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У четвер 07-05-2015р. в Дрогобичі відбулась сесія міської ради, на якій розглядалось
позачергове питання (яке не було опубліковано завчасно) та прийнято позитивне
рішення, щодо надання інвестору 200 тисяч м2 землі в оренду на 49 років. Презентував
інвестеційний проект депутат Львівської обласної ради Олександр Чебаненко спільно з
представниками інвестора. Через те, що був брак інформації по цьому інвестиційному
проекті депутат Олег Хрущ та Володимир Ямельницький задавали багато "незручних"
питань для представників інвестора і наполягали на тому, щоб терміново не розглядати
таке вартісне і важливе питання немаючи ніяких документів на руках. Голова ГО "Юрій
Дрогобич" Володимир Кондзьолка взагалі детально і "по-поличкам" розкритикував
спосіб у який "пропихають" цей інвестиційний проект в життя та висловив свої
аргументовані сумніви у тому, що це придатний для життя проект. Представники ГО
"Воля України" та "Народного Контролю" також задавали питання щодо того, де проект
договору, як можна підтримувати те, про що нічого не відомо?

Прдеставник "Волі" Сергій Розора на сторінці у фейсбук написав: "Хотілося б почути
думку депутата від Метика і К Богдана Матківського, ГО "Майдан" та "Молодіжного
прориву", які люблять боротися за справедливість.Авральне просування цього проекту
Метиком і його холуями - вчора обговорили на земельній комісії, а сьогодні протягнули на
сесії, проголосувавши всупереч частині депутатського корпусу та представникам
громади. 30 рабів дрогобицького режиму радзієвського-метика слухняно повернулися
задом до господаря і трохи нагнулися. А це вже не раби, а .....аси.То може це когось та
чомусь навчило. Ні попередній гіркий досвід, ні Революція Гідності дрогобицьку владу
так нічого і не навчили. Ми також пам,ятаємо як багато обіцяли інвестори, які
гарантували налагодити утилізацію автошин у Дрогобичі. Чим закінчилося ще всі
пам,ятають - гроші вкрали, проект завалили. Всі ще пам'ятають причетність цих діячів до
викрадення фресок Бруна Шульца та розвалу стадіону. І ось нова афера, яка
незважаючи на благородну ціль пахне апетитами режиму януковича. Недарма фірма яка
хоче втілити інвестиційний проект стартанула у квітні 2013 року і планувала збудувати
декілька сміттєспалювальних заводів, в тому числі і в Криму. Розмах гідний посіпак
режиму.або чому Революція Гідності оминула Дрогобич.Чергова афера Метика та
компанії"

Доречі, велика кількість депутатів були категорично проти поіменного голосування за це
питання і лише завдяки наполяганням Олега Хруща та Володимира Ямельницького і
представників громади, секретар ради Метік через нехочу поставив питання на
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голосування в поіменному режимі, тому ми всі зможемо знати поіменно кожного хто
відповідальний за прийняті рішення які не були підготовлені та вивчені. Звичайно, дай
Бог аби справді побудували сміттєпереробний завод, але виникає багато підозр через
те, що таким поспіхом приймалось рішення. Неможна приймати стратегічні рішення в
сліпу. Тим паче, що від цього рішення можуть залежати також і доля інших міст.
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