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Д о мене як депутата Сокальської районної раіщ Львівської області^^ЮбІ
звертаються виборці, жителі м.Сокаля, які скаржаться на погіршення ф - ^
самопочуття і п о в ' я з у ю т ь його із випаровуваннями шкідливих речовин із
шламонакопичувачів колишнього заводу хімічного волокна.
З єдиного державного реєстру судових рішень України я дізнався що
09.12.2004р. між Дочірнім підприємством «Каскад» ВАТ «Сокальський завод
хімічного волокна» (продавець) та ТзОВ «Енергія»(покупець) було укладено
договір купівлі-продажу. Згідно якого продавець продав покупцю три
шламонакопичувачі, які містять залізоцинковмісні (!!!) відходи виробництва
хімзаводу, що знаходяться по вул.Яворницького, 105 в м.Сокаль та належали
продавцю на праві колективної власності. Пізніше, 16.10.2006р. між ТзОВ
«Енергія»(продавець) та ТзОВ «Інтерком-Сервіс»(покупець) було укладено
договір купівлі-продажу. Згідно якого, продавець продав, а покупець купив три
шламонакопичувачі, які містять залізоцинковмісні відходи виробництва
хімзаводу, що знаходяться по вул.Яворницького, 105 в м.Сокаль, які належали
продавцю на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу,
посвідченого 09.12.2004р. за реєстровим № 4615 та акту прийому-передачі від
10.12.2004р. В п. 11.1 договору від 16.10.2006р. зазначено, що покупцеві
відомо, що в придбаних шламонакопичувачах знаходяться відходи
виробництва хімзаводу, які згідно Акту-припису №32 від 28.05.2004р.
державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області
повинні бути утилізованими. Відповідно до п. 11.2 вказаного договору, з
огляду на зазначений в п. 11.1 цього договору припис покупець зобовязався у
розумні строки утилізувати зазначені відходи за власний кошт. В подальшому,
25.12.2009р. між ТзОВ «1нтерком-Сервіс»(продавець) та ПП «Бізнес-СВ»
(покупець) було укладено договір купівлі-продажу. Згідно якого продавець
продав, а покупець купив три шламонакопичувачі, що містять залізоцинковмісні
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шламонакопичувачах знаходяться відходи виробництва хімзаводу, які
повинні бути утилізованими. Відповідно до п. 11.2 вказаного договору, з
огляду на зазначений в п.11.1 цього договору припис покупець зобовязався
у розумні строки утилізувати зазначені відходи за власний кошт.
Таким чином згідно наведеного вище ГТП «Бізнес-СВ» повинен був у
розумні строки утилізувати зазначені відходи за власний кошт. Статтею 17 ЗУ
«Про відходи» згаданого закону визначено, що суб'єкт господарювання повинен
запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів, та укладати
угоди з відповідними організаціями на їх утилізацію, отже покупець відходів
може для утилізації відходів укласти угоду з будь-яким
суб'єктом
господарювання, який має відповідну ліцензію у сфері поводження з
небезпечними відходами для їх утилізації. До сьогодні ПП «Бізнес-СВ» не
виконало своїх зобов'язань згідно вказаного договору.
Оскільки статтею 21 ЗУ «Про відходи» до повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами належить
забезпечення виконання вимог законодавства про відходи; вжиття заходів для
стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері
поводження з відходами;
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за
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та безпечним поводженням з відходами на своїй території;
здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами
вимог у сфері
поводження
з виробничими та побутовими відходами
відповідно
до
закону
та
розгляд
справ
про адміністративні
правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних
органів у разі порушення законодавства про відходи.
Відповідно до наведеного вище пропоную терміново вжити всіх
необхідних заходів щодо виконання ЗУ «Про відходи» та забезпечення

