ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ № 30
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)
12.00 год. 7 липня 2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329
Засідання розпочалося о 12.15 год.
Засідання закінчилось о 13.00 год.

Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, В. Білас.
Відсутні: С. Буняк, М. Байтала.
Запрошені:
З. Мамчур – депутат обласної ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської
обласної ради;
І. Тренич – заступник генерального директора Обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс»;
А. Кийко – помічник депутата обласної ради З. Мамчур.
І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Проєкт Концепції соціально-економічної адаптації Львівщини до умов
воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на
післявоєнний період.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
2. Про виконання рішення обласної ради від 14 червня 2022 року № 367 «Про
заслуховування інформації щодо діяльності комунальних підприємств Львівської
обласної ради».
ПУНКТ
8. Доручити постійній комісії з питань комунального майна (М. Седіло)
спільно з профільними постійними комісіями сформувати графік слухань
комунальних підприємств обласної ради і, за результатами слухань, до 31 жовтня
2022 року подати пропозиції стосовно подальшого винесення на розгляд обласної
ради перспективних планів розвитку й діяльності відповідного комунального
підприємства.
Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської
обласної ради;
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І. Тренич – заступник генерального директора Обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
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 державної адміністрації від 13.11.2020 № 5/239660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 13.11.2020) про оголошення об’єктом природнозаповідного 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.
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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.
4. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/237391/0/2-21/7-31 (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 паркупам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».
Інформує:
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».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 29.04.2022 № 31-2478/0/2-22 (вх № 02-1350 від
29.04.2022) про надання звіту про результати моніторингу природного довкілля
Львівщини за 2021 рік».
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
7. Лист управління майном спільної власності обласної ради від 28.06.2022
№ 586 (вх № 02-1732 від 30.06.2022) щодо розгляду звернення депутатів
Жидачівської міської ради з питання передачі в комунальну власність
Жидачівської міської територіальної громади лісових насаджень урочища Дубки
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(площею 4,6 га) і урочища Біля стадіону (площею 1,3 га) в с. Вільхівці
Стрийського району Львівської області для влаштування лісопаркової зони.
Лист голови Жидачівської міської ради Володимира Левка та звернення
депутатів міської ради від 05.07.2021 № 1744 (вх № 02-4974 від 08.07.2021) щодо
передачі в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади
лісових насаджень урочища Дубки (площею 4,6 га) і урочища Біля стадіону
(площею 1,3 га) в с. Вільхівці Стрийського району Львівської області для
влаштування лісопаркової зони.
Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 14.09.2021 № 31-7134/0/2-21 (вх № 02-6528 від
20.09.2021) та копія листа ОКСЛГП «Галсільліс» (від 01.09.2021 № 323) щодо
роз’яснень з передачі лісових земельних ділянок.
Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
І. Тренич – заступник генерального директора Обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
8. Лист управління майном спільної власності обласної ради від 28.06.2022
№ 585 (вх № 02-1733 від 30.06.2022) щодо надання згоди на розширення території
національного природного парку «Сколівські Бескиди» за рахунок земель
Крушельницького лісництва Сколівського ДЛГП «Галсільліс».
Лист ОКСЛГП «Галсільліс» від 16.05.2022 № 134 про те, що підприємство
Сколівське ДЛГП «Галсільліс» не заперечує щодо погодження розширення
національного природного парку «Сколівські Бескиди».
Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
І. Тренич – заступник генерального директора Обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
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».
Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради.
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 Самбірського лісгоспу.
Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради.
3. Лист голови Східницької селищної ради Івана Піляка від 15.06.2022
№ 912/1 (вх № 02-1709 від 27.06.2022) щодо виявлення на території Східницької
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територіальної громади залісненої території площею – 1408,7 га та доручено
КП «Господарник» замовити виготовлення технічної документації із землеустрою.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
V. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від
31.05.2022 № 03-1748 (вх № 02-1518 від 03.06.2022) про розгляд звернення
Михайла Міхняка щодо здійснення перевірки про використання пестицидів та
інших хімічних речовин на території Рудківської міської ради фірмою «ВЕСТ
АГРО ГРУП».
2. Лист голови постійної комісії з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради Юрія Раделицького від
06.06.2022 № К109вн-6 про розгляд листа генерального директора державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» Юрія Зайцева від 01.02.2022 № 15804/240 (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».
3. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 10.06.2022 № 31-3224/0/2-22 (вх № 02-1547 від
10.06.2022) про розгляд листа 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.
VІ. Різне.
І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Лист голови Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів
України Петра Лакиди від 05.07.2022 № 7 (вх № 02-1765 від 06.07.2022) стосовно
підготовки проєкту звернення до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України щодо недопущення ліквідації державних
лісогосподарських підприємств та створення унітарного комерційного
підприємства «Ліси України».
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.
ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Проєкт Концепції соціально-економічної адаптації Львівщини до умов
воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на
післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – проінформував, що на останньому засіданні робочої групи з
напрацювання пропозицій у сфері екології до проєкту Стратегії адаптації базових
галузей Львівщини до умов воєнного стану та післявоєнний період було вирішено,
що проєкт Стратегії розглянути та обговорити на спільному засіданні постійної
комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації і представників робочої
групи.
В. Свіщов – є напрацьований проєкт Концепції соціально-економічної
адаптації Львівщини до умов воєнного стану і стратегічних напрямів економічного
відродження на післявоєнний період. Пропоную скерувати проєкт Концепції
науковцям, які приймали участь у напрацюванні екологічного напряму для
ознайомлення.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати проєкт Концепції соціально-економічної адаптації Львівщини до
умов воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на
післявоєнний період науковцям, які приймали участь у напрацюванні екологічного
напряму для ознайомлення.
2. Про виконання рішення обласної ради від 14 червня 2022 року № 367 «Про
заслуховування інформації щодо діяльності комунальних підприємств Львівської
обласної ради».
ПУНКТ 8.
Доручити постійній комісії з питань комунального майна (М. Седіло) спільно
з профільними постійними комісіями сформувати графік слухань комунальних
підприємств обласної ради і, за результатами слухань, до 31 жовтня 2022 року
подати пропозиції стосовно подальшого винесення на розгляд обласної ради
перспективних планів розвитку й діяльності відповідного комунального
підприємства.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист до постійної комісії з питань комунального майна обласної
ради з пропозицією визначити дату і час засідання для обговорення графіку
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слухань комунального підприємства Галсільліс, його роботи та напрацювання
пропозицій.
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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – для ознайомлення з об’єктом природного-заповідного фонду
місцевого значення пропоную організувати виїзне засідання постійної комісії за
участю представників департаменту екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Провести виїзне засідання постійної комісії з питань екології, природних
ресурсів та рекреації й ознайомитися із об’єктом природно-заповідного фонду –
ботанічною пам’яткою природи місцевого значення «Дуб звичайний» за участю
представників департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації.
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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – ще раніше постійна комісія розглянула звернення директора
природного заповідника «Розточчя» Бовта Ярослава Семеновича від 21.02.2022
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(вх № 01-Б-355 від 22.02.2022) щодо реорганізації ПЗ «Розточчя», у тому числі, на
його думку, виникла загроза втрата статусу юридичної особи природничого парку,
а звідси і території.
Постійна комісія звернулася до ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України» і отримала відповідь, у якій чітко прописано що відповідно
до норм статей 51-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,
зміна меж, категорії та скасування статусу територій природних заповідників як
об’єктів, що відносяться до природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення, приймаються Президентом України, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, тобто
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, на підставі
відповідного експертного висновку.
Таким чином, вищенаведені норми законодавства не допускають можливості
“реорганізації ПЗ «Розточчя» та “втрати ПЗ «Розточчя» статусу самостійної
юридичної особи”, а також “привласнення земель природно-заповідного фонду”
на основі рішень Національного лісотехнічного університету чи навіть
Міністерства освіти і науки України,
В. Свіщов – пропоную підготувати відповідь Бовту Ярославу Семеновичу та
надати копію листа ректора ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет
України» В. Загорського для ознайомлення та використання в роботі.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підготувати відповідь Бовту Ярославу Семеновичу на основі листа ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України», а також надати копію
відповіді ректора ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»
В. Загорського для використання в роботі.
3. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 № 5/239660/0/2-20-31 (вх № 02-4612 від 13.11.2020) про оголошення об’єктом природнозаповідного 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 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
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оголошення об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічної
пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» у м. Червонограді.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – це питання вже розглядалося на засіданні постійної комісії
раніше. Пропоную скерувати лист до департаменту екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації з проханням надати оновлену
інформаційну довідку щодо оголошення об’єктом природно-заповідного фонду
місцевого значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» у
м. Червонограді та короткий опис про стан дерева.
Повернутися до розгляду питання після отримання відповіді від департаменту
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації із
описом стану дерева.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист до департаменту екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації з проханням надати оновлену інформаційну
довідку щодо оголошення об’єктом природно-заповідного фонду місцевого
значення ботанічної пам’ятки природи «Сосна графів Вишневських» у
м. Червонограді та короткий опис про стан дерева.
Повернутися до розгляду питання після отримання відповіді від департаменту
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації із
описом стану дерева.
4. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/237391/0/2-21/7-31 (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 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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Пляцок.
В. Свіщов – на попередніх засіданнях постійної комісії було підтримано
оголошення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків» і
підготовлено проєкт рішення як ініціативу постійної комісії «Про оголошення
об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення парк-пам’ятку садовопаркового мистецтва “Кульпарків”». Також відбулося виїзне засідання постійної
комісії для огляду території майбутнього парку.
В. Свіщов – у проєкті рішення зазначено, що Львівській обласній державній
адміністрації (М. Козицький) забезпечити необхідну документацію для
оголошення парку. Також необхідно врахувати юридичні правки щодо обласної
військової адміністрації.

10

В. Свіщов – пропоную ще раз підготувати проєкт рішення «Про оголошення
об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення парк-пам’ятку садовопаркового мистецтва “Кульпарків”» із врахуванням позиції Львівська обласна
державна адміністрація чи Львівська обласна військова адміністрація.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підготувати проєкт рішення як ініціативу постійної комісії «Про оголошення
об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення парк-пам’ятку садовопаркового мистецтва “Кульпарків”» із врахуванням юридичних правок в частині
позиції Львівська обласна державна адміністрація чи Львівська обласна військова
адміністрація.
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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, З. Мамчур, А. Дейнека.
В. Свіщов – оскільки питання торкається ландшафтного заказника місцевого
значення «Маківка» пропоную додатково вивчити питання, а вже потім приймати
рішення.
З. Мамчур – прошу звернути увагу на термінологію, на маю думку йде мова
про екосистему.
А. Дейнека – пропоную скерувати лист до Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства та департаменту екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації для вивчення питання. Також
інформую про те, що створена міжвідомча робоча група з науковців, екологів,
лісівників для напрацювання спільного проєкту ревіталізації лісових насаджень на
горі Маківка. Проводився огляд лісових ділянок, готується проєкт заходів. Цей
проєкт заходів буде внесений на розгляд постійної комісії з питань екології,
природних ресурсів та рекреації для розгляду і прийняття рішень.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист голови Славської селищної ради Володимира Бега щодо
всихання ялинових насаджень на горі Маківка до юридичного відділу обласної
ради, департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації, Львівського обласного управління лісового та мисливського
господарства для вивчення питання щодо всихання ялинових насаджень на горі
Маківка, яка належить до природно-заповідного фонду місцевого значення, та
підготовки пропозицій.
6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 29.04.2022 № 31-2478/0/2-22 (вх № 02-1350 від
29.04.2022) про надання звіту про результати моніторингу природного довкілля
Львівщини за 2021 рік».
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Звіт про результати моніторингу природного довкілля взяти до уваги та для
використання в роботі.
7. Лист управління майном спільної власності обласної ради від 28.06.2022
№ 586 (вх № 02-1732 від 30.06.2022) щодо розгляду звернення депутатів
Жидачівської міської ради з питання передачі в комунальну власність
Жидачівської міської територіальної громади лісових насаджень урочища Дубки
(площею 4,6 га) і урочища Біля стадіону (площею 1,3 га) в с. Вільхівці
Стрийського району Львівської області для влаштування лісопаркової зони.
Лист голови Жидачівської міської ради Володимира Левка та звернення
депутатів міської ради від 05.07.2021 № 1744 (вх № 02-4974 від 08.07.2021) щодо
передачі в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади
лісових насаджень урочища Дубки (площею 4,6 га) і урочища Біля стадіону
(площею 1,3 га) в с. Вільхівці Стрийського району Львівської області для
влаштування лісопаркової зони.
Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 14.09.2021 № 31-7134/0/2-21 (вх № 02-6528 від
20.09.2021) та копія листа ОКСЛГП «Галсільліс» (від 01.09.2021 № 323) щодо
роз’яснень з передачі лісових земельних ділянок.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Тренич.
В. Свіщов – проінформував про те, що Жидачівська міська рада зверталася з
проханням передачі в комунальну власність Жидачівської міської територіальної
громади лісових насаджень урочища Дубки (площею 4,6 га) і урочища Біля
стадіону (площею 1,3 га) в с. Вільхівці і є відповідь від ОКСЛГП «Галсільліс»
проте що передача земель має відбуватися відповідно до Земельного кодексу
України.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати копію відповіді ОКСЛГП «Галсільліс» від (01.09.2021 № 323)
щодо роз’яснень з передачі лісових земельних ділянок до Жидачівської міської
ради для ознайомлення та використання в роботі.
8. Лист управління майном спільної власності обласної ради від 28.06.2022
№ 585 (вх № 02-1733 від 30.06.2022) щодо надання згоди на розширення території
національного природного парку «Сколівські Бескиди» за рахунок земель
Крушельницького лісництва Сколівського ДЛГП «Галсільліс».
Лист ОКСЛГП «Галсільліс» від 16.05.2022 № 134 про те, що підприємство
Сколівське ДЛГП «Галсільліс» не заперечує щодо погодження розширення
національного природного парку «Сколівські Бескиди».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Тренич.
І. Тренич – ОКСЛГП «Галсільліс» немає заперечень щодо погодження
розширення національного природного парку «Сколівські Бескиди».
В. Свіщов – пропоную підготувати необхідний пакет документів з
розширення національного природного парку «Сколівські Бескиди», напрацювати
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проєкт рішення та подати на розгляд постійної комісії екології для подальшого
винесення на розгляд сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації підготувати необхідний пакет документів щодо
розширення території національного природного парку «Сколівські Бескиди»,
підготувати проєкт рішення та подати на вивчення постійній комісії з питань
екології, природних ресурсів та рекреації для подальшого винесення на розгляд
сесії 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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк.
В. Свіщов – пропоную скерувати лист та пакет документів до юридичного
відділу обласної ради для опрацювання та підготовки пропозицій.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.»
про надання проєкту зони санітарної охорони свердловини № 9807/26
Бистрівського родовища мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому
районі Львівської області» до юридичного відділу обласної ради для опрацювання
та підготовки пропозицій.
2. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» від
15.06.2022 № 15/06/22 (вх № 02-1587 від 16.06.2022) щодо надання дозволу на
проведення сейсморозвідувальних робіт на території Самбірського лісгоспу.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк.
Я. Гасяк – лист потребує юридичного вивчення та обґрунтування щодо
надання дозволу на проведення сейсморозвідувальних робіт на території
Самбірського лісгоспу.
В. Свіщов – пропоную скерувати до юридичного відділу обласної ради для
опрацювання та підготовки пропозицій.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка»
щодо надання дозволу на проведення сейсморозвідувальних робіт на території
Самбірського лісгоспу до юридичного відділу обласної ради для опрацювання та
підготовки пропозицій.
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3. Лист голови Східницької селищної ради Івана Піляка від 15.06.2022
№ 912/1 (вх № 02-1709 від 27.06.2022) щодо виявлення на території Східницької
територіальної громади залісненої території площею – 1408,7 га та доручено КП
«Господарник» замовити виготовлення технічної документації із землеустрою.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – лист Східницької селищної ради є відповіддю на лист голови
Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця від 17.02.2022
№ 02-18/1235-22 (вх № 02-1078 від 22.02.2022) щодо збереження та відтворення
лісів.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати копію листа голови Східницької селищної ради Івана Піляка щодо
виявлення на території громади залісненої території площею 1408,7 га до
Державного агентства лісових ресурсів України для ознайомлення та
використання в роботі.
4. Лист голови Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів
України Петра Лакиди від 05.07.2022 № 7 (вх № 02-1765 від 06.07.2022) стосовно
підготовки проєкту звернення до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України щодо недопущення ліквідації державних лісових
підприємств та створення комерційного підприємства «Ліси України» для
розгляду на сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист голови Громадської ради при Державному агентстві лісових
ресурсів України Петра Лакиди до Львівського обласного управління лісового та
мисливського господарства для розгляду, напрацювання пропозицій, а також при
необхідності підготувати проєкт звернення до Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення ліквідації
державних лісових підприємств та створення комерційного підприємства «Ліси
України» для розгляду на сесії обласної ради.
V. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від
31.05.2022 № 03-1748 (вх № 02-1518 від 03.06.2022) про розгляд звернення
Михайла Міхняка щодо здійснення перевірки про використання пестицидів та
інших хімічних речовин на території Рудківської міської ради фірмою «ВЕСТ
АГРО ГРУП».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.
2. Лист голови постійної комісії з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради Юрія Раделицького від
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06.06.2022 № К109вн-6 про розгляд листа генерального директора державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» Юрія Зайцева від 01.02.2022 № 15804/240 (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».
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.
3. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації від 10.06.2022 № 31-3224/0/2-22 (вх № 02-1547 від
10.06.2022) про розгляд листа 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.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.
VІ. Різне.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, З. Мамчур, А. Дейнека.
Щодо участі делегації України у Лугано та обговорення екологічних питань.

Голова постійної комісії

Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії

Анастасія ПЛЯЦОК

