
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ      № 32
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)

12.0  год.               12 жовтня  2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Засідання розпочалося о 12.15 год.
Засідання закінчилось о 13.30 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Пляцок, В. Білас, С. Буняк, М. Байтала.
Відсутні: А. Дейнека.
Запрошені:
С. Пальна – в. о. директора НПП «Королівські Бескиди»;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
П. Домінік – директор Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»;
Т. Зозуля – т.в.о. начальника Управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
А. Башта – заступник директора департаменту – начальник управління 

регулювання природокористування та моніторингу департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації;

В. Банах – заявник.

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Функціонування комунального підприємства Львівської обласної ради 

«ЛЬВІВТОРФ».
Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 

26.09.2022 № 60 про надання статуту комунального підприємства «Львівторф».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради від 19.09.2022 
(№ ПДВн-16 від 21.09.2022) при надходженні звітів про виконання обласних 
цільових програм здійснювати детальний аналіз їх виконання з метою 
напрацювання відповідних пропозицій (пункт 2)

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 04.08.2022 № 5/23-
7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) узагальнена інформація про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
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Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та 
пояснювальну записку до неї.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІІ. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 

Юрія Бучка від 04.02.2022 № 5/29-1116/0/2-22/7-31 (вх № 02-689 від 04.02.2022) 
щодо проєкту створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб 
звичайний» без вилучення у землевласника/землекористувача.

Проєкт оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб звичайний», який розташований за 
адресою: м. Львів, вул. Скрипника, 2-А – просп. Червоної Калини, 72. 
Вік дерева становить 180 років, висота – 12 м, а обхват стовбура – 355 см.

Лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія 
Бучка від 14.02.2022 № 5/23-1514/0/2-22/7-31 (вх № 02-871 від 14.02.2022) про 
надання копії листа управління екології та природних ресурсів Департаменту 
містобудування Львівської міської ради щодо звернення народного депутата 
України Наталії Піпи з питання проєкту оголошення ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення «Дуб звичайний».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 15.08.2022 № 5/23-
7863/0/2-22/7-31(вх № 02-2106 від 16.08.2022) про погодження створення 
ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Група дубів звичайних» та 
«Вікові дуби в урочищі "Великий"» без вилучення у 
землевласника/землекористувача та «Проєкт оголошення об’єктів природно-
заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Група 
дубів звичайних" та ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Вікові 
дуби в урочищі "Великий"».

Проєктовані заповідні об’єкти знаходяться в межах с. Медвежа 
Дрогобицької територіальної громади, зокрема:

- «Група дубів звичайних» (6 дерев) на території старого кладовища по 
вулиці Січових Стрільців у с. Медвежа (49.406806° пн. ш. 23.388808°сх.д.) на 
площі 0,6 га;

- «Вікові дуби в урочищі "Великий"» (2 дерева) (49.409102°пн.ш. 
23.367448° сх. д.) на площі 0,3 га.

Відповідь юридичного відділу обласної ради від 03.10.2022 № 07вн-115 
про розгляд проєкту оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Група дубів звичайних" та 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Вікові дуби в урочищі 
"Великий".

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 14.09.2022 № 31-5682/0/2-22 (вх № 02-2337 від 
14.09.2022) про надання інформації щодо власників земельних ділянок, які 
заповідаються під природно-заповідний фонд.
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Ділянки знаходяться на землях комунальної власності Дрогобицької 

міської ради, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Звернення Банаха Василя Петровича від 09.08.2022 (вх № 01-Б-592 від 
09.08.2022) щодо оголошення об’єктом благоустрою парком/лісопарком 
ділянку лісового масиву, що знаходиться між кільцевою дорогою м. Львова, 
вул. С. Бандера (с. Підрясне) та дачним масивом.

Інформують:
В. Банах – заявник;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Лист в. о. директора НПП «Королівські Бескиди» Сергія Пальми від 
14.09.2022 № 200 (вх № 02-2343 від 15.09.2022) про надання копій документів, 
які стосуються надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
17.08.2022 № 40 і лист в. о. директора НПП «Королівські Бескиди» Сергія 
Пальни від 03.08.2022 № 155 (вх № 02-2004 від 05.08.2022) з проханням надати 
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок площею 8691 гектарів земель комунальної власності, що перебувають у 
постійному користуванні комунального підприємства Старосамбірського ДЛГП 
«Галсільліс».

Інформують:
С. Пальна – в. о. директора НПП «Королівські Бескиди»;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
П. Домінік – директор Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»;
Т. Зозуля – т.в.о. начальника Управління майном спільної власності;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

5. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/23-
7391/0/2-21/7-31 (вх № 02-4900 від 06.07.2021) про надання проєкту створення 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків».

Територія по вул. Кульпарківській у м. Львів пропонується до заповідання 
з метою збереження і відновлення ландшафтно-терапевтичного середовища, 
елементів ландшафтних композицій та вікових дендрологічних угруповань без 
вилучення у землевласника/землекористувачів.

Відповідь начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 18.08.2021 № 07вн-581 про розгляд листа Львівської обласної державної 
адміністрації щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».
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Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 

обласної державної адміністрації від 25.08.2022 № 31-3175/0/2-22 (вх № 02-
2177 від 25.08.2022) щодо врахування в роботі листа комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський обласний медичний центр превенції та 
терапії узалежнень».

Інформують:
Т. Зозуля – т.в.о. начальника Управління майном спільної власності;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.09.2022 № 31-5965/0/2-22 (вх № 02-2445 від 
26.09.2022) щодо надання оновленої інформації про стан проектованої 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Сосна графів Вишневських» 
у м. Червонограді.

Лист Львівської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 № 5/23-
9660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 13.11.2020) про оголошення об’єктом 
природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічної пам’ятки природи 
«Сосна графів Вишневських» у м. Червонограді.

З метою збереження дендрологічного біорізноманіття на території 
м. Червонограда необхідно оголосити об’єктом природно-заповідного фонду 
місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» 
в межах стадіону «Гірник» Комунального підприємства «Спортивний комплекс 
«Шахтар», що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Пушкіна, 12, 
загальною площею 0,025 га (в межах вищезгаданого об’єкту 0,0163 га), без 
вилучення земельної ділянки в землекористувача.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації (вх № 02-6630 від 23.09.2021) про надання додаткових 
документів до проєкту оголошення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів 
Вишневських» у м. Червонограді.

Відповідь начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 10.01.2022 № 07вн-2 про розгляд листа Львівської обласної державної 
адміністрації від 13.11.2020 року № 5/23-9660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 
13.11.2020 року) про оголошення об’єктом природно-заповідного фонду 
місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» 
у м. Червонограді.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

7. Лист заступника начальника Львівської обласної військової 
адміністрації Юрія Бучка від 20.09.2022 № 5/23-8912/0/2-22/7-31 (вх № 02-2464 
від 27.09.2022) про надання проєкту оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Бескиди» загальною площею 1562,4 га на території 
ДП «Самбірське лісове господарство», зокрема, в межах Добромильського 
лісництва площею 241 га (квартали 16, 48, 49) та Стар’явського лісництва 
(квартали 1, 2, 3 (крім виділу 2), 4, 13, 14, 15, 16 (виділи 17-25), 59, 60, 61, 62, 
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63) площею 1321,4 га, та подає на розгляд Львівської обласної ради «Проект 
оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Бескиди"».

Території в межах ДП «Самбірське лісове господарство» запропоновано 
для заповідання з метою збереження старовікових ділянок природних лісів, 
видів флори і фауни, які віднесено до Червоної книги України, формування 
транскордонної екологічної мережі польсько-українського прикордоння в 
межах лісового господарства, без вилучення території у землекористувача.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

8. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 27.09.2022 № 31-5998/0/2-22 (вх № 02-2463 від 
27.09.2022) інформуємо про те, що Клопотання щодо зміни меж і площі 
заказника подане ДП «Славське лісове господарство» від 15.09.2022 № 415 
погоджене департаментом екології та природних ресурсів листом від 20.09.2022 
№31-5797/0/2-22. 

Листом від 20.09.2022 № 31-5843/0/2-22 департамент скерував на розгляд 
Міндовкілля матеріали щодо зміни меж і площі ландшафтного заказника 
місцевого значення «Маківка» шляхом вилучення окремих ділянок загальною 
площею 88,5 та створення пралісової пам’ятки природи місцевого значення 
«Близці» площею 90,1.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

9. Лист заступника начальника Львівської обласної військової 
адміністрації Юрія Бучка від 29.09.2022 № 5/29-9207/0/2-22/7-31 (вх № 02-2493 
від 29.09.2022) щодо надання проєкту створення гідрологічного заказника 
місцевого значення «Травертинові джерела» загальною площею 4,4 га на 
території ДП «Львівське лісове господарство», зокрема, в межах 
Винниківського лісництва ( квартал 20 (виділи 14, 17, 19, 20, 21, 23)).

Територія в межах ДП «Львівське лісове господарство» пропонована для 
заповідання з метою збереження природних утворень - травертинових 
формацій, які є специфічними карбонатними породами осадового типу, 
слугують оселищами багатьох рідкісних видів рослин і тварин та формують 
унікальний осередок біорізноманіття, без вилучення території у 
землекористування.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІV. Листи щодо діяльності підприємств.
1. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» від 

16.05.2022 № 134 (вх № 02-1438 від 19.05.2022) про надання проєкту зони 
санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського родовища 
мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому районі Львівської 
області».

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 10.08.2022 
№ 07вн-78 щодо розгляду проєкту зони санітарної охорони свердловини 
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№ 9807/26 Бистрівського родовища мінеральних природних столових вод у 
Дрогобицькому районі Львівської області».

Проєкт зони санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського 
родовища мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому районі 
Львівської області», розроблений відділом інженерної геології та гідрогеології 
ПрАТ «Геотехнічний інститут» на замовлення ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» (угода 
949), за формальними ознаками відповідає вимогам зазначених вище 
нормативно-правових актів та може бути розглянутий обласною радою на 
пленарному засіданні.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист громадського об’єднання «Екофорум “Львів”» від 29.08.2022 
(вх № 02-2201 від 30.08.2022) до Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України з проханням вжити всіх заходів для недопущення проведення 
планової діяльності ТзОВ «Гранд видобування» і її вплив на стан 
навколишнього середовища.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

V. Про мисливське господарство та полювання, лісове господарство.
1. Протокольне доручення за підсумками ХІV чергової сесії від 20.09.2022 

(вх № ПДСвн-3 від 26.09.2022).
Пункт 5:
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).

За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист постійної комісії з питань комунального майна від 15.08.2022 
№ К110вн-4 щодо списання Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» 
протермінованої дебіторської заборгованості у сумі 446 099,48 гривень.

Інформують:
Т. Зозуля – т.в.о. начальника Управління майном спільної власності;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
П. Домінік – директор Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист управління майном спільної власності від 03.10.2022 № 977         
(вх № 02-2542 від 05.10.2022) щодо погодження на вилучення земельної 
ділянки у Яворівського ДЛГП «Галсільліс».

Релігійна організація «Релігійна громада Львівсько - Сокальської Єпархії 
Української православної церкви (Православної Церкви України) парафії 
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Святого Духа у Залізничному районі міста Львова» звернулась до Яворівського 
ДЛГП «Галсільліс» з проханням надати згоду на вилучення земельної ділянки 
площею 0,16 га, яка розташована та території Івано-Франківського лісництва 
Яворівського ДЛГП «Галсільліс» (квартал 35, виділ 6) з числа земель лісового 
фонду із зміною цільового призначення даної земельної ділянки для 
спорудження та обслуговування культових споруд Релігійної організації.

Інформують:
Т. Зозуля – т.в.о. начальника Управління майном спільної власності;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Колективне звернення жителів сіл Бір-Кунинський, Кунин, Пили, 

Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної громади Львівського 
району від 27.08.2022 (вх № 01-КО-628 від 29.08.2022) щодо припинення 
проєктних робіт з будівництва сміттєвого заводу та полігону ТПВ у межах села 
Бір-Кунинський.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

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

обласної державної адміністрації від 16.09.2022 № 31-5727/0/2-22 (вх № 02-
2354 від 16.09.2022) щодо розгляду листа ТзОВ «СКБ-ХХІ».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 19.09.2022 № 31-5788/0/2-22 (вх № 02-
2378 від 19.09.2022) про розгляд звернення депутата обласної ради Звенислави 
Мамчур щодо оновлення списків регіонально рідкісних видів рослин Львівської 
області.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Відповіді Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
21.09.2022 № 08-3122 (вх № 02-2430 від 26.09.2022) і від 26.09.2022 № 2-3178 
(вх № 02-2477 від 28.09.2022) про розгляд листа громадського об’єднання 
«Екофорум “Львів”».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Відповідь Державної служби геології та надр України від 26.09.2022 
№ 3352/02-1/2-22 (вх № 02-2516 від 30.09.2022) про розгляд листа ЛМКП 
«Львівводоканал».

Інформує:
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В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІІІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; НЕ ГОЛОСУВАВ – «1».
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; НЕ ГОЛОСУВАВ – «1».
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Скаргу Федаса Юрія Вікторовича від 10.10.2022 (вх № 01-Ф-696 від 

12.10.2022) з проханням перевірити видобуток піску за селом Ямельня та наявні 
дозвільні документи.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; НЕ ГОЛОСУВАВ – «1».
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти 
рішень.

1. Функціонування комунального підприємства Львівської обласної ради 
«ЛЬВІВТОРФ».

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
26.09.2022 № 60 про надання статуту комунального підприємства «Львівторф».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – статут комунального підприємства «Львівторф» був 

надісланий членам комісії для ознайомлення. Прошу з ним ознайомитися і на 
наступне засідання постійної комісії надати пропозиції.

ВИРІШИЛИ:
Підготувати та розглянути на наступному засіданні пропозиції щодо 

розширення функціонування комунального підприємства Львівської обласної 
ради «ЛЬВІВТОРФ». 

2. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради від 19.09.2022 
(№ ПДВн-16 від 21.09.2022) при надходженні звітів про виконання обласних 
цільових програм здійснювати детальний аналіз їх виконання з метою 
напрацювання відповідних пропозицій (пункт 2).

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
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ВИРІШИЛИ:
Пункт 2 протокольного доручення за підсумками апаратної наради взяти 

до уваги та детально опрацьовувати звіти про виконання обласних цільових 
програм у разі їх надходжень від виконавців.

3. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 04.08.2022 № 5/23-
7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) узагальнена інформація про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років та 
пояснювальну записку до неї.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про стан виконання обласних програм у І півріччі 2022 року 

обласних цільових програм взяти для ознайомлення.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 

Юрія Бучка від 04.02.2022 № 5/29-1116/0/2-22/7-31 (вх № 02-689 від 04.02.2022) 
щодо проєкту створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб 
звичайний» без вилучення у землевласника/землекористувача.

Проєкт оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб звичайний», який розташований за 
адресою: м. Львів, вул. Скрипника, 2-А – просп. Червоної Калини, 72. 
Вік дерева становить 180 років, висота – 12 м, а обхват стовбура – 355 см.

Лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія 
Бучка від 14.02.2022 № 5/23-1514/0/2-22/7-31 (вх № 02-871 від 14.02.2022) про 
надання копії листа управління екології та природних ресурсів Департаменту 
містобудування Львівської міської ради щодо звернення народного депутата 
України Наталії Піпи з питання проєкту оголошення ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення «Дуб звичайний».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – інформую, що 14 вересня 2022 року відбулася виїзна нарада з 

огляду майбутнього об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення «Дуб звичайний» за адресою м. Львів, 
вул. Скрипника, 2-А – просп. Червоної Калини, 72. Під час огляду дерева 
помітили проведений комплекс лікувальних робіт із видалення сухих гілок та 
лікування стовбура. За підсумками наради, постійна комісія вирішила 
звернутися до Львівської міської ради з проханням надати інформацію про 
проведений комплекс лікувальних робіт та про його завершення. Також 
повідомляю, що вже надійшла відповідь від управління екології та природних 
ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради від 07.10.2022 
№ 2402-вих-83105 (вх № 02-2637 від 12.10.2022) про проведений комплекс 
лікувальних робіт.

В. Свіщов – пропоную підтримати проєкт і змінити назву об’єкта 
природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення з «Дуб звичайний» на «Сихівський дуб».

ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – 

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Сихівський дуб».
2. Підготувати проєкт рішення «Про оголошення об’єкта природно-

заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення 
“Сихівський дуб”».

3. Проєкт рішення «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду 
– ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Сихівський дуб”» як 
ініціативу постійної комісії оприлюднити на офіційному вебсайті обласної ради 
для ознайомлення та винести на розгляд сесії обласної ради відповідно до норм 
чинного законодавства України і Регламенту Львівської обласної ради VIII 
скликання.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 15.08.2022 № 5/23-
7863/0/2-22/7-31(вх № 02-2106 від 16.08.2022) про погодження створення 
ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Група дубів звичайних» та 
«Вікові дуби в урочищі "Великий"» без вилучення у 
землевласника/землекористувача та «Проєкт оголошення об’єктів природно-
заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Група 
дубів звичайних" та ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Вікові 
дуби в урочищі "Великий"».

Проєктовані заповідні об’єкти знаходяться в межах с. Медвежа 
Дрогобицької територіальної громади, зокрема:

- «Група дубів звичайних» (6 дерев) на території старого кладовища по 
вулиці Січових Стрільців у с. Медвежа (49.406806° пн. ш. 23.388808°сх.д.) на 
площі 0,6 га;

- «Вікові дуби в урочищі "Великий"» (2 дерева) (49.409102°пн. ш. 
23.367448° сх. д.) на площі 0,3 га.

Відповідь юридичного відділу обласної ради від 03.10.2022 № 07вн-115 
про розгляд проєкту оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Група дубів звичайних» та 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Вікові дуби в урочищі 
"Великий"».

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 14.09.2022 № 31-5682/0/2-22 (вх № 02-2337 від 
14.09.2022) про надання інформації щодо власників земельних ділянок, які 
заповідаються під природно-заповідний фонд.

Ділянки знаходяться на землях комунальної власності Дрогобицької 
міської ради, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – 

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Група дубів звичайних" та 
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ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Вікові дуби в урочищі 
"Великий"».

2. Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації, як уповноваженому органу у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, розробити та подати на опрацювання 
постійній комісії відповідний проєкт рішення.

3. Звернення Банаха Василя Петровича від 09.08.2022 (вх № 01-Б-592 від 
09.08.2022) щодо оголошення об’єктом благоустрою парком/лісопарком 
ділянку лісового масиву, що знаходиться між кільцевою дорогою м. Львова, 
вул. С. Бандера (с. Підрясне) та дачним масивом.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк, Т. Зозуля, М. Байтала, В. Банах, 
І. Тренич.

В. Банях – звертаюся від громади дачного масиву с. Підрясне (Львівська 
міська територіальна громада) з проханням створити об’єкт благоустрою 
(парк/лісопарк) на ділянці лісового масиву, що знаходиться між кільцевою 
дорогою м. Львова, вул. С. Бандери у с. Підрясне та дачним масивом. Земельна 
ділянка віддана у користування трьом особам. На ділянці нічого не 
впорядковується; там почали висипати сміття; територія не прибрана. Наша 
пропозиція створити там лісопаркову зелену зону. Зверталися до Львівської 
міської ради, ОКСЛГП «Галсільліс», але питання не вирішується.

І. Тренич – мова йде про 35 квартал Яворівського ДЛГП «Галсільліс». Ця 
ділянка є в оренді, деякі у довгостроковому користуванні. Для створення 
об’єкта благоустрою (парк/лісопарк) необхідно розірвати договори 
довгострокового користування, що зараз зробити не можемо. Ділянки надані 
під рекреаційні зони для облаштування альтанок, доріжок, зон відпочинку.

Я. Гасяк – у договорах оренди земельних ділянок, має бути зобов’язання 
щодо їх цільового використання, збереження природного фонду земельних 
ділянок лісового масиву. Якщо є порушення умов договору тоді це необхідно 
розглядати відповідно до законодавства, але спочатку необхідно встановити 
факти порушень.

М. Байтала – пропоную провести виїзне засідання постійної комісії для 
огляду ділянки лісового масиву та зафіксувати факти порушення 
природоохоронного законодавства.

В. Свіщов – пропоную скерувати звернення В. Банаха до управління 
майном спільної власності Львівської обласної ради для вивчення договорів 
оренди земельних ділянок, дотримання умов договорів та створити відповідну 
комісію для огляду земельних ділянок.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати звернення Банаха Василя Петровича до управління майном 

спільної власності Львівської обласної ради з проханням розглянути 
дотримання умов договорів оренди земельних ділянок, які пропонуються під 
оголошення лісопаркової зони на території Яворівського ДЛГП «Галсільліс», а 
також створити відповідну комісію для виїзду на територію та огляду цих 
земельних ділянок.
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4. Лист в. о. директора НПП «Королівські Бескиди» Сергія Пальми від 

14.09.2022 № 200 (вх № 02-2343 від 15.09.2022) про надання копій документів, 
які стосуються надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
17.08.2022 № 40 і лист в. о. директора НПП «Королівські Бескиди» Сергія 
Пальни від 03.08.2022 № 155 (вх № 02-2004 від 05.08.2022) з проханням надати 
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок площею 8691 гектарів земель комунальної власності, що перебувають у 
постійному користуванні комунального підприємства Старосамбірського ДЛГП 
«Галсільліс».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, С. Пальна, П. Домінік, Т. Зозуля, М. Байтала.
С. Пальна – інформую про те, що у 2021 році затверджено штат 

адміністрації НПП «Королівські Бескиди». Станом на сьогодні прийнято 35 
працівників, разом із інспекторами з охорони лісу. Львівська обласна державна 
адміністрація надала відповідь про те, що це землі комунальної власності і 
рекомендують звернутись до органу місцевого самоврядування. Прошу надати 
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення лісових 
земельних ділянок комунальної власності, що перебувають у постійному 
користуванні комунального підприємства Старосамбірського ДЛГП 
«Галсільліс».

П. Домінік – звертався до НПП «Королівські Бескиди» щоб на перехідний 
період, до отримання документів на землю, спільно здійснювати охорону 
лісових земельних ділянок, але відповіді не отримав. У штаті НПП 
«Королівські Бескиди» є інспектори з охорони лісу, можна було б спільно 
здійснювати охорону земельних ділянок. На жаль інспектори не мають карт і не 
знають межі національного парку. Прошу постійну комісію підтримати 
рекомендацію про спільну охорону лісових земельних ділянок на основі 
лісовпорядних документів.

В. Свіщов – прошу сказати, Старосамбірський ДЛГП «Галсільліс» не 
заперечує щодо передачі земельних ділянок і винести на розгляд сесії обласної 
ради це питання.

П. Домінік – інформую про те, що є нотаріально посвідчена заява-згода на 
припинення прав постійного користування земельними ділянками 
Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» та вилучення земельних ділянок, які 
надаються національному природному парку в користування.

В. Свіщов – пропоную Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» і НПП 
«Королівські Бескиди» надати всі необхідні документи для опрацювання та 
юридичного вивчення та підготовки пропозицій щодо передачі лісових 
земельних ділянок. Також Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» надати 
пропозиції щодо спільної охорони лісових земельних ділянок.

В. Свіщов – прошу членів комісії висловити свої пропозиції, заперечення 
чи зауваження.

М. Байтала – в Указі Президента України від 30.11.2020 № 526/2020 
зазначено, що має бути розроблено протягом 2021 — 2023 років і затверджено в 
установленому порядку Проєкт організації території національного природного 
парку «Королівські Бескиди», охорони, відтворення і рекреаційного 
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використання його природних комплексів та об’єктів. Як тільки вийшов Указ, 
адміністрація здійснює охорону земель національного природного парку.

ВИРІШИЛИ:
1. Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» надати документи, які 

стосуються надання дозволу НПП «Королівські Бескиди» для розробки проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 8691 гектарів земель 
комунальної власності.

2. Опрацювати документи НПП «Королівські Бескиди» і 
Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», які стосуються питання отримання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
із врахуванням висновків юридичного відділу обласної ради.

3. У випадку дотримання норм чинного законодавства підтримати надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

4. За відсутності зауважень юридичного відділу обласної ради, підготувати 
відповідний проєкт рішення та оприлюднити його на офіційному вебсайті 
обласної ради як ініціативу постійної комісії, з подальшим винесенням на 
розгляд сесії обласної ради відповідно до норм чинного законодавства України 
і Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

5. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/23-
7391/0/2-21/7-31 (вх № 02-4900 від 06.07.2021) про надання проєкту створення 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків».

Територія по вул. Кульпарківській у м. Львів пропонується до заповідання 
з метою збереження і відновлення ландшафтно-терапевтичного середовища, 
елементів ландшафтних композицій та вікових дендрологічних угруповань без 
вилучення у землевласника/землекористувачів.

Відповідь начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 18.08.2021 № 07вн-581 про розгляд листа Львівської обласної державної 
адміністрації щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 25.08.2022 № 31-3175/0/2-22                      
(вх № 02-2177 від 25.08.2022) щодо врахування в роботі листа комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний медичний центр 
превенції та терапії узалежнень».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк, Т. Зозуля.
Я. Гасяк – питання постали щодо власників/землекористувачів земельними 

ділянками. Перше питання виникло щодо документів на земельну ділянку, на 
якій розташоване комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної 
ради «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень». 
Законодавство вимагає отримання погодження всіх землекористувачів, на яких 
проектується парк. Друге питання – на момент розгляду документів надійшов 
лист Франківської окружної прокуратури м. Львова з питання прийнятої ухвали 
Львівської міської ради від 25.02.221 № 146 «Про затвердження Львівській 
обласній раді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
надання земельної ділянки на вул. Кульпарківській, 95». Необхідно отримати 
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інформацію чи буде Франківська окружна прокуратура м. Львова оскаржувати 
вище названу ухвалу у суді.

Т. Зозуля – управління майном спільної власності Львівської обласної ради 
надасть документи щодо земельних ділянок існуючих комунальних закладів, 
які є в наявності.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради з проханням надати копію документа, що підтверджує право 
постійного користування земельною ділянкою, на якій розташоване комунальне 
некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний 
медичний центр превенції та терапії узалежнень» (орієнтовно 0,4155 га).

2. Звернутися до управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради з проханням надати роз’яснення щодо листа Франківської 
окружної прокуратури м. Львова від 12.07.2022 № 14.51/04-16-4008вих-22 з 
питання прийнятої ухвали Львівської міської ради від 25.02.221 № 146 «Про 
затвердження Львівській обласній раді проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Кульпарківській, 95».

3. Звернутися до департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної військової адміністрації, як розробника проєкту оголошення парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків», з проханням надати свої 
пропозиції щодо зміни площі майбутнього парку із обґрунтуванням її зміни, 
додаткових матеріалів та інформації до проєкту.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.09.2022 № 31-5965/0/2-22 (вх № 02-2445 від 
26.09.2022) щодо надання оновленої інформації про стан проектованої 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Сосна графів Вишневських» 
у м. Червонограді.

Лист Львівської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 № 5/23-
9660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 13.11.2020) про оголошення об’єктом 
природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічної пам’ятки природи 
«Сосна графів Вишневських» у м. Червонограді.

З метою збереження дендрологічного біорізноманіття на території 
м. Червонограда необхідно оголосити об’єктом природно-заповідного фонду 
місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» 
в межах стадіону «Гірник» Комунального підприємства «Спортивний комплекс 
«Шахтар», що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Пушкіна, 12, 
загальною площею 0,025 га (в межах вищезгаданого об’єкту 0,0163 га), без 
вилучення земельної ділянки в землекористувача.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації (вх № 02-6630 від 23.09.2021) про надання додаткових 
документів до проєкту оголошення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів 
Вишневських» у м. Червонограді.

Відповідь начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 10.01.2022 № 07вн-2 про розгляд листа Львівської обласної державної 
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адміністрації від 13.11.2020 року № 5/23-9660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 
13.11.2020 року) про оголошення об’єктом природно-заповідного фонду 
місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» 
у м. Червонограді.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк, А. Башта.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт оголошення об’єктом природно-заповідного фонду 

місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» 
у м. Червонограді.

2. Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації, як уповноваженому органу у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, розробити та подати на опрацювання 
постійній комісії відповідний проєкт рішення.

7. Лист заступника начальника Львівської обласної військової 
адміністрації Юрія Бучка від 20.09.2022 № 5/23-8912/0/2-22/7-31 (вх № 02-2464 
від 27.09.2022) про надання проєкту оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Бескиди» загальною площею 1562,4 га на території 
ДП «Самбірське лісове господарство», зокрема, в межах Добромильського 
лісництва площею 241 га (квартали 16, 48, 49) та Стар’явського лісництва 
(квартали 1, 2, 3 (крім виділу 2), 4, 13, 14, 15, 16 (виділи 17-25), 59, 60, 61, 62, 
63) площею 1321,4 га, та подає на розгляд Львівської обласної ради «Проєкт 
оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Бескиди"».

Території в межах ДП «Самбірське лісове господарство» пропоновано для 
заповідання з метою збереження старовікових ділянок природних лісів, видів 
флори і фауни, які віднесено до Червоної книги України, формування 
транскордонної екологічної мережі польсько-українського прикордоння в 
межах лісового господарства, без вилучення території у землекористувача.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Опрацювати проєкт оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Бескиди» загальною площею 1562,4 на території ДП «Самбірське 
лісове господарство» із врахуванням висновків юридичного відділу обласної 
ради.

8. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 27.09.2022 № 31-5998/0/2-22 (вх № 02-2463 від 
27.09.2022) інформуємо про те, що Клопотання щодо зміни меж і площі 
заказника подане ДП «Славське лісове господарство» від 15.09.2022 № 415 
погоджене департаментом екології та природних ресурсів листом від 20.09.2022 
№31-5797/0/2-22. 

Листом від 20.09.2022 № 31-5843/0/2-22 департамент скерував на розгляд 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України матеріали щодо 
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зміни меж і площі ландшафтного заказника місцевого значення «Маківка» 
шляхом вилучення окремих ділянок загальною площею 88,5 та створення 
пралісової пам’ятки природи місцевого значення «Близці» площею 90,1.

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

9. Лист заступника начальника Львівської обласної військової 
адміністрації Юрія Бучка від 29.09.2022 № 5/29-9207/0/2-22/7-31 (вх № 02-2493 
від 29.09.2022) щодо надання проєкту створення гідрологічного заказника 
місцевого значення «Травертинові джерела» загальною площею 4,4 га на 
території ДП «Львівське лісове господарство», зокрема, в межах 
Винниківського лісництва ( квартал 20 (виділи 14, 17, 19, 20, 21, 23)).

Територія в межах ДП «Львівське лісове господарство» пропонована для 
заповідання з метою збереження природних утворень - травертинових 
формацій, які є специфічними карбонатними породами осадового типу, 
слугують оселищами багатьох рідкісних видів рослин і тварин та формують 
унікальний осередок біорізноманіття, без вилучення території у 
землекористування.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Опрацювати проєкт оголошення гідрологічного заказника місцевого 

значення «Травертинові джерела» загальною площею 4,4 га на території 
ДП «Львівське лісове господарство» із врахуванням висновків юридичного 
відділу обласної ради.

ІV. Листи щодо діяльності підприємств.
1. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» від 

16.05.2022 № 134 (вх № 02-1438 від 19.05.2022) про надання проєкту зони 
санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського родовища 
мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому районі Львівської 
області».

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 10.08.2022 
№ 07вн-78 щодо розгляду проєкту зони санітарної охорони свердловини 
№ 9807/26 Бистрівського родовища мінеральних природних столових вод у 
Дрогобицькому районі Львівської області».

Проєкт зони санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського 
родовища мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому районі 
Львівської області», розроблений відділом інженерної геології та гідрогеології 
ПрАТ «Геотехнічний інститут» на замовлення ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» (угода 
949), за формальними ознаками відповідає вимогам зазначених вище 
нормативно-правових актів та може бути розглянутий обласною радою на 
пленарному засіданні.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
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В. Свіщов – у зв’язку із змінами чинного законодавства України пропоную 

спільно з юридичним відділом повторно опрацювати зазначене вище питання в 
частині відповідності до законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Повторно опрацювати проєкт зони санітарної охорони свердловини 

№ 9807/26 Бистрівського родовища мінеральних природних столових вод у 
Дрогобицькому районі із врахуванням висновків юридичного відділу обласної 
ради та змінами чинного законодавства України.

2. Лист громадського об’єднання «Екофорум “Львів”» від 29.08.2022 
(вх № 02-2201 від 30.08.2022) до Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України з проханням вжити всіх заходів для недопущення проведення 
планової діяльності ТзОВ «Гранд видобування» і її вплив на стан 
навколишнього середовища.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – лист скерований до обласної ради для відома та використання 

в роботі.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до уваги та для використання в роботі.

V. Про мисливське господарство та полювання, лісове господарство.
1. Протокольне доручення за підсумками ХІV чергової сесії від 20.09.2022 

(вх № ПДСвн-3 від 26.09.2022).
Пункт 5:
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).

За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – на засіданні сесії обласної ради від 20.09.2022 № XIV під час 

розгляду питання «Про звернення Львівської обласної ради» була пропозиція 
доопрацювати проєкт звернення щодо негативних наслідків реформування 
лісової галузі.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати проєкт звернення щодо негативних наслідків реформування 

лісової галузі до Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства для опрацювання, підготовки пропозицій. Підготовлені 
пропозиції розглянути на засіданні постійної комісії.

2. Лист постійної комісії з питань комунального майна обласної ради від 
15.08.2022 № к110вн-4 щодо списання Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» 
протермінованої дебіторської заборгованості у сумі 446 099,48 гривень.
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Т. Зозуля, Я. Гасяк, І. Тренич, П. Домінік, 

М. Байтала.
П. Домінік – звертаюся з проханням підтримати списання протермінованої 

дебіторської заборгованості у сумі 446 099,48 гривень, яка виникла за 
відпущену лісопродукцію для населення у 2007 – 2016 роках у сумі 446099,48 
гривень. Повідомляю, що термін позовної давності минув, що унеможливлює 
звернення до Господарського суду з метою примусового стягнення коштів.

В. Свіщов – списання протермінованої дебіторської заборгованості має 
здійснюватися за умови дотриманням чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія не заперечує щодо списання Старосамбірського ДЛГП 

«Галсільліс» протермінованої дебіторської заборгованості у сумі 446 099,48 
гривень за умови дотримання Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» чинного 
законодавства України. Проінформувати управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради і постійну комісію з питань комунального майна 
обласної ради для подальшого прийняття остаточного рішення.

3. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
03.10.2022 № 977 (вх № 02-2542 від 05.10.2022) щодо погодження на вилучення 
земельної ділянки у Яворівського ДЛГП «Галсільліс».

Релігійна організація «Релігійна громада Львівсько - Сокальської Єпархії 
Української православної церкви (Православної Церкви України) парафії 
Святого Духа у Залізничному районі міста Львова» звернулась до Яворівського 
ДЛГП «Галсільліс» з проханням надати згоду на вилучення земельної ділянки 
площею 0,16 га, яка розташована та території Івано-Франківського лісництва 
Яворівського ДЛГП «Галсільліс» (квартал 35, виділ 6) з числа земель лісового 
фонду із зміною цільового призначення даної земельної ділянки для 
спорудження та обслуговування культових споруд Релігійної організації.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Т. Зозуля, Я. Гасяк, І. Тренич.
І. Тренич – ОКСЛГП «Галсільліс» звернулося за наданням згоди на 

вилучення земельної ділянки площею 0,16 га, яка розташована на території 
Івано - Франківського лісництва Яворівського ДЛГП «Галсільліс» (квартал 35, 
виділ 6), з числа земель лісового фонду із зміною цільового призначення даної 
земельної ділянки для спорудження та обслуговування культових споруд.

В. Свіщов – вилучення земельної ділянки з числа земель лісового фонду із 
зміною цільового призначення згаданої земельної ділянки для спорудження та 
обслуговування культових споруд має здійснюватися за умови дотриманням 
чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія не заперечує щодо вилучення земельної ділянки площею 

0,16 га, яка розташована на території Івано - Франківського лісництва 
Яворівського ДЛГП «Галсільліс» (квартал 35, виділ 6), з числа земель лісового 
фонду із зміною цільового призначення згаданої земельної ділянки для 
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спорудження та обслуговування культових споруд за умови дотримання 
ОКСЛГП «Галсільліс» чинного законодавства України. Проінформувати 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради для 
подальшого прийняття остаточного рішення.

VІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Колективне звернення жителів сіл Бір-Кунинський, Кунин, Пили, 

Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної громади Львівського 
району від 27.08.2022 (вх № 01-КО-628 від 29.08.2022) щодо припинення 
проєктних робіт з будівництва сміттєвого заводу та полігону ТПВ у межах села 
Бір-Кунинський.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Башта.
А. Башта – подібне звернення було предметом розгляду департаменту 

екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації і 
скеровано до Державної екологічної інспекції у Львівській області для 
опрацювання. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України 
проходить вивчення проєктних документів в частині оцінки впливу на довкілля 
і відповіді ще немає. Як тільки отримаємо відповіді надамо їх постійній комісії 
для ознайомлення.

С. Свіщов – пропоную скерувати колективне звернення до департаменту 
екології та природних ресурсів для опрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати колективне звернення жителів сіл Бір-Кунинський, Кунин, 

Пили, Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної громади до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації для опрацювання. 

Департаментові екології та природних ресурсів надати копію відповіді 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України постійній комісії 
для ознайомлення і повідомлення заявників.

2. Скарга Федаса Юрія Вікторовича від 10.10.2022 (вх № 01-Ф-696 від 
12.10.2022) щодо видобутку піску за селом Ямельня з проханням перевірити 
діяльність кар’єру та дозвільні документи.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати скаргу Федаса Юрія Вікторовича щодо видобутку піску за 

селом Ямельня до Державної екологічної інспекції у Львівській області для 
опрацювання та прийняття управлінського рішення.

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

обласної державної адміністрації від 16.09.2022 № 31-5727/0/2-22                 
(вх № 02-2354 від 16.09.2022) щодо розгляду листа ТзОВ «СКБ-ХХІ».
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

2. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 19.09.2022 № 31-5788/0/2-22                      
(вх № 02-2378 від 19.09.2022) про розгляд звернення депутата обласної ради 
Звенислави Мамчур щодо оновлення списків регіонально рідкісних видів 
рослин Львівської області.

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

3. Відповіді Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
21.09.2022 № 08-3122 (вх № 02-2430 від 26.09.2022) і від 26.09.2022 № 2-3178 
(вх № 02-2477 від 28.09.2022) про розгляд листа громадського об’єднання 
«Екофорум “Львів”».

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

4. Відповідь Державної служби геології та надр України від 26.09.2022 
№ 3352/02-1/2-22 (вх № 02-2516 від 30.09.2022) про розгляд листа ЛМКП 
«Львівводоканал».

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

VІІІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ


