право вибирати собі надавача послуг. 

О.Хрущ – на сесії це питання розглядається лише через те, що мова йде про 

виділення земельної ділянки. 

 Наша спільна відповідальність – це фінансові зобов’язання перед 

громадою міста в даному підприємстві. 

Згідно даного Договору немає жодних фінансових  зобов’язань. 

Сьогодні ми приймаємо угоду про наміри. 

Володіючи часткою у розмірі 10% статутного капіталу маємо 

можливість володіти усією інформацією. Прошу інформувати депутатський 

корпус щодо діяльності та перебігу подій, для подальшого уникнення 

зауважень та непорозумінь. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ – А.Швацькому, начальнику юридичного 

відділу – інформувати депутатський корпус щодо перебігу подій з реалізації 

проекту будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1671 (рішення № 1671 додається) 

 



3. СЛУХАЛИ:  Про відмову від здійснення переважного права купівлі 

частки квартири № 414 в гуртожитку на вул. Грушевського Михайла, 19 в 

місті Дрогобич, яка знаходиться у праві спільної частки власності. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1672 (рішення № 1672 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ:   Про підтвердження дії рішення підпункту 2.1. пункту 2 

рішення Дрогобицької міської ради № 1648  від 11.03.2019 року “Про 

надання в оренду та продовження терміну оренди земельних ділянок”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

5. СЛУХАЛИ:   Про підтвердження дії підпункту 1.4. пункту 1 рішення 

Дрогобицької міської ради № 1646   від 11.03.2019 року “Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 0 

     проти – 0 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

6. СЛУХАЛИ:   Про зміну внесення змін до рішення сесії ДМР № 1610 від 

31.01.2019 р. “Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру плати” . 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1673 (рішення № 1673 додається) 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        М.Лужецький 


