
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ№ 27
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)

12.00  год        28 квітня 2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329

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

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Протокольне доручення № ПДВн-89 від 07.10.2021 щодо реалізації 

пілотного проєкту на території Львівської області – технологію німецької 
компанії «EKO Plant» щодо переробки стічних вод із застосування мулових 
майданчиків з очеретяними насадженнями та подати пропозиції щодо відбору 
претендентів з числа територіальних громад.

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 08.02.2022 № 31-1006/0/2-22 (вх № 02-767 
від 08.02.2022) щодо надання інформації про використання очеретяних рослин 
для видалення забруднюючих речовин зі стічних каналізаційних вод.

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

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Про збереження у гірських річках Львівської області форелі струмкової 
та щодо змін у Правилах любительського і спортивного рибальства.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

3. Лист департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації 
від 18.02.2022 № 12vyh-78/0/2-22 (вх № 02-1005 від 18.02.2022) про 
використання місцевими бюджетами коштів субвенції на природоохоронні 
заходи у 2021 році.
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Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
ІІІ. Про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2022 році; фінансування заходів «Парки 
дозвілля».

1. Листи Моршинської міської ради від 02.02.2022 №№ 60, 61 (вх № 02-673 
від 03.02.2022) та звернення депутата обласної ради Всеволода Біласа (вх № Д-
17вн-19 від 07.02.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на захід «Реконструкція 
каналізаційних очисних споруд в м. Моршин Львівської області. Коригування» 
у сумі 5 000,00 тис. гривень.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Лист Дрогобицької міської ради від 21.01.2022 № 3-33/456 (вх № 02-583 
від 31.01.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на захід «Руслоочисні, русло 
регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в 
районі вулиці Дністровської мікрорайону Млинки в м. Дрогобичі (капітальний 
ремонт)» у сумі 1 600 тис. гривень (кошторисна вартість робіт складає 
2231,316 тис. гривень).

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

3. Лист Стрийської міської ради від 31.01.2022 № 3.20/56 (вх № 02-597 від 
31.01.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на захід «Реконструкція головної 
каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району Львівської 
області» у сумі 2 900 тис. гривень, а також додатково виділити з обласного 
бюджету кошти у сумі 5 млн гривень.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

4. Лист Дрогобицької міської ради від 28.01.2022 № 3-33/738 (вх № 02-737 
від 07.02.2022) щодо виділення коштів у 2022 році на виготовлення проєктно-
кошторисної документації «Реконструкція парку по вул. В. Великого у 
м. Дрогобич».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
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5. Лист голови Рудківської міської ради Самбірського району Івана 
Лозинського від 14.02.2022 № 2176/02-16 (вх № 02-860 від 14.02.2022) 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 (сума 
уточнена відповідно до експертного звіту) 6 198,102 тис. гривень.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

6. Лист голови Підберізцівської сільської ради Львівського району Василя 
Коваля від 17.02.2022 № 271 (вх № 02-989 від 17.02.2022) з проханням, а саме:

беручи до уваги Проєкт рішення Львівської обласної ради № 575-ПР від 
15.02.2022 «Щодо затвердження переліку природоохоронних заходів, 
фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища» 

- просимо спрямувати 1815,100 тис. грн з об’єкту «Реконструкція території 
природно-заповідного фонду: парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
«Верхньобілківський парк» в с. Верхня Білка» на об’єкт «Проведення заходів із 
захисту від підтоплення і затоплення території, сільськогосподарських угідь та 
інших об'єктів навпроти буд. № 84 по вул. Шевченка в с. Підберізці 
(капітальний ремонт)».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

7. Лист голови постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування обласної ради Володимира Кирилича вх № К102вн-4 від 
21.02.2022 щодо звернення Глинянської міської ради стосовно внесення 
проєкту «Будівництво каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського 
району Львівської області» до переліку природоохоронних заходів, які 
фінансуватимуться у 2022 році з обласного фонду охорони природного 
навколишнього середовища, і завершення реалізації цього проєкту у 2022 році.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

8. Лист голови Глинянської міської ради Володимира Чорнописа від 
22.02.2022 № 539-05-32 (вх № 02-1125 від 23.02.2022) щодо звернення 
Глинянської міської ради стосовно внесення проєкту «Будівництво 
каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського району Львівської області» 
до переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться у 2022 році з 
обласного фонду охорони природного навколишнього середовища.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
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9. Лист виконавчого директора Львівського регіонального відділення 
«Асоціація міст України» Оксани Шваюк від 23.02.2022 № 41 (вх № 02-1119 від 
23.02.2022) щодо внесення проєкту «Будівництво каналізаційних мереж міста 
Глиняни Золочівського району Львівської області» до переліку 
природоохоронних заходів, які фінансуватимуться у 2022 році з обласного 
фонду охорони природного навколишнього середовища.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

ІV. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Відповідь начальника юридичного відділу Ярослава Гасяка від 

23.03.2022 № 07вн-33 про розгляд листа Обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» щодо 
розширення території НПП «Яворівський».

Лист в. о. директора Яворівського НПП Сергія Маруняка від 02.02.2022 
№ 43 (вх № 02-758 від 08.02.2022) про надання копій матеріалів, що стосуються 
розширення території парку за рахунок земель Яворівського та Жовківського 
дочірніх підприємств ОКСЛГП «Галсільліс».

Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 08.02.2022 № 235/02 (вх № 02-774 від 09.02.2022 і вх № 02-912 
від 15.02.2022) про те, що розширення території не відноситься до компетенції 
обласного управління.

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 15.04.2022 № 31-2244/0/2-22 (вх № 02-
1292 від 15.04.2022) щодо розширення території Яворівського НПП.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та 
Сяну від 09.02.2022 № 09/295 (вх № 02-911 від 15.02.2022) включення річки 
Дністер до Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на 
період до 2031 року.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 13.03.2022 № 31-1781/0/2-22 (вх № 02-
1181 від 18.03.20220) щодо створення дендропарку «Львівська Софіївка».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
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4. Звернення директора природного заповідника «Розточчя» Бовта 
Ярослава Семеновича від 21.02.2022 (вх № 01-Б-355 від 22.02.2022) щодо 
реорганізації ПЗ «Розточчя».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

V. Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Галсільліс» від 07.02.2022 № 37 (вх № 02-811 від 10.02.2022) 
щодо відшкодування втрат Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» за 
здійснення охорони території національного природного парку «Королівські 
Бескиди» та сплату земельного податку за цю територію без здійснення 
господарської діяльності у сумі 4127,05 тис. гривень.

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

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 09.02.2022 № 252/02 (вх № 02-888 від 15.02.2022) про надання 
на погодження клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП «Мостиське 
військове лісництво». 

Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

3. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 22.02.2022 № 325/02 (вх № 02-1118 від 23.02.2022) про 
надання для погодження клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП 
«Сколівський військовий лісгосп».

Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

4. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 18.022022 № 311/02 щодо погодження лімітів при заготівлі 
другорядних лісових користувань.

Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

5. Лист голови Державного агентства лісових ресурсів України Юрія 
Болоховця 17.02.2022 № 02-18/1235-22 (вх № 02-1078 від 22.02.2022) на 
виконання Указу Президента України № 228/2021 щодо збереження та 
відтворення лісів.
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Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

VІ. Про мисливське господарство та полювання.
1. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства 17.01.2022 № 75/03 (вх №  02-614 від 31.01.2022) про розгляд 
звернення Волинської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та обласних рад щодо необхідності удосконалення 
законодавчої та нормативно-правової бази у сфері мисливського господарства.

Проєкт звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
та обласних рад щодо необхідності удосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази у сфері мисливського господарства.

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

мисливського господарства.

2. Лист директора державного підприємства «Львівське лісове 
господарство» Юрія Синявського від 03.02.2022 № 58 (вх № 02-733 від 
07.02.2022) про те, що наказами голови Державного агентства лісових ресурсів 
України від 27.09.2021 року № 561 «Про припинення державного підприємства 
«Жовківське лісове господарство»), шляхом реорганізації, а саме - приєднання 
до Державного підприємства «Львівське лісове господарство» (ЄДРПОУ 
20842267); - від 27.09.2021 року № 562 «Про припинення Державного 
підприємства «Бібрське лісове господарство», шляхом реорганізації, а саме - 
приєднання до Державного підприємства «Львівське лісове господарство» 
(ЄДРПОУ 20842267).

Внести зміни до рішень № 1090 від 29 вересня 2020 року та № 1089 від 
29 вересня 2020 року «Про надання в користування мисливських угідь у 
Львівській області», у порядку ст. 104 ЦКУ, змінивши слова «Державне 
підприємство «Жовківське лісове господарство» на «Державне підприємство 
«Львівське лісове господарство» та «Державне підприємство «Бібрське лісове 
господарство» на «Державне підприємство «Львівське лісове господарство» у 
тексті відповідних рішень.

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

мисливського господарства.

3. Лист Державного агентства лісових ресурсів України від 11.02.2022 
№ 03-16/1092-22 (вх № 02-1044 від 21.02.2022) щодо мисливських угідь 
державних лісогосподарських господарств.

Інформують:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства;
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В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Звернення громадського рибінспектора Володимира Ткачика від 

31.01.2022 (вх № 02-613 від 31.01.2022) і від 18.01.2022 (вх № 02-283 від 
18.01.2022) з проханням звернутися до Державного агентства меліорації та 
рибного господарства України щодо діяльності Л. Кравця.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Західукргеологія» від 
28.01.2022 № 01-143/01 (вх № 02-708 від 04.02.2022) щодо співпраці з органами 
місцевого самоврядування в частині уточнення завдань і інформації з 
врахуванням геологічних особливостей територій, а також можливий 
моніторинг стану надрокористування.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист генерального директора державної установи «Інститут охорони 
ґрунтів України» Юрія Зайцева від 01.02.2022 № 158-04/240 (вх № 02-735 від 
07.02.2022) щодо організації співпраці між установою та Львівською обласною 
радою, запрошувати до участі в роботі відповідних робочих органів, засіданнях 
відповідних комісій, нарад, робочих груп керівника Львівської філії державної 
установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Звернення Михайла Міхняка від 10.02.2022 (вх № 01-М-266 від 
10.02.2022) з проханням здійснити перевірку щодо використання пестицидів та 
інших хімічних речовин на території Рудківської міської ради фірмою «ВЕСТ 
АГРО ГРУП».

Інформує:
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області.

5. Лист міжнародної компанії Umwelttechnik Gmbh dsl 13.02.2022 № 29862 
(вх № 02-889 від 15.02.2022) щодо технологій в області водопідготовки, 
очистки стічних вод, технології у водопостачанні і водовідведенні.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

6. Відповідь начальника юридичного відділу Львівської обласної ради 
№ 07вн-21 від 21.03.2022 про розгляд листа ЛМКП «Львівводоканал» від 
19 січня 2022 року за вих № ДВ-491 (вх № 02- 454 від 25 січня 2022 року) щодо 
анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 02 серпня 2021 
року за № 6541, наданого ТзОВ «ВАЛО ТІМБЕР».
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Лист ЛМКП «Львівводоканал» від 19.01.2022 № ДВ-491 (вх № 02-454 від 
25.01.2022) щодо анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 
02.08.2021 № 6541 ТзОВ «ВАЛО ТІМБЕР».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

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

обласної державної адміністрації від 08.02.2022 № 31-992/0/2-22 (вх № 02-768 
від 08.02.2022 і вх № 02-869 від 14.02.2022) про розгляд листа 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.

2. Відповідь департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації від 01.02.2022 № 16-329/0/22 
(вх № 02-684 від 03.02.2022) про розгляд звернення Ельвіри Чіпчик з питання 
геологічної пам’ятки природи «Печера “Писана криниця”».

3. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
03.02.2022 № 05-540 (вх № 02-672 від 03.02.2022) про розгляд колективної 
скарги Данилюка Ярослава та Данилюк Марії (вх № 01-Ко-2439 від 21.12.2021) 
щодо проведення господарської діяльності ПП «Агрофірма “Дзвони”».

4. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 02.02.2022 № 31-801/0/2-22 (вх № 02-657 
від 02.02.2022) про розгляд листа Дрогобицької міської ради від 25.11.2021 
№ 3-26/11052 щодо скерування запитів на фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2022 році.

5. Відповіді департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 01.02.2022 № 31-745/0/2-22 (вх № 02-638 
від 01.02.2022) і від 15.02.2022 № 31-1259/0/2-22 (вх № 02-913 від 15.02.2022) 
про розгляд листа звернення Рудківської міської ради від 30.12.2021 № 2233/02-
16 щодо фінансування у 2022 році проєкту «Нове будівництво каналізаційного 
колектора від автошляху Н-13 вздовж вулиць Садова, Паркова та будівництво 
КНС в с. Вишня Самбірського району Львівської області».

6. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 01.02.2022 № 31-744/0/2-22 (вх № 02-636 
від 01.02.2022) про розгляд листа звернення Підберізцівської сільської ради від 
12.11.2021 № 1804 щодо фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2022 році заходу «Проведення 
заходів із захисту від підтоплення і затоплення території, 
сільськогосподарських угідь та інших об'єктів напроти буд. № 84 по 
вул. Шевченка в с. Підберізці (капітальний ремонт)».

7. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 17.01.2022 № 69/05 (вх № 02-615 від 31.01.2022) про розгляд 
заяви єгеря Мостиського УТМР С. Уляни.

8. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 31.01.2022 № 31-701/0/2-22 (вх № 02-592 
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від 31.01.2022) про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради 
Ірини Кравець від 29.12.2021 № Д-17вн-546 щодо виділення коштів з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд 
ОНПС) у 2022 році для розробки проєкту екологічної рівноваги зони впливу 
РДГХП «Сірка».

9. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 28.01.2022 № 31-684/0/2-22 (вх № 02-591 
від 31.01.2022) про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради 
Ірини Кравець від 29.12.2021 №Д-17вн-545, щодо фінансування у 2022 році 
заходу «Реконструкція парку біля озера Набережна в м. Новий Розділ в рамках 
завдання Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-
2025 роки «Реалізація проєктів «Парки дозвілля».

10. Відповідь Головного управління Національної поліції у Львівській 
області від 17.01.2022 № 140/56/01/15-2022 (вх № 02-573 від 31.01.2022) щодо 
розгляду протокольного доручення VІІІ чергової сесії від 16 листопада 2021 
року від 19.11.2021 № ПДВн-106 щодо встановлення фактів можливих 
зловживань керівництвом Національного природного парку «Північне 
Поділля».

11. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 09.02.2022 № 31-1069/0/22 про розгляд 
листа 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.

12. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 17.01.2022 № 69/05 (вх № 02-600 від 31.01.2022) про розгляд 
листа Луганської територіальної організації Політичної партії «Європейська 
Солідарність» від 09.11.2021 № 75 (вх № 02-7891 від 22.11.2021) щодо 
створення лісорозсадницького комплексу з вирощування садивного 
(посадкового) матеріалу із закритою кореневою системою на території 
Луганської області та звернутися до КМУ та Міндовкілля щодо створення та 
функціонування такого комплексу.

13. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 15.02.2022 № 31-1273/0/2-22 (вх № 02-910 
від 15.02.2022) щодо фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2022 році (далі – обласний фонд ОНПС) заходу 
«Реконструкція та утримання парку пам’ятки садово-паркового мистецтва 
«Парк XIX» століття» в смт Поморяни Золочівського району Львівської 
області.

14. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 18.02.2022 № 31-1338/0/2-22 (вх № 02-999 
від 18.02.2022) про розгляд звернення Львівського регіонального відділення 
асоціації міст України від 28.01.2022 №23 та скеровано відповідь від 17.02.2022 
№31-1308/0/2-22.

15. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 18.02.2022 № 31-1337/0/2-22 (вх № 02-998 
від 18.02.2022) про розгляд звернення Інституту сільського господарства 
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Карпатського регіону НААН від 12.01.2022 № 17 щодо виділення коштів на 
виготовлення технічного паспорту дендрологічного парку «Оброшинський» та 
інвентаризації насаджень та надано відповідь від 17.02.2022 № 31-1307/0/2-22.

16. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.02.2022 № 31-1306/0/2-22 (вх № 02-997 
від 18.02.2022) щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2022 році для реалізації проєкту 
«Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с. Міженець Старосамбірського 
району Львівської області» та повідомляє.

17. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 21.02.2022 № 31-1464/0/2-22                
(вх № 02-1029 від 21.02.2022) про розгляд звернення депутата обласної ради 
Анастасії Пляцок щодо реалізації екологічного проєкту соціального 
спрямування «Реконструкція скверу на Майдані Свободи в м. Броди Львівської 
області».

18. Відповідь Жовківської обласної прокуратури від 12.01.2022 
№ 14.53/05-38-67вих-22 (вх № 02-1034 від 21.02.2022) про розгляд звернення 
Богдана Савчука щодо надання земель охоронної зони ландшафтно-
рекреаційної території селища для ведення індивідуального садівництва.

19. Відповідь Яворівського районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції у Львівській області від 22.02.2022 
№ 1126/65/09-22 (вх № 02-1150 від 14.03.2022) про розгляд звернення 
товариства мисливців та рибалок «Зубр» від 01.02.2022 № 0102/22 (вх № 02-642 
від 01.02.2022) з проханням повернутися до розгляду заяви єгеря Мостиського 
ТМР Уляни Степана Степановича від 24.11.2021 щодо ймовірного незаконного 
знищення диких тварин на території Яворівського району на спірній території 
Мостиського товариства мисливців та рибалок та мисливського товариства 
«Зубр».

20. Відповідь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській 
області від 23.02.2022 № 16-3-37/1485 (вх № 02-1136 від 25.02.2022) щодо 
перевірок ТзОВ «Агроль».

Відповідь Головного управління Держпраці у Львівській області від 
16.02.2022 № 2393/1/05.4-08 (вх № 02-1059 від 21.02.2022) щодо перевірок 
ТзОВ «Агроль».

Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
11.02.2022 № 04-708 (вх № 02-1107 від 23.02.2022) щодо перевірок ТзОВ 
«Агроль». За результатами лабораторних досліджень у відібраних пробах вод 
на момент відбору перевищень гранично допустимих концентрацій не 
виявлено.

21. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
28.01.2022 № 13-437 (вх № 02-1106 від 23.02.2022) щодо проведених перевірок 
господарської діяльності ГО «ТМР “Крижень”».

22. Відповідь постійної комісії з питань інженерного, житлово-
комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 
комплексу від 05.04.2022 № К112вн-16 про те, що пропозицію встановити відео 
– та фото - фіксацію на автомобільних дорогах від с. В’язове до с. Туринки, від 
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с. Зіболки до с. Батятичі скеровано для розгляду до департаменту дорожнього 
господарства Львівської обласної державної адміністрації.

23. Відповідь голови постійної комісії з питань законності, депутатської 
етики, регламенту та свободи слова від 17.02.2022 № К103-4 щодо розгляду 
пропозицій про внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради 
VІІІ скликання.

ІХ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ
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