ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ

№

25

постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)
виїзне засідання постійної комісії
виїзд о 09.00 год 24 січня 2022 року
Виїзне засідання розпочалося о 10.00 год.
Прибуття до обласної ради о 14.10 год.

Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, С. Буняк, В. Білас.
Відсутні:
М. Байтала.
Запрошені:
А. Леськів – перший заступник міського голови м. Глиняни;
О. Клосовська – староста сіл Підгайчики, Погорільці, Косичі, Шопки;
В. Стрищак – заступник начальника Державної екологічної інспекції у
Львівській області;
Т. Боднарчук – начальник відділу інструментально-лабораторного
контролю Державної екологічної інспекції у Львівській області;
Л. Кравець – начальник Управління Державного агентства рибного
господарства у Львівській області;
Л. Овод – начальник Золочівського управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській області;
О. Горохівський – начальник Львівського районного управління Головного
управління ДСНС України у Львівській області;
Л. Мелесова-Вальчак – депутат Львівської міської ради;
Т. Захарчук – голова ГО «ЕКО. ЮА»;
С. Цимбала – мешканець с. Підгайчики;
О. Дудок – голова громадської організації «УСУ– АТО»;
С. Лейченков – представник Координаційної ради учасників бойових дій
при Львівській обласній державній адміністрації.
Р. Гречаник – директор департаменту екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації;
І. Шемелинець – начальник відділу біоресурсів та заповідної справи
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації;
Р. Коваль – головний лісничий ДП «Львівське лісове господарство»;
О. Кагало – кандидат біологічних наук Інституту екології Карпат НАН
України;
Б. Чечотка – генеральний директор комунального некомерційного
підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна
психіатрична лікарня»;
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Ю. Александренко-Ладна – заступник генерального директора з
економічних питань комунального некомерційного підприємства Львівської
обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»;
С. Тупіс – доцент кафедри містобудування Національного університету
«Львівська політехніка».
СЛУХАЛИ:
І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
В. Свіщов – пропоную порядок денний взяти за основу та вцілому.
ІІ. СЛУХАЛИ:
В. Свіщов – виїзне засідання постійної комісії організовано з метою огляду
території біля ТзОВ «Агроль» та за результатами розгляду скарги громадської
організації «Еко.Юа».
ІІ. СЛУХАЛИ: Відвідування та огляд території навколо підприємства
ТзОВ «Агроль».
(с. Підгайчики Глинянської міської територіальної громади).
ВИСТУПИЛИ:
Т. Захарчук – завдяки відзнятому відеоматеріалу вдалось зафіксувати, як
забійний цех ТОВ «АГРОЛЬ» зливає червоні відходи у річку Підоль. Також, в
відеоматеріалі вказуються і на тваринні відходи, які ТОВ «АГРОЛЬ» вивозить у
поля та складає купками. Просимо підприємство показати дренажні поля.
В. Свіщов – пропоную присутнім пройти до річки, де на думку
громадської організації відбуваються скиди неочищеної води у річку.
Представники Державної екологічної інспекції візьмуть проби води і зроблять
заміри.
С. Цимбала – прошу сказати, відстань до крайніх будинків села відповідає
санітарним нормам.
Л. Овод – інформую про те, що у 2021 році була створена комісія
Глинянської міської ради. Перевірки проводилися за дотриманням безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини, відбувалися виїзди на місце і не
було зафіксовано зміни кольору води. Заміри проводилися під час роботи
комісії Глинянської міської ради за участі землевпорядника, від очисних споруд
підприємства до першого житлового будинку, більше 300 метрів.
Пропоную скерувати листи:
- до Головного управління Держпраці у Львівській області про здійснення
перевірки ТзОВ «Агроль» щодо промислової безпеки, охорони праці, гігієни
праці;
- до управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Львівській області з проханням надати результати перевірки ТзОВ «Агроль»
щодо дотриманням санітарного законодавства.
В. Свіщов – пропоную інформацію взяти до уваги та повернутися до
розгляду питання після отримання відповідей від державних установ.
ІІІ. СЛУХАЛИ: Виїзд для огляду зміни меж і площі лісового заказника
місцевого значення «Винниківський». (м. Львів - Сихів).
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А. Дейнека – приєднався до виїзного засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ:
В. Свіщов – розпочинаємо другу частину виїзного засідання постійної
комісії – огляд території лісового заказника «Винниківський» зі сторони
Сихівського цвинтаря.
Р. Гречаник – розроблено проєкт зміни меж заказника та площі до
869,65 га, що на 21,53 га більше у порівнянні з існуючою.
Р. Коваль – звернулася Львівська міська рада з проханням розширити
територію Сихівського цвинтаря. Ще до створення заказника, починаючи з
1968 року в його межах почалася розробка піщаного кар’єру скловарних і
будівельних пісків і впродовж усіх 52 років існування заказника у цьому кар’єрі
триває видобуток піску (до 1997р. - для потреб ВО «Кінескоп», а після цього для потреб будівництва). Випадково до складу заказника потрапила частина
території ТзОВ «Спортивно-оздоровча база відпочинку «Львівська Швейцарія»,
яка під іншою назвою функціонувала задовго до його створення; кілька
приватних садиб, які колись були лісничівками, рілля, сіножать, територія, яка
фактично перебувала у власності міністерства оборони СРСР - пункт
стратегічного зв’язку Прикарпатського військового округу з відповідною
інфраструктурою (наземні і підземні споруди, які на сьогоднішній день
перебувають в стані саморуйнації).
О. Кагало – територія, на якій здійснює свою діяльність цвинтар, втрачає
свої функції збереження лісових насаджень. Загалом необхідно врахувати, що
лісові ділянки, на яких здійснюється будь яка господарська діяльність,
втрачають свою екологічну цінність.
А. Дейнека – територію, яку пропонують включити до лісового заказника,
є цілісним комплексом. Прошу підтримати зміни меж і площі лісового
заказника місцевого значення «Винниківський».
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 5; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати зміни меж і площі лісового заказника місцевого значення
«Винниківський».
СЛУХАЛИ:
ІV. Виїзд для огляду території, на якій планується створення паркупам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків».
Територія КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна
психіатрична лікарня» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 95)
В. Свіщов – розпочинаємо третю частину виїзного засідання постійної
комісії – огляд території, де планується оголосити парк-пам’ятку садовопаркового мистецтва «Кульпарків».
ВИСТУПИЛИ:
Б. Чечотка – своїми силами відродили клумбу перед входом у головний
корпус лікарні, стараємося тримати у чистоті територію парку. Маємо бажання
відновити колишній вигляд парку.

4

Р. Гречаник – проєкт створення парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Кульпарків» орієнтовною площею 16,22 га.
С. Тупіс – територія парку закладена Арнольдом Рерінгом та Карлом
Бауером. Висаджено дерева: клен гостролистий, клен-явір, ялина європейська.
Звертаю увагу на водонапірну башту, яка збудована із залізобетону. Про цей
вид будівельного матеріалу львів’яни того часу тільки чули. Збудували її в
карпатському стилі. Навколо неї висаджено групу із ялини європейської. Для
початку необхідно його заповісти як ПЗФ і зберегти ті дерева, які вже є.
В. Свіщов – пропоную інформацію взяти до уваги.
ІХ. Різне.

Голова постійної комісії

Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії

Анастасія ПЛЯЦОК

