
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ      № 35

постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)

12.00  год.     1 лютого      2023 року      вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Склад постійної комісії:
Свіщов Віталій Олександрович – голова постійної комісії;
Дейнека Анатолій Михайлович – заступник голови комісії;
Пляцок Анастасія Сергіївна – секретар комісії;
Білас Всеволод Омелянович;
Буняк Степан Остапович;
Байтала Михайло Романович.

І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Романа Кроляка від 

13.01.2023 № 131302-13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) про надання 
результатів роботи за 2022 рік.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Доручення голови обласної ради Ірини Гримак від 30.12.2022 № Д-12 
подати перелік основних питань пленарних засідань, які пропонуватимуться на 
розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року, з метою внесення їх до плану 
роботи Львівської обласної ради на перше півріччя 2023 року.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№ 112 (вх № 02-149 від 24.01.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та руйнування 
правого берега річки, дороги і частини дамби.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІІ. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

військової адміністрації від 19.12.2022 № 31-7614/0/2-22 (вх № 02-3593 від 
21.12.2022) про надання додаткових матеріалів до проєкту створення 
дендрологічного парку місцевого значення «Львівська Софіївка».

Інформують:
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О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської обласної військової адміністрації;

В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Юрія 
Бучка від 12.01.2023 № 5/23-282/0/2-23/7-31 (вх № 02-79 від 13.01.2023) про 
надання доопрацьованого проєкту оголошення гідрологічного заказника місцевого 
значення «Травертинові джерела».

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Юрія 
Бучка від 12.01.2023 № 5/29-243/0/2-23/7-31 (вх № 02-69 від 12.01.2023) про 
надання доопрацьованого проєкту оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Бескиди».

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 17.01.2023 № 31-7982/0/2-23 (вх № 02-94 від 
17.01.2023) про розгляд звернення Працювитого Богдана Романовича скероване 
листом Постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації 
Львівської обласної ради щодо включення до переліку ботанічних пам’яток 
природи місцевого значення дерева, яке знаходиться неподалік села Стаївка 
Белзької територіальної громади Червоноградського району.

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

5. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 19.01.2023 № 31-122/0/2-23 (вх № 02-123 від 
20.01.2023) щодо проєкту організації території РЛП «Стільське Горбогір’я».

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
А. Жила – в. о. директора КЗ ЛОР «Спеціальна адміністрація регіонального 

ландшафтного парку "Стільське Горбогір’я"»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.01.2023 № 31-142/0/2-23 (вх № 02-134 від 
23.01.2023) відповідно до листа Львівської обласної ради від 05.01.2023             
№ 02-вих-17 департамент екології та природних ресурсів Львівської 
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облдержадміністрації надає проєкт рішення «Про оголошення об’єкта природно-
заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Дуб села 
Гряда-Мирівка"» та пояснювальну записку до проєкту рішення.

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІV. Про мисливське господарство та полювання, лісове господарство.
1. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови обласної 

ради від 09 січня 2023 року (вх № ПДВн-1 від 12.01.2023) щодо розгляду проєкту 
Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» і надати зауваження 
та пропозиції щодо цього проєкту (пункт 4).

Лист Житомирської обласної ради від 30.12.2022 № р-5-20/1179 (вх № 02-10 
від 02.01.2023) про направлення зауважень та пропозицій до проєкту Закону 
України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

Рішення Житомирської обласної ради від 10.01.2023 № 481 (вх № 02-57 від 
11.01.2023) про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття проєкту Закону 
України Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

Протокольне доручення за підсумками ХІV чергової сесії від 20.09.2022 (вх 
№ ПДСвн-3 від 26.09.2022).

Розглянути на засіданні постійної комісії питання «Про звернення до 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Державного агентства лісових 
ресурсів України щодо негативних наслідків реформування лісової галузі» 
(ініціатор – депутат обласної ради О. Панькевич) (пункт 5).

За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформують:
І. Підгородецький – в. о. генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління лісового та 

мисливського господарства;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

V. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 

28.12.2022 № 02-4282 (вх № 02-3668 від 30.12.2022) про розгляд заяви Олексія 
Мінтія від 19.10.2022 (вх № 01-М-721 від 20.10.2022) щодо засмічення земельної 
ділянки за адресою: вул. Львівська, 154, с. Наварія, яку частково використовує 
ТзОВ «ДВ Вест-Груп».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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2. Лист Державної служби геології та надр України від 12.01.2023 № 82/02-
1/2-23 (вх № 02-121 від 20.01.2023) щодо подальшої дії спеціального дозволу на 
користування надрами № 3309 від 19.12.2003 наданого ПАФ «Дністер» і 
подальшої дії спеціального дозволу на користування надрами № 1998 від 
06.10.1999 наданого КП «Стрийводоканал».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 19.01.2023 № 31-127/0/2-23 (вх № 02-113 від 
19.01.2023) про розгляд листа голови Трускавецької міської ради Андрія 
Кульчинського від 10.11.2022 № 18/23-2273/1 (вх № 02-3294 від 30.11.2022) щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на реалізацію об’єкту «Реконструкція 
міського парку в м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі)» в сумі 1268,8 тис. 
гривень.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ


