
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ    №    24
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)
від    12  січня 2022 року

Засідання розпочалося о 12.00 год.
Засідання закінчилось о 14.00 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, М. Байтала, С. Буняк, В. Білас.
Присутні:
І. Сех – депутат Львівської обласної ради;
Є. Швед – депутат Львівської обласної ради.
Запрошені:
Л. Мелесова-Вальчак – депутат Львівської міської ради;
Р. Шишка, М. Чунгін, О. Риплянський, В. Ступак – депутати Бродівської 

міської ради;
В. Бартосевич – працівник ДП «Бродівське лісове господарство»;
Р. Гречаник – директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації;
В. Стрищак – заступник начальника Державної екологічної інспекції у 

Львівській області;
Р. Туцький – в. о. начальник Басейнового управління водних ресурсів річок 

Західного Бугу та Сяну.
І. Тренич – заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
В. Неспляк – в. о. директора Жовкіське дочірнє лісогосподарське 

підприємство ЛГП «Галсільліс»;
Д. Хімчак – директор Яворівського дочірнього лісогосподарського 

підприємства ЛГП «Галсільліс»;
Б. Захарко – Дрогобицьке дочірнє лісогосподарське підприємство ЛГП 

«Галсільліс»;
С. Маруняк  – т. в. о. директора НПП «Яворівський»;
І. Плесак, І. Любинець – працівники НПП «Яворівський»;
М. Бурич – журналіст «Галінфо».

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Проєкт Програми розвитку водного господарства Львівської області на 

2022 – 2025 роки. 
Реалізація програми полягає у необхідності комплексного вирішення питань 

задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, захисту 
водних ресурсів від забруднення та виснаження, запобігання та ліквідації наслідків 
шкідливої дії вод, що спричиняє різні за масштабами, у тому числі катастрофічні 
затоплення, підтоплення населених пунктів, ураження об’єктів інженерної 
інфраструктури та комунікацій, а також забезпечення адаптації водного 
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господарства до глобальних змін клімату та впровадження системи інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Туцький – в. о. начальник Басейнового управління водних ресурсів річок 

Західного Бугу та Сяну.
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Лист секретаря Заліщицької міської ради Тернопільської області Уляни 
Лисак від 10.12.2021 № 03-23/2392 (вх № 02-8536 від 17.12.2021) і рішення від 
25.11.2021 № 2952 з проханням підтримати включення річки Дністер в Стратегію 
розвитку внутрішніх водних шляхів до 2031 року.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

ІІІ. Про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році.

1. Звернення депутата обласної ради Ірини Кравець від 29.12.2021          № Д-
17вн-546 щодо фінансування у 2022 році заходу «Розробка комплексного проєкту 
екологічної реабілітації території в зоні впливу ДП "Сірка" Львівської області та 
його державна експертиза» Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 – 2025 роки.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Звернення депутата обласної ради Ірини Кравець від 29.12.2021                  
№ Д-17вн-545 щодо фінансування у 2022 році реконструкцію парку біля озера 
Набережна в м. Новий Розділ Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 – 2025 роки.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

3. Листи голови Рудківської міської ради Самбірського району Івана 
Лозинського від 15.12.2021 № 2176/02-16 (вх № 02-8530 від 17.12.2021) і від 
30.12.2021 № 2232/02-16 (вх № 02-33 від 04.01.2022) щодо фінансування у 2022 
році заходу «Нове будівництво каналізаційного колектора від автошляху Н-13 
вздовж вулиць Садова, Паркова та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського 
району Львівської області» загальною вартістю 7417,706 тис. гривень.

Інформують:
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В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
4. Лист заступника голови Дрогобицької міської ради Романа Москалика від 

25.11.2021 № 3-26/11052 (вх № 02-8151 від 01.12.2021) про скерування запитів на 
фінансування у 2022 році до департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

5. Лист сільського голови Підберізцівської сільської ради Василя Коваля від 
12.11.2021 № 1804 (вх № 02-7824 від 17.11.2021) щодо фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища заходу «Проведення 
заходів із захисту від підтоплення і затоплення території, сільськогосподарських 
угідь та інших об’єктів навпроти буд. № 84 по вул. Т. Шевченка в с. Підберізці 
(капітальний ремонт)» на суму 3000,000 тис. гривень.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

6. Лист селищного голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 
14.12.2021 № 1492 (вх № 02-8449 від 15.12.2021) щодо надання заходів на 
фінансування у 2022 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

ІV. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Ухвала Львівського окружного адміністративного суду від 15.12.2021 

№ справи 380/23540/21 про залишення позовної заяви без руху.
Позовна заява щодо визнання протиправним і скасувати рішення Львівської 

обласної ради  від 29.10.2019 № 907 «Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Торфовище Білогорща».

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

V. Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 

(вх № 07вн-3 від 10.01.2022) щодо приведення існуючого поділу лісів на території 
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ДП «Бродівське лісове господарство» відповідно до Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.11.2021 № 2201/02 (вх № 02-7947 від 23.11.2021) щодо 
приведення існуючого поділу лісів на території ДП «Бродівське лісове 
господарство» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок.

Інформує: В. Свіщов.

2. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» від 22.11.2021 № 478 (вх № 02-7954 від 23.11.2021) 
щодо розширення території НПП «Яворівський».

ОКС ЛГП «Галсільліс» вважає за недоцільне передачу земель Жовківського 
та Яворівського дочірніх підприємств «Галсільліс» національному парку. На 
сьогоднішній день площа природно-заповідного фонду дочірніх підприємств 
складає 21060 га або 15%, частка природно-заповідного фонду по Жовківському 
підприємству складає 43%.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації;
І. Тренич – заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
С. Маруняк  – т. в. о. директора НПП «Яворівський».

3. Рішення XV позачергової сесії VIII скликання Бродівської міської ради від 
30.12.2021 № 603 про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України, 
Державного агентства лісових ресурсів України, Львівської обласної адміністрації, 
Львівської обласної ради. Львівського обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Головного управління Держпраці у Львівській 
області, Золочівської райдержадміністрації, Золочівської районної ради щодо 
недоцільності звільнення директора державного підприємства «Бродівське лісове 
господарство» Ониськіва Ореста Ярославовича.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

4. Колективне звернення ДП «Бродівське лісове господарство» та Степанюка 
Юрія Георгійовича від 04.01.2022 (вх № 01-Ко-4 від 05.01.2022) щодо звільнення з 
посади директора державного підприємства «Бродівське лісове господарство» 
Ониськіва Ореста Ярославовича та скасувати наказ Державного агентства лісових 
ресурсів України від 29.12.2021 № 726-К.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.
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VІ. Про розгляд листів підприємств.
1. Лист генерального директора Асоціації «Укрмашбуд» В. Грабільнікова від 

23.12.2021 № 436 (вх № 02-8739 від 28.12.2021) щодо випуску підприємством 
контейнерів для збору твердих побутових відходів.

Інформує: В. Свіщов.
2. Лист генерального директора ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод 

“Оскар”» Юрія Багана від 22.12.2021 № 401 (вх № 02-8843 від 30.12.2021) про 
надання на затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору ПрАТ 
«Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки «Лотатники» 
Моршинського родовища мінеральних природних столових вод, де розташовані 
джерела № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в Стрийському районі Львівської області.

Інформує: В. Свіщов.

VІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Колективна скарга Данилюк Ярослава та Данилюк Марії (вх № 01-Ко-2439 

від 21.12.2021) щодо проведення господарської діяльності ПП «Агрофірма 
“Дзвони”» всупереч вимогам чинного законодавства України.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
В. Стрищак – заступник начальника Державної екологічної інспекції у 

Львівській області.

VІІІ. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

державної адміністрації від 04.01.2021 № 31-31/0/2-22 (вх № 02-68 від 05.01.2022) 
про розгляд звернення Анастасії Пляцок щодо надання пропозицій до Програми 
«Питна вода України».

2. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
30.12.2021 № 05-7395 (вх № 02-58 від 04.01.2022) про розгляд звернення 
М. Парубій щодо можливого порушення природоохоронного законодавства.

3. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
24.12.2021 № 06-7287 (вх № 02-57 від 04.01.2021) про розгляд звернення 
Звенислави Мамчур щодо вирубки лісу на території Лапаївського лісництва 
ДП «Львівське лісове господарство».

4. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2426/05 (вх 3 02-8816 від 29.12.2021) щодо 
реформування ДП «Бібрське лісове господарство».

5. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2427/05 (вх № 02-8815 від 29.12.2021) про розгляд 
листа Бібрської міської ради щодо реформування ДП «Бібрське лісове 
господарство».

6. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2428/05 (вх № 02-8814 від 29.12.2021) щодо 
реформування ДП «Буське лісове господарство».

7. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2429/05 (вх № 02-8813 від 29.12.2021) про розгляд 
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звернення уповноваженого громадської організації «Спілка професійних адвокатів 
Полтавщини» Юлії Давидової від 23.10.2021 (вх № 02-7249 від 25.10.2021) щодо 
реформування лісового господарства.

8. Головного управління Національної поліції у Львівській області від 
22.12.2021 № 1236201/42-2021 (вх № 02-8790 від 28.12.2021) про розгляд листів 
листи члена виконкому Куликівської селищної ради Савчука Богдана Івановича 
від 26.10.2021 № 20/26.10.2021/8 (вх № 02-7317 від 27.10.2021) і від 25.10.2021 № 
11/25.10.2021/ІІ (вх № 02-7267 від 25.10.2021) щодо захисту традиційного 
історичного, природоохоронного та екологічного середовища та стосовно рішення 
XVII сесії VIII демократичного скликання Куликівської селищної ради від 22 
вересня 2021 року про надання земель охоронної зони ландшафтно-рекреаційної 
території селища для ведення індивідуального садівництва.

9. Відповідь Львівської обласної державної адміністрації від 23.12.2021 № 
5/23-14868/0/2-21/7-31 (вх № 02-8701 від 23.12.2021) на запити депутатів обласної 
ради Анастасії Пляцок та Віталія Свіщова щодо заборони «джипінгу» на території 
ПЗФ.

10. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 22.12.2021 № 31-9785/0/2-21 (вх № 02-8700 
від 23.12.2021) про розгляд адвокатського запиту Юлії Гавелко (вх № 02-7665 від 
11.11.2021) щодо надання відповіді про виконання рішення обласної ради від 
29.10.2019 № 907 «Про оголошення заказника місцевого значення «Торфовище 
Білогорща».

11. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 31-9675/0/2-21 (вх № 02-8564 
від 20.12.2021) про розгляд звернення Пустомитівської міської ради від 05.11.2021 
№ 05-15/2425 щодо виділення коштів з обласного бюджету на заходи із боротьби 
із шкідливою дією вод річки Ставчанки на території Пустомитівської ТГ.

12. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 31-9676/0/2-21 (вх № 02-8563 
від 20.12.2021) про розгляд звернення депутата обласної ради Володимира 
Хархаліса (вх № Д-17вн-474 від 22.11.2021) щодо розчистки і поглиблення русла 
річки Речитин.

13. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.12.2021 № 31-9632/0/2-21 (вх № 02-8539 
від 17.12.2021) про розгляд листа голови Золочівської міської ради Ігоря Гриньківа 
(вх № 02-7656 від 11.11.2021) про передбачення коштів в обласному бюджеті 
Львівської області на 2022 рік 2 млн грн для розроблення технічної документації 
щодо інвентаризації земель комунальної власності орієнтованою загальною 
площею 1244,0 га в кількості 150 заліснених земельних ділянок для 
лісогосподарського призначення.

14. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.12.2021 № 31-9633/0/2-21 (02-8533 від 
17.12.2021) про розгляд листа директора державного підприємства «Львівський 
лісовий селекційно - насіннєвий центр» Федора Пелиньо від 01.11.2021           (вх 
№ 02-7390 від 01.11.2021) про надання запиту на фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на суму 450 тис. гривень.
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15. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 23.12.2021 № 31-9834/0/21 про розгляд 
звернення Ельвіри Чіпчик щодо облікування геологічної пам’ятки природи 
«Печера “Писана криниця”».

16. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 22.11.2021 № 31-8873/0/2-21 (вх № 02-7925 
від 22.11.2021) про розгляд депутатського звернення Юрія Холода стосовно 
вжиття заходів для розвитку природно-заповідного фонду.

ІХ. Різне.
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 

20.10.2021 № 06-5897 про розгляд колективного звернення громади села Волоща 
Меденицької селищної ради щодо вирубки лісу в кварталі 1 виділ 1 
Дрогобицького ДЛГП «Галсільліс».

2. Відповідь ОКСЛГП «Галсільліс» від 28.10.2021 № 408 (вх № 02-7393 від 
01.11.2021) щодо проведення вирубки дерев біля с. Волоща Меденицької 
територіальної громади.

3. Електронне звернення державного підприємства «Бродівське лісове 
господарство» з проханням відмінити наказ про звільнення директора 
підприємства О. Ониськіва.

4. Звернення депутата обласної ради Михайла Байтали від 04.01.2022 
№ 117/02-22 до т. в. о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 
Р. Стрільцю щодо ситуації з призначенням керівника НПП «Королівські Бескиди».

5. Звернення депутата обласної ради Михайла Байтали від 04.01.2022 
№ 116/02-22 до Голови Державного агентства лісових ресурсів України 
Ю. Болохівцю щодо недоцільності звільнення з посади директора О. Ониськіва.

ВИСТУПИЛИ: В.Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.



8

В. Свіщов – пропоную першим питанням заслухати ситуацію, яка склалася на 
державному підприємстві «Бродівське лісове господарство» та звільнення з посади 
директора О. Ониськіва.

І. СЛУХАЛИ: Про ситуацію на державному підприємстві «Бродівське 
лісове господарство».

1. Рішення XV позачергової сесії VIII скликання Бродівської міської ради від 
30.12.2021 № 603 про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України, 
Державного агентства лісових ресурсів України, Львівської обласної адміністрації, 
Львівської обласної ради. Львівського обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Головного управління Держпраці у Львівській 
області, Золочівської райдержадміністрації, Золочівської районної ради щодо 
недоцільності звільнення директора державного підприємства «Бродівське лісове 
господарство» Ониськіва Ореста Ярославовича.

2. Колективне звернення ДП «Бродівське лісове господарство» та Степанюка 
Юрія Георгійовича від 04.01.2022 (вх № 01-Ко-4 від 05.01.2022) щодо звільнення з 
посади директора державного підприємства «Бродівське лісове господарство» 
Ониськіва Ореста Ярославовича та скасувати наказ Державного агентства лісових 
ресурсів України від 29.12.2021 № 726-К.

3. Звернення депутата обласної ради Михайла Байтали від 04.01.2022 
№ 116/02-22 до Голови Державного агентства лісових ресурсів України 
Ю. Болохівцю щодо недоцільності звільнення з посади директора О. Ониськіва.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека, І. Сех, М. Байтала.
А. Дейнека – було проведено аудит ДП «Бродівське лісове господарство» і за 

його підсумками Державне агентство лісових ресурсів України видало наказ про 
звільнення з посади директора державного підприємства. Колектив не підтримує 
такого рішення. 4 січня 2022 року відбулося пікетування працівників лісового 
підприємства під стінами Львівської обласної державної адміністрації з вимогою 
поновити на посаді директора Ореста Ониськіва. Була проведена зустріч з 
представниками трудового колективу за участю заступника голови Львівської 
облдержадміністрації Ю. Бучка, депутатів обласної ради, на якій прийняли 
рішення скерувати результати проведеного аудиту до Державного агентства 
лісових ресурсів України. Відповідно Держлісагентство для об’єктивного розгляду 
всіх матеріалів скерувало перевірку до лісгоспу. Зараз проходить там перевірка. 
Колишній директор О. Ониськів подав до суду на Держлісагентство на скасування 
наказу про своє звільнення.

І. Сех – прохання підтримати звернення Бродівської міської ради, пропозицію 
трудового колективу та винести на розгляд сесії обласної ради.

В. Свіщов – пропоную винести на розгляд сесії обласної ради звернення 
трудового колективу щодо недоцільності звільнення з посади директора Ониськіва 
Ореста Ярославовича.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати звернення трудового колективу та винести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт звернення до Державного агентства лісових ресурсів 
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України щодо недоцільності звільнення директора державного підприємства 
«Бродівське лісове господарство» Ониськіва Ореста Ярославовича.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека, І. Сех, М. Байтала, С. Буняк, 
Р. Шишка, М. Чунгін, О. Риплянський, В. Ступак, В. Бартосевич, Є. Швед.

В. Свіщов – є колективне звернення ДП «Бродівське лісове господарство» та 
Степанюка Юрія Георгійовича від 04.01.2022 (вх № 01-Ко-4 від 05.01.2022) щодо 
звільнення з посади директора державного підприємства «Бродівське лісове 
господарство» Ониськіва Ореста Ярославовича та скасувати наказ Державного 
агентства лісових ресурсів України від 29.12.2021 № 726-К.

І. Сех – прохання підтримати звернення трудового колективу та винести на 
розгляд сесії обласної ради.

М. Байтала – прошу створити незалежну комісію за участю представників 
Держлісагентства, незалежних депутатів обласної ради, громадськості з виїздом на 
місце та об’єктивно розібратися в ситуації із звільненням з посади директора 
ДП «Бродівське лісове господарство».

Є. Швед - звертаю увагу на те, що на підприємстві вже працює комісія, яку 
скерувало Державне агентство лісових ресурсів України. Пропонуємо включити 
до складу комісії представників громадськості, депутатів місцевих рад.

І. Сех – просимо постійну комісію звернутися до голови комісії І. Петрової 
від Державного агентства лісових ресурсів України з проханням включити до 
роботи комісії депутатів місцевих рад, громадськості.

І. Сех – відповідно до пункту 5 наказу Державного агентства лісових ресурсів 
України від 06.01.2022 № 20 «Щодо проведення перевірки» голова комісії має 
право вносити зміни до складу комісії.

А. Дейнека – вважаю доцільним залучити громадськість та депутатів до 
участі в роботі комісії з дорадчим голосом.

В. Свіщов – пропоную скерувати лист до голови комісії для проведення 
перевірки державного підприємства «Бродівське лісове господарство», яке 
координується Львівським обласним управлінням лісового та мисливського 
господарства Ірині Петровій з пропозицією включити до складу комісії 
представників громадськості та депутатів місцевих рад за їх зверненнями.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист до голови комісії для проведення перевірки державного 

підприємства «Бродівське лісове господарство», яке координується Львівським 
обласним управлінням лісового та мисливського господарства Ірині Петровій з 
проханням включити до складу комісії представників громадськості та депутатів 
місцевих рад за їх зверненнями.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека, І. Сех, М. Байтала, С. Буняк, 
Р. Шишка, Є. Швед, В. Бартосевич.

С. Буняк – для вивчення питання пропоную Львівською обласною радою 
створити тимчасову контрольну комісію з депутатів обласної ради. 
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Є. Швед – прошу підтримати пропозицію створити Львівською обласною 
радою комісію з депутатів обласної ради.

В. Свіщов – наступна пропозиція – Львівській обласній раді створити 
тимчасову контрольну комісії з вивчення питання щодо діяльності ДП «Бродівське 
лісове господарство».

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про створення 

тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення питання щодо діяльності 
ДП «Бродівське лісове господарство».

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Проєкт Програми розвитку водного господарства Львівської області на 

2022 – 2025 роки. 
Реалізація програми полягає у необхідності комплексного вирішення питань 

задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, захисту 
водних ресурсів від забруднення та виснаження, запобігання та ліквідації наслідків 
шкідливої дії вод, що спричиняє різні за масштабами, у тому числі катастрофічні 
затоплення, підтоплення населених пунктів, ураження об’єктів інженерної 
інфраструктури та комунікацій, а також забезпечення адаптації водного 
господарства до глобальних змін клімату та впровадження системи інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, М. Байтала, В. Білас, С. Буняк, Р. Туцький.
Р. Туцький – проєкт Програми розробляється з метою охорони та відтворення 

водних ресурсів; - протипаводкового захисту; - поліпшення екологічного стану та 
забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних систем. 

С. Буняк – за які кошти буде проходити фінансування Програми.
Р. Туцький – фінансування планується з Державного бюджету України та 

загального бюджету обласного бюджету, частина коштів з фонду розвитку.
М. Байтала – є підприємства, які розташовані на берегах річок та 

забруднюють їх. Також є проблема потрапляння брудних, стічних вод у річку 
Дністер, у тому числі і з підприємства ДП «Сірки». Прошу сказати, чи ці проблеми 
висвітлені у проєкті Програми.

М. Байтала – пропоную до проєкту Програми включити підприємства, які 
забруднюють річки області.

Р. Туцький – проєкт Програми націлений на протипаводковий захист, 
розвиток водного господарства, меліорацію, централізоване забезпечення якісною 
питною водою населення в депресійних лійках.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Перенести розгляд проєкту Програми розвитку водного господарства 

Львівської області на 2022 – 2025 роки на наступне засідання постійної комісії.
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2. Лист секретаря Заліщицької міської ради Тернопільської області Уляни 
Лисак від 10.12.2021 № 03-23/2392 (вх № 02-8536 від 17.12.2021) і рішення від 
25.11.2021 № 2952 з проханням підтримати включення річки Дністер в Стратегію 
розвитку внутрішніх водних шляхів до 2031 року.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, М. Байтала, В. Білас, С. Буняк.
М. Байтала – прохання до Басейнового управління водних ресурсів річок 

Західного Бугу та Сяну, надати пропозиції щодо включення річки Дністер до 
проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період 
до 2031 року.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію щодо включення річки Дністер до проєкту Стратегії 

розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року.
Скерувати лист Заліщицької міської ради Тернопільської області та рішення 

міської ради до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та 
Сяну для опрацювання й підготовки пропозицій.

ВИСТУПИЛИ:
А. Пляцок – звертаюся до директора департаменту екології та природних 

ресурсів Руслана Гречаника щодо проєкту Програми «Питна вода України». 
Прошу сказати як формуватиметься Перелік заходів та їх включення до Програми.

Р. Гречаник – ще немає Порядку відбору проєктів до Програми «Питна вода 
України» та їх подачі. Плануємо подавати пріоритетні проєкти до Мінрегіону, 
розглядаємо регіони де є депресійні лійки, це забезпечення водою сіл в районі 
депресійних лійок; проєкти, які стосуються водогонів, водовідведення, очисних 
споруд, каналізування.

В. Свіщов – у такому випадку, пропоную, запити, які надходять щодо 
каналізування населених пунктів, передати від департаменту екології та 
природних ресурсів до департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства.

Р. Гречаник – будемо пропонувати департаменту паливно-енергетичного 
комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства розробити 
та подати на затвердження обласну Програму «Питна вода» у Львівській області.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році.

1. Звернення депутата обласної ради Ірини Кравець від 29.12.2021№ Д-17вн-
546 щодо фінансування у 2022 році заходу «Розробка комплексного проєкту 
екологічної реабілітації території в зоні впливу ДП "Сірка" Львівської області та 
його державна експертиза» Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 – 2025 роки.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, М. Байтала, С. Буняк, А. Пляцок, В. Білас.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
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Скерувати звернення депутата обласної ради Ірини Кравець щодо 
фінансування у 2022 році заходу «Розробка комплексного проєкту екологічної 
реабілітації території в зоні впливу ДП "Сірка" Львівської області та його 
державна експертиза» Програми охорони навколишнього природного середовища 
на 2021 – 2025 роки до департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації для опрацювання та підготовки відповіді по суті.

2. Звернення депутата обласної ради Ірини Кравець від 29.12.2021                  
№ Д-17вн-545 щодо фінансування у 2022 році реконструкцію парку біля озера 
Набережна в м. Новий Розділ Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 – 2025 роки.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати звернення депутата обласної ради Ірини Кравець щодо 

фінансування у 2022 році реконструкцію парку біля озера Набережна в м. Новий 
Розділ Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 
роки до департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації для опрацювання та підготовки відповіді по суті.

3. Листи голови Рудківської міської ради Самбірського району Івана 
Лозинського від 15.12.2021 № 2176/02-16 (вх № 02-8530 від 17.12.2021) і від 
30.12.2021 № 2232/02-16 (вх № 02-33 від 04.01.2022) щодо фінансування у 2022 
році заходу «Нове будівництво каналізаційного колектора від автошляху Н-13 
вздовж вулиць Садова, Паркова та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського 
району Львівської області» загальною вартістю 7417,706 тис. гривень.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати листи голови Рудківської міської ради Самбірського району Івана 

Лозинського щодо фінансування у 2022 році заходу «Нове будівництво 
каналізаційного колектора від автошляху Н-13 вздовж вулиць Садова, Паркова та 
будівництво КНС в с. Вишня Самбірського району Львівської області» до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповіді по суті.

4. Лист заступника голови Дрогобицької міської ради Романа Москалика від 
25.11.2021 № 3-26/11052 (вх № 02-8151 від 01.12.2021) про скерування запитів на 
фінансування у 2022 році до департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
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Скерувати лист заступника голови Дрогобицької міської ради Романа 
Москалика про скерування запитів на фінансування у 2022 році до департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповіді по суті.

5. Лист сільського голови Підберізцівської сільської ради Василя Коваля від 
12.11.2021 № 1804 (вх № 02-7824 від 17.11.2021) щодо фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища заходу «Проведення 
заходів із захисту від підтоплення і затоплення території, сільськогосподарських 
угідь та інших об’єктів навпроти буд. № 84 по вул. Т. Шевченка в с. Підберізці 
(капітальний ремонт)» на суму 3000,000 тис. гривень.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист сільського голови Підберізцівської сільської ради Василя 

Коваля щодо фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища заходу «Проведення заходів із захисту від підтоплення і 
затоплення території, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів навпроти буд. 
№ 84 по вул. Т. Шевченка в с. Підберізці (капітальний ремонт)» до департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповіді по суті.

6. Лист селищного голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 
14.12.2021 № 1492 (вх № 02-8449 від 15.12.2021) щодо надання заходів на 
фінансування у 2022 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист селищного голови Журавненської селищної ради Василя 

Вітра щодо надання заходів на фінансування у 2022 році з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища до департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації для опрацювання 
та підготовки відповіді по суті.

ІV. СЛУХАЛИ: Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Ухвала Львівського окружного адміністративного суду від 15.12.2021 

№ справи 380/23540/21 про залишення позовної заяви без руху.
Позовна заява щодо визнання протиправним і скасувати рішення Львівської 

обласної ради  від 29.10.2019 № 907 «Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Торфовище Білогорща».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
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Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

V. СЛУХАЛИ: Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 

(вх № 07вн-3 від 10.01.2022) щодо приведення існуючого поділу лісів на території 
ДП «Бродівське лісове господарство» відповідно до Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.11.2021 № 2201/02 (вх № 02-7947 від 23.11.2021) щодо 
приведення існуючого поділу лісів на території ДП «Бродівське лісове 
господарство» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів на території 

державного підприємства «Бродівське лісове господарство» відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

Підготувати проєкт рішення про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів у державному підприємстві «Бродівське лісове 
господарство» у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок.

Підготовлений проєкт рішення обласної ради розмістити на вебсайті для 
ознайомлення та винести на розгляд сесії обласної ради відповідно до чинного 
законодавства і Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

2. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» від 22.11.2021 № 478 (вх № 02-7954 від 23.11.2021) 
щодо розширення території НПП «Яворівський».

ОКС ЛГП «Галсільліс» вважає за недоцільне передачу земель Жовківського 
та Яворівського дочірніх підприємств «Галсільліс» національному парку. На 
сьогоднішній день площа природно-заповідного фонду дочірніх підприємств 
складає 21060 га або 15%, частка природно-заповідного фонду по Жовківському 
підприємству складає 43%.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, С. Маруняк, С. Буняк, В. Білас, Д. Хімчак, 
В. Неспляк.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист Обласного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Галсільліс» щодо розширення території НПП 
«Яворівський» до юридичного відділу Львівської обласної ради, департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 
Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства для 
опрацювання, надання пропозицій та підготовки відповіді.
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3. Звернення депутата обласної ради Михайла Байтали від 04.01.2022 
№ 117/02-22 до т. в. о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 
Р. Стрільцю щодо ситуації з призначенням керівника НПП «Королівські Бескиди».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – пропоную підтримати звернення депутата обласної ради 

Михайла Байтали до т. в. о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України Р. Стрільцю щодо ситуації з призначенням керівника НПП «Королівські 
Бескиди».

4. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
20.10.2021 № 06-5897 про розгляд колективного звернення громади села Волоща 
Меденицької селищної ради щодо вирубки лісу в кварталі 1 виділ 1 
Дрогобицького ДЛГП «Галсільліс».

Відповідь ОКСЛГП «Галсільліс» від 28.10.2021 № 408 (вх № 02-7393 від 
01.11.2021) щодо проведення вирубки дерев біля с. Волоща Меденицької 
територіальної громади.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, В. Стрищак, С. Буняк, В. Білас, М. Байтала, 
Б. Захарко.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати Дрогобицькому ДЛГП ЛГП «Галсільліс» здійснювати 

господарську діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства 
України із повідомленням громади про ведення лісогосподарських заходів (робіт).

VІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд листів підприємств.
1. Лист генерального директора Асоціації «Укрмашбуд» В. Грабільнікова від 

23.12.2021 № 436 (вх № 02-8739 від 28.12.2021) щодо випуску підприємством 
контейнерів для збору твердих побутових відходів.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, М. Байтала, М. Байтала, В. Білас.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист генерального директора Асоціації «Укрмашбуд» 

В. Грабільнікова щодо випуску підприємством контейнерів для збору твердих 
побутових відходів до департаменту екології та природних ресурсів і 
департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації для використання в роботі.

2. Лист генерального директора ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод 
“Оскар”» Юрія Багана від 22.12.2021 № 401 (вх № 02-8843 від 30.12.2021) про 
надання на затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору 
ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки «Лотатники» 
Моршинського родовища мінеральних природних столових вод, де розташовані 
джерела № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в Стрийському районі Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
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ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист генерального директора ПрАТ «Моршинський завод 

мінеральних вод “Оскар”» Юрія Багана від 22.12.2021 № 401 (вх № 02-8843 від 
30.12.2021) про надання на затвердження проєкту зон санітарної охорони 
водозабору ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки 
«Лотатники» Моршинського родовища мінеральних природних столових вод, де 
розташовані джерела № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в Стрийському районі Львівської 
області до юридичного відділу Львівської обласної ради для опрацювання та 
підготовки пропозицій.

У випадку відсутності зауважень юридичного відділу, підготувати проєкт 
рішення обласної ради «Про затвердження проєкту зон санітарної охорони 
водозабору ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки 
«Лотатники» Моршинського родовища мінеральних природних столових 
підземних вод, де розташовані джерела №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10».

Підготовлений проєкт рішення обласної ради розмістити на вебсайті для 
ознайомлення та винести на розгляд сесії обласної ради відповідно до чинного 
законодавства і Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

VІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в 
комісію.

1. Колективна скарга Данилюка Ярослава та Данилюк Марії (вх № 01-Ко-
2439 від 21.12.2021) щодо проведення господарської діяльності ПП «Агрофірма 
“Дзвони”» всупереч вимогам чинного законодавства України.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, В. Стрищак, С. Буняк, М. Байтала.
В. Стрищак – це не перше звернення Данилюка Ярослава та Данилюк Марії 

щодо проведення господарської діяльності ПП «Агрофірма “Дзвони”». Суб’єкт 
має дозвільні документи, було проведено перевірку дотримання 
природоохоронного законодавства у 2021 році. Аналогічне звернення Данилюка 
Ярослава та Данилюк Марії було скеровано до Державної екологічної інспекції у 
Львівській області. Інспекція отримала офіційний дозвіл виїхати на місце та 
провести відповідні заміри.

В. Стрищак – інформую депутатів про те, що 13 січня 2022 року відбудеться 
виїзд представників Інспекції на ПП «Агрофірма “Дзвони”». Виїзд планується о 
10.00 год.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 6; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати колективну скаргу Данилюка Ярослава та Данилюк Марії щодо 

проведення господарської діяльності ПП «Агрофірма “Дзвони”» до Державної 
екологічної інспекції у Львівській області для опрацювання та підготовки 
відповіді по суті.
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ВИСТУПИЛИ:
В. Свіщов – прошу сказати, чи планується завтра, 13 січня 2022 року, виїзд на 

ТОВ «АГРОЛЬ» щодо забруднення навколишнього природного середовища. 
В. Стрищак – виїзд Інспекції на ТОВ «АГРОЛЬ» теж запланований на 

13 січня 2022 року.
В. Свіщов – прохання перенести виїзд на інший день, оскільки постійна 

комісія запланувала провести виїзне засідання за участю представників Державної 
екологічної інспекції у Львівській області, Глинянської міської ради, департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 
Головного управління ДСНС України у Львівській області, Головного управління 
Національної поліції у Львівській області, Управління Державного агентства 
рибного господарства у Львівській області.

В. Стрищак – прошу вказати термін і дату виїзного засідання постійної 
комісії.

В. Свіщов – виїзне засідання постійної комісії заплановано на 24 січня 2022 
року о 09.00 год. від будинку обласної ради. Виїзд плануємо на ТОВ «АГРОЛЬ»; 
стосовно зміни меж і площі лісового заказника місцевого значення 
«Винниківський»; створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
«Кульпарків».

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

державної адміністрації від 04.01.2021 № 31-31/0/2-22 (вх № 02-68 від 05.01.2022) 
про розгляд звернення Анастасії Пляцок щодо надання пропозицій до Програми 
«Питна вода України».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

2. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
30.12.2021 № 05-7395 (вх № 02-58 від 04.01.2022) про розгляд звернення 
М. Парубій щодо можливого порушення природоохоронного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

3. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
24.12.2021 № 06-7287 (вх № 02-57 від 04.01.2021) про розгляд звернення 
Звенислави Мамчур щодо вирубки лісу на території Лапаївського лісництва 
ДП «Львівське лісове господарство».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.
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4. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2426/05 (вх 3 02-8816 від 29.12.2021) щодо 
реформування ДП «Бібрське лісове господарство».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

5. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2427/05 (вх № 02-8815 від 29.12.2021) про розгляд 
листа Бібрської міської ради щодо реформування ДП «Бібрське лісове 
господарство».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

6. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2428/05 (вх № 02-8814 від 29.12.2021) щодо 
реформування ДП «Буське лісове господарство».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

7. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 23.12.2021 № 2429/05 (вх № 02-8813 від 29.12.2021) про розгляд 
звернення уповноваженого громадської організації «Спілка професійних адвокатів 
Полтавщини» Юлії Давидової від 23.10.2021 (вх № 02-7249 від 25.10.2021) щодо 
реформування лісового господарства.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

8. Головного управління Національної поліції у Львівській області від 
22.12.2021 № 1236201/42-2021 (вх № 02-8790 від 28.12.2021) про розгляд листів 
листи члена виконкому Куликівської селищної ради Савчука Богдана Івановича 
від 26.10.2021 № 20/26.10.2021/8 (вх № 02-7317 від 27.10.2021) і від 25.10.2021 № 
11/25.10.2021/ІІ (вх № 02-7267 від 25.10.2021) щодо захисту традиційного 
історичного, природоохоронного та екологічного середовища та стосовно рішення 
XVII сесії VIII демократичного скликання Куликівської селищної ради від 22 
вересня 2021 року про надання земель охоронної зони ландшафтно-рекреаційної 
території селища для ведення індивідуального садівництва.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

9. Відповідь Львівської обласної державної адміністрації від 23.12.2021 
№ 5/23-14868/0/2-21/7-31 (вх № 02-8701 від 23.12.2021) на запити депутатів 
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обласної ради Анастасії Пляцок та Віталія Свіщова щодо заборони «джипінгу» на 
території ПЗФ.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

10. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 22.12.2021 № 31-9785/0/2-21 (вх № 02-8700 
від 23.12.2021) про розгляд адвокатського запиту Юлії Гавелко (вх № 02-7665 від 
11.11.2021) щодо надання відповіді про виконання рішення обласної ради від 
29.10.2019 № 907 «Про оголошення заказника місцевого значення «Торфовище 
Білогорща».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

11. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 31-9675/0/2-21 (вх № 02-8564 
від 20.12.2021) про розгляд звернення Пустомитівської міської ради від 05.11.2021 
№ 05-15/2425 щодо виділення коштів з обласного бюджету на заходи із боротьби 
із шкідливою дією вод річки Ставчанки на території Пустомитівської ТГ.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

12. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 31-9676/0/2-21 (вх № 02-8563 
від 20.12.2021) про розгляд звернення депутата обласної ради Володимира 
Хархаліса (вх № Д-17вн-474 від 22.11.2021) щодо розчистки і поглиблення русла 
річки Речитин.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

13. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.12.2021 № 31-9632/0/2-21 (вх № 02-8539 
від 17.12.2021) про розгляд листа голови Золочівської міської ради Ігоря Гриньківа 
(вх № 02-7656 від 11.11.2021) про передбачення коштів в обласному бюджеті 
Львівської області на 2022 рік 2 млн грн для розроблення технічної документації 
щодо інвентаризації земель комунальної власності орієнтованою загальною 
площею 1244,0 га в кількості 150 заліснених земельних ділянок для 
лісогосподарського призначення.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.
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14. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.12.2021 № 31-9633/0/2-21 (02-8533 від 
17.12.2021) про розгляд листа директора державного підприємства «Львівський 
лісовий селекційно - насіннєвий центр» Федора Пелиньо від 01.11.2021           (вх 
№ 02-7390 від 01.11.2021) про надання запиту на фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на суму 450 тис. гривень.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

15. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 23.12.2021 № 31-9834/0/21 про розгляд 
звернення Ельвіри Чіпчик щодо облікування геологічної пам’ятки природи 
«Печера “Писана криниця”».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

16. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 22.11.2021 № 31-8873/0/2-21 (вх № 02-7925 
від 22.11.2021) про розгляд депутатського звернення Юрія Холода стосовно 
вжиття заходів для розвитку природно-заповідного фонду.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

ІХ. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ:
М. Байтала – прошу сказати чи вже обласна державна адміністрація подала 

проєкт Переліку природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з 
обласного фонду ОНПС у 2022 році.

В. Свіщов – пропоную на наступному засіданні постійної комісії розглянути 
пропозиції до проєкту Переліку природоохоронних заходів, фінансування яких 
здійснюється з обласного фонду ОНПС у 2022 році.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії                                                    Анастасія ПЛЯЦОК
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