УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про
звернення
депутатів
Виноградівської районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Управління Національної поліції в Закарпатській області,
Прокуратури Закарпатської області та Державної екологічної інспекції в
Закарпатській області щодо наслідків масштабної пожежі яка сталася 20
листопада 2018 року у центрі міста Виноградів по вул. Партизанській (текст
Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та
екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 30 листопада 2018 року
№ 661

В.В.Любка

Управління Національної
поліції в Закарпатській області
Прокуратура Закарпатської
області
Державна екологічна інспекція
в Закарпатській області
Звернення депутатів Виноградівської районної ради
Хочемо висловити глибоке занепокоєння щодо наслідків масштабної
пожежі для довкілля та здоров’я людей, яка сталася 20 листопада 2018 року у
центрі міста Виноградів по вул. Партизанській. Подія не залишила байдужими
громадськість та представників органів влади району.
За інформацією ДСНС у Закарпатській області, горіли складські будівлі.
На місці пожежі працювали рятувальники відділення 6-ї державної пожежнорятувальної частини м. Виноградів та вогнеборці місцевої пожежної команди
смт Королево, які боролися зі стихією майже три години. Окрім цього існувала
загроза перекидання полум’я електропідстанцію, яка розташована поруч, тож
були залучені додаткові сили з Іршавського гарнізону, а також місцевої
пожежної команди с. Підвиноградів. На щастя, травмованих та загиблих не було.
Хочемо зауважити, що це вже не вперше у Виноградові горять склади по
цій вулиці, що викликає занепокоєння. Разом з тим, наголошуємо, що гідне
ставлення до довкілля є нашою спільною відповідальністю. Тому потрібні дієві
кроки, аби наслідки нашої людської життєдіяльності не були небезпечними для
нас і для майбутніх поколінь.
Ми, депутати районної ради, громада міста Виноградів хочемо знати, що
спричинило пожар, хто являється власником складських приміщень, де
зберігалися відходи, кількісний та якісний склад відходів. Чи мав дозвіл
приватний підприємець на здійснення господарської діяльності у сфері
поводження з відходами. А також, чи були дотримані вимоги Закону України
«Про відходи», який регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і
заготівлею,
сортуванням,
перевезенням,
зберіганням,
обробленням
(переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням
відходів.
Зважаючи на зазначене, має бути проведене належне розслідування
контролюючими та правоохоронними органами, згідно з наданими їм
повноваженнями, задля з’ясування обставин пожежі та притягнення винних до
відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Звернення прийнято на пленарному засіданні двадцять п’ятої
сесії Виноградівської районної ради 30 листопада 2018 року.
Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської
області VІІ скликання.

