ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПОРЯДОК ДЕННИЙ№ 31
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)
12.00 год. 31 серпня 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 за підсумками ХІІІ чергової сесії від 14 червня
2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022) з таких питань:
Пункт 2.
З метою підготовки та узагальнення питання "Про внесення змін до
Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від
04.11.2008 № 744, зі змінами" розглянути проєкти рішень:
- № 181-ПР від 15.03.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами";
- № 203-ПР від 12.04.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами";
- № 609-ПР від 06.06.2022 "Про внесення змін до Редакційного статуту
комунального підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "Львів - ТБ".
За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
Пункт 15.
Розглянути на засіданні постійної комісій питання щодо розширення меж
функціонування комунального підприємства Львівської обласної ради
"ЛЬВІВТОРФ".
За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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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. Звернення директора природного заповідника «Розточчя» Бовта Ярослава
Семеновича від 21.02.2022 (вх № 01-Б-355 від 22.02.2022) щодо реорганізації ПЗ
«Розточчя».
Лист постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій обласної ради від
27.06.2022 № К111вн-24 щодо розгляду звернення директора природного
заповідника «Розточчя» Я. Бовти (вх№01-Б-355 від 22.02.2022) про реорганізацію
заповідника та копія листа-відповіді ректора ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України» В. Загорського від 27.04.2022 № 01-250 (вх №02-1371 від
04.05.2022) щодо ситуації в природному заповіднику «Розточчя».
Відповідь ректора ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»
В. Загорського від 22.06.2022 № 01-314 (вх № 02-1721 від 29.06.2022) щодо
ситуації в природному заповіднику «Розточчя».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
3. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 15.08.2022 № 5/237863/0/2-22/7-31(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 природнозаповідного 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:
- «Вікові дуби» (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.
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Інформують:
О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів;
В. Свіщов – голова постійної комісії.
4. 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:
М. Підгородецький – в. о. генерального директора ОКСЛГ «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.
5. Лист голови Славської селищної ради Володимира Бега від 03.05.2022
№ 02-18/617 (вх № 02-1402 від 10.05.2022) щодо всихання ялинових насаджень на
горі Маківка, яка належить до природно-заповідного фонду місцевого значення.
Прохання відновити належний стан біосистеми ландшафтного заказника
місцевого значення «Маківка».
Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 02.08.2022 № 31-4417/0/2-22 (вх № 02-1968 від
02.08.2022) щодо ситуації з всиханням насаджень в межах заповідного урочища
місцевого значення «Маківка».
Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського
господарства від 09.08.2022 № 1159/02 (вх № 02-2175 від 25.08.2022) про надання
департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної військової
(державної) адміністрації пропозиції щодо доцільності вилучення із території
заказника «Маківка» насадження на площі 88,5 га та пропозиції робочої групи
щодо необхідності створення пралісової пам’ятки природи «Близці» загальною
площею 90,1 га.
Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 19.08.2022
№ 07вн-86 щодо всихання ялинових насаджень на горі Маківка, яка належить до
природно-заповідного фонду місцевого значення.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
6. 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»;
М. Підгородецький – в. о. генерального директора ОКСЛГ «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.
7. Звернення депутата обласної ради Звенислави Мамчур (№Д-17вн*-99 від
12.07.2022) щодо оновлення списків регіонально рідкісних видів рослин.
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Інформують:
З. Мамчур – депутат обласної ради;
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
№ 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 нормативноправових актів та може бути розглянутий обласною радою на пленарному
засіданні.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
2. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» від
15.06.2022 № 15/06/22 (8вх № 02-1587 від 16.06.2022) щодо надання дозволу на
проведення сейсморозвідувальних робіт на території державного підприємства
«Самбірське лісове господарство», регіонального парку «Верхньодністровські
Бескиди», НПП «Бескиди».
Відповідь Державного архіву Львівської області від 25.07.2022 (вх № 02-1880
від 25.07.2022) про надання копії рішення обласної ради від 08.10.1997 № 234
«Про впорядкування природно-заповідного фонду області» в частині надання
статусу регіонального ландшафтного парку Верхнє-Дністровським Бескидам.
Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 10.08.2022
№ 07вн-79 щодо надання дозволу на проведення сейсморозвідувальних робіт на
території державного підприємства «Самбірське лісове господарство»,
регіонального парку «Верхньодністровські Бескиди», НПП «Бескиди».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
3. Лист директора ЛМКП «Львівводоканал» Дмитра Ваньковича від
06.07.2022 № ДВ-7704 (вх № 02-1890 від 26.07.2022) про надання додаткових
документів, що підтвердять можливе порушення ТзОВ «ВАЛО ТІМБЕР» рішення
Львівської обласної ради від 03.03.2006 № 517.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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4. Лист громадського об’єднання «Екофорум “Львів”» від 19.08.2022
(вх № 02-2144 від 22.08.2022) до Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України з проханням вжити всіх можливих заходів для збереження
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», який може бути
знищений при розробці Південно-східної ділянки Миколаївського родовища пісків
і вапняків ТзОВ «Гранд видобування».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
5. Лист генерального директора ТзОВ «СКБ-ХХІ» Дмитра Бондара від
22.08.2022 № 30/08 (вх № 02-2168 від 25.08.2022) з пропозицією розглянути
вітчизняну технологію знезараження та сортування твердих побутових відходів
(ТПВ), що передбачає на першому етапі хіміко-термічне знезараження та сушку
відходів для полегшення їх подальшого механічного та ручного сортування.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
V. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Звернення голови Благодійного фонду «Збережемо вільні українські
простори» проти створення Національної компанії «Ліси України» Юлії Давидової
від 21.07.2022 (вх № 01-Д-557 від 21.07.2022).
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
VІ. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Лист Державної служби геології та надр України від 02.08.2022 № 828/021/2-22 (вх № 02-2029 від 09.08.2022) щодо подальшої дії спеціальних дозволів на
користування надрами.
Лист Державної служби геології та надр України від 08.07.2022 № 534/02-1/222 (вх № 02-1828 від 18.07.2022) щодо подальшої дії спеціальних дозволів на
користування надрами.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
2. Лист Західного офісу Держаудитслужби від 12.07.2022 № 131302-13/36522022 (вх № 02-1857 від 20.07.2022) про надання результатів роботи за І півріччя
2022 року щодо здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням
коштів бюджетів усіх рівнів.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
VІІ. Різне.
Голова постійної комісії

Віталій СВІЩОВ

