
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 32
засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-

комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 
комплексу (у режимі відео -, аудіоконференції)

29 грудня 2022 року 11 год., 329 каб. 

Склад комісії:
Подвірний Тарас Михайлович – заступник голови комісії
Доскіч Юрій Юрійович – секретар комісії
Чолій Тарас Богданович 
Баран Василь Степанович 
Буба Євген Іванович
Дума Андрій Романович
Мазур Юрій Миколайович
Миляник Захар Богданович
Панькевич Олег Ігорович
Стечак Світлана Степанівна

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.

2. Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на приаеродромній 
території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» у 
межах зони «Г», за підсумком виїзної робочої наради, яка відбулася 
21 жовтня 2022 року на території об’єкту за адресою: Львівська область, 
с. Сокільники, вул. Спортивна.

Звернення генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Данила Галицького» Т. Романовської від 15.12.2022 № 1484/01.01-16 
(вх № 02-3552 від 19.12.2022) щодо погодження обмежень використання 
приаеродромної території аеродрому «Львів».

Звернення директора ТзОВ «СОК-ТАК» від 25.11.2022 (вх № 02-3204 від 
28.11.2022) щодо будівництва на приаеродромній території аеродрому «Львів».

3. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 
07.12.2022 № 5/23-11573/0/2-22-12 (вх № 02-3461 від 08.12.2022) про 
затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.

4. Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1. Депутатський запит І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-3 щодо 

відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.
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4.2. Заяви Л. Недовіз від 17.11.2022 (вх № 01-Н-766 від 17.11.2022),  
24.11.2022 (вх № 01-Н-780 від 24.11.2022) від 28.11.2022 (вх № 01-Н-787 від 
28.11.2022) щодо необхідності проведення ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району

4.3. Звернення старости сіл Великі Глібовичі, Волощина, Підмонастир від 
16.11.2022 № 52 (вх № 02-3450 від 08.12.2022) щодо необхідності зміни карти 
маршруту № 323 Львів – Великі Глібовичі.

5. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс.

5.1. Депутатський запит І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-4 щодо 
електропостачання мікрорайону «Північний» м. Броди. 

5.2. Заява ініціативної групи залізничників та пенсіонерів Львівської 
залізниці від 13.12.2022 № 01-КО-915 щодо удосконалення системи відключення 
енергопостачання житлових будинків та об’єктів інфраструктури житлового 
масиву Левандівка.

6. Різне.
6.1.Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 

18.11.2022 (№ ПДПн-3 від 22.11.2022).
6.2.Постанова Верховної Ради України від 01.12.2022 № 2788-ІХ «Про Заяву 

Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму російської федерації» 
(вх № 02-3393 від 06.12.2022).

6.3. Відповідь АТ «Львівгаз» від 21.11.2022 № 790-16-20432-1122 (вх № 02-
3298 від 30.11.2022) стосовно розгляду колективного звернення мешканців 
вул. Винниченка і Котляревського у м. Бібрка (контактна особа Ярослава 
Василик) від 19.09.2022 № 01-КО-660 щодо врегулювання питання подачі газу 
до індивідуальних житлових будинків.

6.4.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 01.12.2022 
№ 02-3318 стосовно розгляду депутатського звернення К. Кеньо від 19.10.2022 
№ Д-17вн-118 про фінансування добудови мосту через річку Дністер в селах 
Поляна та Монастирець.

6.5. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 01.12.2022 
№ 02-3312 стосовно розгляду листів Журавненської селищної ради від 
20.09.2022 № 1140 (вх № 02-2388 від 20.09.2022) та 26.09.2022 № 1164 (вх № 02-
2449 від 27.09.2022) щодо критичного стану автомобільних доріг загального 
користування на території Журавненської селищної територіальної.

6.6.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 13.12.2022 
№ 02-3507 стосовно розгляду звернення депутатів Белзької міської ради 
(рішення № 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).

6.7.Відповідь управління транспорту та зв’язку від 12.12.2022 № 02-3511 
стосовно розгляду депутатського звернення І. Сех від 12.10.2022 № Д-17вн*-116 
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щодо відновлення транспортного сполучення від с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

6.8.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 16.12.2022 
№ 02-3622 стосовно розгляду заяв Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 
12.10.2022) та від 12.10.2022 (вх № 01-Н-762 від 15.11.2022) щодо необхідності 
проведення ремонту дороги  с. Великі Передримихи – Нагірці – Артасів 
Львівського району.

Заступник голови комісії         Тарас ПОДВІРНИЙ


