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Про поводження з твердими побутовими
відходами на території міста Стрий

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцевесамоврядування в 
Україні»,  керуючисьпротокольним рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ і НС 
від 18.05.2021 № 20 та доповідною запискою начальника управління ЖКГ від 
18.05.2021 року, враховуючилиста ТзОВ «Комунальник  1» від 13.05.2021 № 26 
(вх.№1724/3.14. від 18.05.2021р.) та  з метою запобігання накопичення відходів на 
території міста Стрий,виконавчийкомітетСтрийськоїміської ради вирішив : 

1. Розірвати Договір №1 про надання послуг з вивезення побутових відходів 
на території міста Стрий, що був укладений 11 жовтня 2012 року між 
Виконавчим комітетом Стрийської міської ради та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Комунальник 1», на підставі п.13 цього 
Договору у зв’язку із допущеними чисельними порушеннями умов цього 
Договору з боку Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Комунальник 1»та з урахуванням заяви Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Комунальник 1» від 13.05.2021р. №26 

2. Визнати Договір №1 про надання послуг з вивезення побутових відходів 
на території міста Стрий, який укладений 11 жовтня 2012 року між 
Виконавчим комітетом Стрийської міської ради та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Комунальник 1» таким, що достроково 
припинив свою дію з 20 травня 2021 року. 

3. Визнати з 21 травня 2021 року Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 05759310) тимчасовим 
виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 
міста Стрий строком не більше трьох місяців.



4. Заключити тимчасову угоду з Стрийським міським комбінатом 
комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 05759310) на збір і вивезення 
твердих побутових відходів на території міста Стрий.

5. Зобов’язати, у разі необхідності, Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 05759310) невідкладного 
залучення інших підприємств на умовах підряду для прибирання та 
очищення міста Стрий.

6. Затвердити Стрийському міському комбінату комунальних підприємств 
(код ЄДРПОУ 05759310) тимчасовий тариф для населення з 
вивезеннятвердих побутових відходів на території міста Стрий в розмірі: 
приватний сектор – 21,35 грн. на особу в місяць; багатоповерхівки -  21,94 
грн. в місяць на особу.

7. Зобов’язати Стрийський міський комбінат комунальних підприємств 
захоронення твердих побутових відходів з території міста Стрий 
здійснювати на Стрийському полігоні твердих побутових відходів 
(м.Стрий, вул.Нижанківського).

8. Створити конкурсну комісію та провестиконкурс по визначенню    
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходівна території 
міста Стрий.

9. Стрийському міському комбінату комунальних підприємств здійснювати 
повний та належний облік здійснених витрат на прибирання та очищення 
міста Стрий від накопичених відходів станом 21 травня 2021 року з 
метою заявлення вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Комунальник 1» про відшкодування цих витрат.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин).

Міський голова                                                                                Олег КАНІВЕЦЬ


