
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

         від 27 липня 2021 року м. Стрий № 156

Про створення пункту прийому відходів 
побутового електронного та електричного 
устаткування, а також приладів та пристроїв, 
які містять металеву руть 
Керуючись Законами України  ст. 40 „ Про місцеве самоврядувавння в 

Україні", „ Про відходи“, „ Про охорону навколишнього природного середовища“, 
„Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, „Про 
хімічні джерела струму“, „Про ліцензування видів господарської діяльності“, 
„Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року“, 
затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р, 
Методикою роздільного збирання побутових відходів, затвердженою наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 01.08.2011 № 133, Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 4461: 

1.  Начальнику  Стрийського МККП Р. Корчаку:
1.1. На базі Стрийського міського комбінату комунальних підприємств 

створити пункт прийому від населення міста Стрия  відходів побутового  
електронного, електричного та побутового устаткування, а також  приладів та 
пристроїв, які містять металеву  руть. 

1.2. Забезпечити обладнання місця для зберігання (тимчасового розміщення) 
отриманих від населення міста відпрацьованих люмінесцентних та 
енергоощадливих ламп, хімічних джерел струму ( батарейок) та термометрів.

1.3. Укласти угоду з спеціалізованим підприємством на утилізацію відходів 
побутового електронного та електричного обладнання і приладі та перистроїв, що 
містять металеву ртуть з подальшим винесенням на чергові сесії міської ради суми 
для відшкодування затрат на їхню утилізацію.

2. Відділу з питань з питань інформаційної та внутрішньої політики   
виконавчого комітету міської ради (М. Стадник)  всебічно висвітлювати в засобах 
масової інформації відомості про розміщення новоствореного пункту прийму та 
інформацію щодо поводження з відходами побутового електронного та 
електричного устаткування та приладів і пристроїв, які містять металеву ртуть..  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 
міського голови М. Журавчака.

Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ


