
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань інженерного, житлово-комунального
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 32
від 29 грудня 2022 року

Засідання розпочалося об 11.00 год
Засідання закінчилось об 11.30 год

Присутні: 
Члени комісії: Т. Подвірний, Є. Буба, В. Баран, А. Дума, С. Стечак, Ю. Мазур, 
З. Миляник.
Відсутні: Т. Чолій, Ю. Доскіч, О. Панькевич.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.

2. Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на приаеродромній 
території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» у 
межах зони «Г».

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

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

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

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

відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

4.2. Заяви Л. Недовіз від 17.11.2022 (вх № 01-Н-766 від 17.11.2022),  
24.11.2022 (вх № 01-Н-780 від 24.11.2022) від 28.11.2022 (вх № 01-Н-787 від 
28.11.2022) щодо необхідності проведення ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району

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



2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 16.12.2022 
№ 02-3622 стосовно розгляду заяв Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 
12.10.2022) та від 12.10.2022 (вх № 01-Н-762 від 15.11.2022) щодо необхідності 
проведення ремонту дороги с. Великі Передримихи – Нагірці – Артасів 
Львівського району.
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1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти розданий порядок денний за 
основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.

Т. Подвірний запропонував:
- перенести розгляд питання № 3 порядку денного «Інформація Львівської 
обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 5/23-11573/0/2-22-12 
(вх № 02-3461 від 08.12.2022) про затверджені показники обласного бюджету на 
2023 рік» на чергове засідання комісії та розглянути його за участю 
представників департаменту дорожнього господарства Львівської обласної 
військової адміністрації, департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської обласної 
військової адміністрації, а також управління транспорту та зв’язку Львівської 
обласної військової адміністрації;
- звернутися до департаменту дорожнього господарства Львівської обласної 
військової адміністрації з проханням надати детальний аналіз використання 
коштів у 2022 році, згідно із затвердженими переліками об’єктів, сформованих 
відповідно до напрямів використання коштів на реалізацію та виконання заходів 
Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 18.02.2021 № 61. Також завчасно надати комісії проєкти переліків 
об’єктів, роботи на яких будуть виконуватися в 2023 році за рахунок коштів 
обласного бюджету відповідно до поданих пропозицій у межах фінансового 
ресурсу, передбаченого на реалізацію заходів Програми;
- звернутися до управління транспорту та зв’язку Львівської обласної військової 
адміністрації з проханням надати детальний аналіз використання коштів у 
2022 році, відповідно до затвердженого переліку завдань, заходів та показників 
Програми підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 
– 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2021 № 336. Також 
надати звіт про роботу Управління транспорту та зв’язку  Львівської обласної 
державної адміністрації за 2022 рік, та внесені зміни у затверджені маршрути 
транспортного сполучення населених пунктів Львівської області за період 2022-
2023 роки;
- внести до блоку питань «Про дорожнє господарство та транспорт» порядку 
денного:
3.4. про перевезення пасажирів за маршрутом 386 Львів АС-2 – Кулява – 
Деревня.
3.5. звернення Журавненської селищної ради від 12.12.2022 № 1610 (вх № 02-
3636 від 26.12.2022) та від 28.12.2022 № 1628 (вх № 02-3654 від 28.12.2022) щодо 
критичного стану автомобільних доріг загального користування на території 
Журавненської селищної територіальної громади.
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3.6. інформація Львівської обласної військової адміністрації від 13.12.2022 № 02-
3507 про розгляд звернення депутатів Белзької міської ради Львівської області 
(рішення № 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).
- внести до блоку питань «Про житлово-комунальне господарство та паливно-
енергетичний комплекс» порядку денного:
4.3. про розподіл електричної енергії для суб’єктів підприємницької діяльності 
Львівщини та недотримання графіків відключень;
4.4. про результати інвентаризації газових мереж Львівської області.

Т. Подвірний запропонував погодити порядок денний в цілому із 
оголошеними пропозиціями.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому із оголошеними пропозиціями.

2. СЛУХАЛИ: Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на 
приаеродромній території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 
Галицького» у межах зони «Г».

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

Звернення директора ТзОВ «СОК-ТАК» від 25.11.2022 (вх № 02-3204 від 
28.11.2022) щодо будівництва на приаеродромній території аеродрому «Львів».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний зазначив, що до обласної ради надійшов запит 
керівника Пустомитівської окружної прокуратури М. Синельникова від 
18.11.2022 № 14.55/04-16-6879ВИХ-22 (вх № 02-3095 від 18.11.2022) щодо 
надання належним чином завірених висновків, пропозицій та рішення виїзного 
засідання постійної комісії Львівської обласної ради стосовно розгляду питання 
законності при здійсненні житлової забудови в околицях аеропорту. 
Прокуратурою вивчається питання дотримання законності при здійсненні 
містобудівної діяльності в районах розміщення аеропортів та аеродромів.

Разом з тим Т. Подвірний зауважив, що постійною комісією обласної ради 
проведено виїзну робочу нараду 21 жовтня 2022 року на території об’єкту за 
адресою: Львівська область, с. Сокільники, вул. Спортивна для вивчення ситуації 
щодо розпочатих будівельних робіт на приаеродромній території 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» у межах зони «Г». 
За результатами розгляду прийнято звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на приаеродромних 
територіях, затвердженого рішенням сесії від 29.11.2022 № 442.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати ТзОВ «СОК-ТАК» вжити заходів щодо усунення 
виявлених недоліків за результатами планової інспекційної перевірки 
приаеродромної території аеродрому «Львів» комісією з контролю перешкод на 
приаеродромній території ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», яку було 
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проведено 08-09 серпня 2022 року та складено відповідний Акт інспекційної 
перевірки приаеродромної території аеродрому «Львів» № 70 від 09.08.2022 і 
повідомлено листом від 10.08.2022 № 967/01-01-16.

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

Надати Пустомитівській окружній прокуратурі інформацію про те, що 
комісія повторно розглянула питання стосовно будівництва на приаеродромній 
території аеродрому «Львів» та за підсумками розгляду скеровано рекомендації 
ТзОВ «СОК-ТАК» вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків за 
результатами планової інспекційної перевірки приаеродромної території 
аеродрому «Львів» комісією з контролю перешкод на приаеродромній території 
ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького».

3. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Депутатський запит І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-3 щодо відновлення 

автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської територіальної громади 
до м. Броди.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого депутатського запиту до Львівської 
обласної військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного 
рішення.

3.2.Заяви Л. Недовіз від 17.11.2022 (вх № 01-Н-766 від 17.11.2022),  
24.11.2022 (вх № 01-Н-780 від 24.11.2022) від 28.11.2022 (вх № 01-Н-787 від 
28.11.2022) щодо необхідності проведення ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданої заяви до Львівської обласної військової 
адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.3. Звернення старости сіл Великі Глібовичі, Волощина, Підмонастир від 
16.11.2022 № 52 (вх № 02-3450 від 08.12.2022) щодо необхідності зміни карти 
маршруту № 323 Львів – Великі Глібовичі
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого звернення до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.4. Про перевезення пасажирів за маршрутом 386 Львів АС-2 – Кулява – 
Деревня. 
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ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Львівської обласної військової адміністрації із 
проханням вжити відповідних заходів щодо забезпечення належних 
транспортних послуг для мешканців Жовківської територіальної громади в 
частині маршруту Львів – Кулява – Деревня.

3.5. Звернення Журавненської селищної ради від 12.12.2022 № 1610 
(вх № 02-3636 від 26.12.2022) та від 28.12.2022 № 1628 ( вх № 02-3654 від 
28.12.2022) щодо критичного стану автомобільних доріг загального 
користування на території Журавненської селищної територіальної громади.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданих звернень до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення і 
надання відповіді автору.

3.6.  Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 13.12.2022 
№ 02-3507 про розгляд звернення депутатів Белзької міської ради Львівської 
області (рішення № 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського 
перевезення за маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Про житлово-комунальне господарство та паливно-
енергетичний комплекс.

4.1. Депутатський запит І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-4 щодо 
електропостачання мікрорайону «Північний» м. Броди.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого депутатського запиту до Львівської 
обласної військової адміністрації та ПрАТ «Львівобленерго» для розгляду і 
прийняття відповідного рішення і надання відповіді автору.

4.2. Заява ініціативної групи залізничників та пенсіонерів Львівської залізниці 
від 13.12.2022 № 01-КО-915 щодо удосконалення системи відключення 
енергопостачання житлових будинків та об’єктів інфраструктури житлового 
масиву Левандівка.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію вищезазначеної заяви до 
ПрАТ «Львівобленерго» для розгляду та надання інформації щодо графіку 
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відключення енергопостачання житлових будинків та об’єктів інфраструктури 
житлового масиву Левандівка.

4.3. Про розподіл електричної енергії та недотримання графіків відключень.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний інформував членів комісії про те, що Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг перевірить дев’ять операторів систем розподілу за 
зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень, зокрема, 
ПрАТ «Львівобленерго». Підставою для проведення перевірок стали 
обґрунтовані звернення побутових споживачів про недотримання операторами 
систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання. Також від 
суб’єктів підприємництва області надходять скарги щодо збільшення суми 
платіжок за спожиту електроенергію при зменшенні споживання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до ПрАТ «Львівобленерго» із проханням надати 
інформацію щодо перевірки НКРЕКП, а також щодо змін тарифів для суб’єктів 
підприємництва. 

4.4.   Про результати інвентаризації газових мереж Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний повідомив про відповіді, які надійшли до обласної 
ради від Міністерства енергетики України (вх № 02-2994 від 10.11.2022) та від 
Фонду державного майна України (вх № 02-2794 від 24.10.2022) стосовно 
розгляду додатку 4 до рішення обласної ради від 20 вересня 2022 року № 417 про 
звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України, 
Фонду державного майна України і НАК «Нафтогаз України» щодо результатів 
інвентаризації газових мереж Львівської області.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися повторно до Фонду державного майна України та 
Міністерства енергетики України щодо розробки процедури інвентаризації 
газових мереж Львівської області.  

5. СЛУХАЛИ: Різне.
5.1. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 

18.11.2022 (№ ПДПвн-3 від 22.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати управлінню майном спільної власності Львівської 
обласної ради опрацювати проєкт рішення «Про встановлення мораторію на 
відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
належить до спільної власності територіальних громад Львівської області» та за 
підсумками розгляду подати свої пропозицій.
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5.2. Постанова Верховної Ради України від 01.12.2022 № 2788-ІХ «Про Заяву 
Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму російської федерації» 
(вх № 02-3393 від 06.12.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.3. Відповідь АТ «Львівгаз» від 21.11.2022 № 790-16-20432-1122 (вх № 02-
3298 від 30.11.2022) стосовно розгляду колективного звернення мешканців 
вул. Винниченка і Котляревського у м. Бібрка (контактна особа Ярослава 
Василик) від 19.09.2022 № 01-КО-660 щодо врегулювання питання подачі газу 
до індивідуальних житлових будинків.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.4. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 01.12.2022 
№ 02-3318 стосовно розгляду депутатського звернення К. Кеньо від 19.10.2022 
№ Д-17вн-118 про фінансування добудови мосту через річку Дністер в селах 
Поляна та Монастирець.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.5. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 01.12.2022 
№ 02-3312 стосовно розгляду листів Журавненської селищної ради від 
20.09.2022 № 1140 (вх № 02-2388 від 20.09.2022) та 26.09.2022 № 1164 (вх № 02-
2449 від 27.09.2022) щодо критичного стану автомобільних доріг загального 
користування на території Журавненської селищної територіальної.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.6. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 13.12.2022 
№ 02-3507 стосовно розгляду звернення депутатів Белзької міської ради 
(рішення № 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.7. Відповідь управління транспорту та зв’язку від 12.12.2022 № 02-3511 
стосовно розгляду депутатського звернення І. Сех від 12.10.2022 № Д-17вн*-116 
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щодо відновлення транспортного сполучення від с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.8. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 16.12.2022 
№ 02-3622 стосовно розгляду заяв Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 
12.10.2022) та від 12.10.2022 (вх № 01-Н-762 від 15.11.2022) щодо необхідності 
проведення ремонту дороги  с. Великі Передримихи – Нагірці – Артасів 
Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

Заступник голови комісії     Тарас ПОДВІРНИЙ

Депутат обласної ради      Юрій МАЗУР


