
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ      № 33

постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації
(у режимі відео -, аудіоконференції)

16 листопада 2022 року          вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Засідання розпочалося о 11.30 год.
Засідання закінчилось о 12.15 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, М. Байтала.
Відсутні: В. Білас, С. Буняк.
Запрошені:
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
Д. Хімчак – в. о. директора Яворівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»;
М. Коваль – директор Золочівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради;
О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
І. Шемелинець – начальник відділу біоресурсів та заповідної справи 

департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації;

А. Кийко – помічник депутата обласної ради З. Мамчур.

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради від 24.10.2022 

(№ ПДВн-18 від 27.10.2022) при надходженні звітів про виконання обласних 
цільових програм здійснювати детальний аналіз їх виконання, у разі потреби 
напрацювати відповідні зміни на 2023 рік (пункт 4).

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист голови Яворівської міської ради Ігоря Грабовського від 27.10.2022 № 
6356 (вх № 02-2863 від 28.10.2022) про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на розчищення та поглиблення 
русла річки Завадівка ПК100-ПК130 у с. Завадів.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист голови Яворівської міської ради Ігоря Грабовського від 27.10.2022 
№ 6357 (вх № 02-2864 від 28.10.2022) про виділення коштів з обласного фонду 
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охорони навколишнього природного середовища на розчищення та поглиблення 
русла річки Ретичин ПК135-ПК165 у с. Чернилява.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІІ. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 

Юрія Бучка від 20.09.2022 № 5/23-8912/0/2-22/7-31 (вх № 02-2464 від 27.09.2022) 
про надання проєкту оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Бескиди» загальною площею 1562,4 га на території ДП «Самбірське лісове 
господарство», зокрема, в межах Добромильського лісництва площею 241 га 
(квартали 16, 48, 49) та Стар’явського лісництва (квартали 1, 2, 3 (крім виділу 2), 4, 
13, 14, 15, 16 (виділи 17-25), 59, 60, 61, 62, 63) площею 1321,4 га, та подає на 
розгляд Львівської обласної ради «Проєкт оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення "Бескиди"».

Території в межах ДП «Самбірське лісове господарство» пропоновано для 
заповідання з метою збереження старовікових ділянок природних лісів, видів 
флори і фауни, які віднесено до Червоної книги України, формування 
транскордонної екологічної мережі польсько-українського прикордоння в межах 
лісового господарства, без вилучення території у землекористувача.

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 09.11.2022 
№ 07вн-133 про розгляд проєкту оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Бескиди».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 29.09.2022 № 5/29-9207/0/2-22/7-31 (вх № 02-2493 від 29.09.2022) 
щодо надання проєкту створення гідрологічного заказника місцевого значення 
«Травертинові джерела» загальною площею 4,4 га на території ДП «Львівське 
лісове господарство», зокрема, в межах Винниківського лісництва (квартал 20 
(виділи 14, 17, 19, 20, 21, 23)).

Територія в межах ДП «Львівське лісове господарство» пропонована для 
заповідання з метою збереження природних утворень - травертинових формацій, 
які є специфічними карбонатними породами осадового типу, слугують оселищами 
багатьох рідкісних видів рослин і тварин та формують унікальний осередок 
біорізноманіття, без вилучення території у землекористування.

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 09.11.2022 
№ 07вн-134 про розгляд проєкту оголошення гідрологічного заказника місцевого 
значення «Травертинові джерела».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/23-
7391/0/2-21/7-31 (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, 
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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 парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 25.08.2022 № 31-3175/0/2-22 (вх № 02-2177 від 
25.08.2022) щодо врахування в роботі листа комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії 
узалежнень».

Відповідь управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
03.11.2022 № 1191 (вх № 02-2912 від 03.11.2022) про надання витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Лист спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я» від 02.11.2022 № 1-25-78 (вх № 02-2945 від 07.11.2022) про 
надання на затвердження Проєкту організації території регіонального 
ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об’єктів регіонального парку «Стільське Горбогір’я».

Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІV. Про мисливське господарство та полювання, лісове господарство.
1. Листи управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 

12.10.2022 № 67 і від 14.10.2022 № 69 про надання листа обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» від 05.10.2022 № 
329 (від 16.10.2022 № 1874) та звернення ГПУ «Львівгазвидобування» стосовно 
укладання договору на проведення геологорозвідувальних робіт.

Просимо розглянути лист ОКСЛГП «Галсільліс» щодо надання дозволу на 
укладання Яворівським ДЛГП «Галсільліс» договору з ГПУ 
«Львівгазвидобування» на проведення відводу, складання матеріально-грошової 
оцінки лісосіки, нарахування збитків та укладання договору на проведення 
геологорозвідувальних робіт на площі земельної ділянки 3,445 га.

Інформують:
А. Білоус – в. о. начальника Управління майном спільної власності;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
07.11.2022 № 84 щодо погодження вилучення земельної ділянки площею 2,5 га з 
постійного користування Золочівського ДЛГП «Галсільліс».

Лист ТзОВ «Надробудсервіс» з проханням надати згоду на вилучення 
земельної ділянки лісогосподарського призначення Золочівського лісництва на час 
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розробки кар’єру з видобутку піску відповідно до спеціального дозволу на 
користування надрами від 24.09.2018 № 6282.

Інформують:
А. Білоус – в. о. начальника Управління майном спільної власності;
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.09.2022 № 502-16/2022 
(вх № 02-2615 від 11.10.2022) «Про звернення обласної ради щодо реорганізації 
державних лісогосподарських підприємств та створення державного 
спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

V. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Заява Олексія Мінтія від 19.10.2022 (вх № 01-М-721 від 20.10.2022) щодо 

засмічення земельної ділянки за адресою: вул. Львівська, 154, с. Наварія, яку 
частково використовує ТзОВ «ДВ Вест-Груп». 

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу (вх № К112вн-
23 від 25.10.2022) розглянула колективне звернення мешканців сіл Бір-
Кунинський, Кунин, Пили та Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної 
громади Львівського району (від 29.08.2022 № 01-КО-628) щодо припинення 
проектних робіт з будівництва сміттєвого заводу та полігону ТПВ в межах с. Бір-
Кунинський Добросинсько-Магерівської громади.

Постійна комісія рекомендує скерувати копію колективного звернення до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації для розгляду по суті та вжиття заходів реагування.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Звернення Працювитого Богдана Романовича від 01.11.2022 (вх № 01-П-
752 від 02.11.2022) про включення до переліку ботанічних пам’яток дерево – дуб, 
яка знаходиться неподалік села Стаївка Белзької територіальної громади 
Червоноградського району.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Лист Державної служби геології та надр України від 13.10.2022 № 1436/02-

1/2-22 (вх № 02-2707 від 18.10.2022) щодо подальшої дії спеціального дозволу на 
користування надрами від 12.04.2006 № 3826 наданого ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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2. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 

27.10.2022 № 08-3612 (вх № 02-2870 від 31.10.2022) про розгляд скарги Федаса 
Юрія.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу і вцілому.

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради від 24.10.2022 

(№ ПДВн-18 від 27.10.2022) при надходженні звітів про виконання обласних 
цільових програм здійснювати детальний аналіз їх виконання, у разі потреби 
напрацювати відповідні зміни на 2023 рік (пункт 4).

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ: 
Пункт 4 протокольного доручення за підсумками апаратної наради взяти до 

уваги.

2. Лист голови Яворівської міської ради Ігоря Грабовського від 27.10.2022 
№ 6356 (вх № 02-2863 від 28.10.2022) про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на розчищення та поглиблення 
русла річки Завадівка ПК100-ПК130 у с. Завадів.

3. Лист голови Яворівської міської ради Ігоря Грабовського від 27.10.2022 
№ 6357 (вх № 02-2864 від 28.10.2022) про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на розчищення та поглиблення 
русла річки Ретичин ПК135-ПК165 у с. Чернилява.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – пропоную перенести розгляд питань 2 і 3 ІІ розділу. Це листи 

Яворівської міської ради щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи.

Повернутися до їх розгляду після відміни воєнного стану в Україні та коли, 
відповідно до чинного законодавства, буде відновлено виділення коштів на 
природоохоронні заходи.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
Перенести розгляд питань № 2 і № 3 розділу ІІ. Повернутися до їх розгляду 

після відміни воєнного стану в Україні та коли, відповідно до чинного 
законодавства, буде відновлено виділення коштів на природоохоронні заходи.
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 

Юрія Бучка від 20.09.2022 № 5/23-8912/0/2-22/7-31 (вх № 02-2464 від 27.09.2022) 
про надання проєкту оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Бескиди» загальною площею 1562,4 га на території ДП «Самбірське лісове 
господарство», зокрема, в межах Добромильського лісництва площею 241 га 
(квартали 16, 48, 49) та Стар’явського лісництва (квартали 1, 2, 3 (крім виділу 2), 4, 
13, 14, 15, 16 (виділи 17-25), 59, 60, 61, 62, 63) площею 1321,4 га, та подає на 
розгляд Львівської обласної ради «Проєкт оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення "Бескиди"».

Території в межах ДП «Самбірське лісове господарство» пропоновано для 
заповідання з метою збереження старовікових ділянок природних лісів, видів 
флори і фауни, які віднесено до Червоної книги України, формування 
транскордонної екологічної мережі польсько-українського прикордоння в межах 
лісового господарства, без вилучення території у землекористувача.

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 09.11.2022 
№ 07вн-133 про розгляд проєкту оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Бескиди».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
В. Свіщов – надійшли пропозиції юридичного відділу обласної ради. 
1. Департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної 

військової адміністрації надати належні правовстановлюючі документи хто є 
власником та користувачем земельних ділянок на території яких знаходиться 
запроєктований ландшафтний заказник місцевого значення «Бескиди» або 
отримання відповідної довідки територіального органу або підрозділу 
Держгеокадастру.

2. Департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації з’ясувати чи будуть брати на себе зобов’язання власники 
та користувачі земельних ділянок, на території яких знаходиться запроєктований 
ландшафтний заказник місцевого значення «Бескиди», щодо забезпечення режиму 
його охорони та збереження, відповідно до ч. 3 ст. 26 та ч. 5 ст. 53 Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України» (в тому числі щодо заборони 
діяльності, яка передбачена ч. 1 ст. 26 цього Закону).

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
Скерувати відповідь юридичного відділу обласної ради до проєкту 

оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Бескиди» загальною 
площею 1562,4 га на території ДП «Самбірське лісове господарство» до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації для доопрацювання та підготовки пропозицій.

Розглянути доопрацьований проєкт оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Бескиди» на наступному засіданні постійної комісії.

2. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 29.09.2022 № 5/29-9207/0/2-22/7-31 (вх № 02-2493 від 29.09.2022) 
щодо надання проєкту створення гідрологічного заказника місцевого значення 
«Травертинові джерела» загальною площею 4,4 га на території ДП «Львівське 
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лісове господарство», зокрема, в межах Винниківського лісництва (квартал 20 
(виділи 14, 17, 19, 20, 21, 23)).

Територія в межах ДП «Львівське лісове господарство» пропонована для 
заповідання з метою збереження природних утворень - травертинових формацій, 
які є специфічними карбонатними породами осадового типу, слугують оселищами 
багатьох рідкісних видів рослин і тварин та формують унікальний осередок 
біорізноманіття, без вилучення території у землекористування.

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 09.11.2022 
№ 07вн-134 про розгляд проєкту оголошення гідрологічного заказника місцевого 
значення «Травертинові джерела».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – є рекомендації юридичного відділу обласної ради до проєкту 

оголошення гідрологічного заказника місцевого значення «Травертинові 
джерела».

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
Скерувати відповідь юридичного відділу обласної ради до проєкту 

оголошення гідрологічного заказника місцевого значення «Травертинові джерела» 
загальною площею 4,4 га на території ДП «Львівське лісове господарство» до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації для доопрацювання та підготовки відповіді.

Розглянути доопрацьований проєкт оголошення гідрологічного заказника 
місцевого значення «Травертинові джерела» на наступному засіданні постійної 
комісії.

3. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 5/23-
7391/0/2-21/7-31 (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 парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 25.08.2022 № 31-3175/0/2-22 (вх № 02-2177 від 
25.08.2022) щодо врахування в роботі листа комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії 
узалежнень».

Відповідь управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
03.11.2022 № 1191 (вх № 02-2912 від 03.11.2022) про надання витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк, А. Білоус, О. Війтик, І. Шемелинець, 
А. Дейнека.

В. Свіщов – пропоную звернутися до постійної комісії з питань комунального 
майна обласної ради, комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
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обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» з проханням надати 
позицію щодо погодження/не погодження оголошення об’єкту природно-
заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Кульпарків».

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до постійної комісії з питань комунального майна обласної ради, 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний медичний 
центр превенції та терапії узалежнень» з проханням надати позицію щодо 
погодження/не погодження оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».

Перенести розгляд питання щодо оголошення об’єкту природно-заповідного 
фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«Кульпарків».

ВИСТУПИЛИ: О. Війтик, І. Шемелинець, А. Дейнека.
А. Дейнека – прошу сказати, чи є вже готові проєктні документи щодо зміни 

меж ландшафтного заказника місцевого значення «Маківка» і проєкт рішення.
О. Війтик – підготували клопотання та проєкт щодо зміни меж ландшафтного 

заказника місцевого значення «Маківка» і плануємо передавати на розгляд 
обласної ради та постійної комісії.

І. Шемелинець – проєкт рішення з цього питання формується.

4. Лист спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я» від 02.11.2022 № 1-25-78 (вх № 02-2945 від 07.11.2022) про 
надання на затвердження Проєкту організації території регіонального 
ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об’єктів регіонального парку «Стільське Горбогір’я».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Я. Гасяк, А. Білоус, О. Війтик, І. Шемелинець, А. 
Дейнека.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
Підтримати Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку, 

охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів 
та об’єктів регіонального парку «Стільське Горбогір’я» та винести на розгляд сесії 
Львівської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: А. Білоус, О. Війтик, І. Шемелинець.
А. Білоус – у Львівській області діють чотири регіональних ландшафтних 

парки: регіональний ландшафтний парк «Надсянський», регіональний 
ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди», регіональний ландшафтний 
парк «Равське Розточчя», регіональний ландшафтний парк «Стільське Горбогір’я». 
Рішенням обласної ради від 18 березня 2014 року № 979 «Про внесення змін у 
рішення обласної ради щодо діяльності регіональних ландшафтних парків» парки 
перейшли в оперативне управління до департаменту екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Також у рішенні зазначено, 
що фінансування на утримання спеціальних адміністрацій регіональних 
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ландшафтних парків здійснюється за рахунок коштів виконання заходів Програми 
охорони навколишнього природного середовища. Вважаємо, що необхідно 
повернути у підпорядкування управляння майном спільної власності Львівської 
обласної ради ці регіональні парки. Якщо у департаменту екології та природних 
ресурсів немає заперечень то будемо формувати проєкт рішення про зміну 
підпорядкування ландшафтних парків.

О. Війтик – підтримуємо пропозицію змінити підпорядкування ландшафтних 
парків.

ІV. СЛУХАЛИ: Про мисливське господарство та полювання, лісове 
господарство.

1. Листи управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
12.10.2022 № 67 і від 14.10.2022 № 69 про надання листа обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» від 05.10.2022 
№  329 (від 16.10.2022 № 1874) та звернення ГПУ «Львівгазвидобування» 
стосовно укладання договору на проведення геологорозвідувальних робіт.

Просимо розглянути лист ОКСЛГП «Галсільліс» щодо надання дозволу на 
укладання Яворівським ДЛГП «Галсільліс» договору з ГПУ 
«Львівгазвидобування» на проведення відводу, складання матеріально-грошової 
оцінки лісосіки, нарахування збитків та укладання договору на проведення 
геологорозвідувальних робіт на площі земельної ділянки 3,445 га.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Тренич, А. Білоус.
В. Свіщов – питання надання дозволу на укладання Яворівським ДЛГП 

«Галсільліс» договору з ГПУ «Львівгазвидобування» на проведення відводу, 
складання матеріально-грошової оцінки лісосіки, нарахування збитків та 
укладання договору на проведення геологорозвідувальних робіт не є 
повноваженнями постійної комісії. Пропоную листи взяти до уваги.

ВИРІШИЛИ: 
Листи управління майном спільної власності Львівської обласної ради, лист 

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Галсільліс», звернення ГПУ «Львівгазвидобування» стосовно укладання 
договору на проведення геологорозвідувальних робіт взяти до уваги.

2. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
07.11.2022 № 84 щодо погодження вилучення земельної ділянки площею 2,5 га з 
постійного користування Золочівського ДЛГП «Галсільліс».

Лист ТзОВ «Надробудсервіс» з проханням надати згоду на вилучення 
земельної ділянки лісогосподарського призначення Золочівського лісництва на час 
розробки кар’єру з видобутку піску відповідно до спеціального дозволу на 
користування надрами від 24.09.2018 № 6282.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Тренич.
В. Свіщов – питання надання згоди на вилучення земельної ділянки 

лісогосподарського призначення Золочівського лісництва на час розробки кар’єру 
з видобутку піску не є повноваженнями постійної комісії. Пропоную листи взяти 
до уваги.

ВИРІШИЛИ:
Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради щодо 

погодження вилучення земельної ділянки площею 2,5 га з постійного 
користування Золочівського ДЛГП «Галсільліс» взяти до уваги.
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3. Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.09.2022 № 502-16/2022 

(вх № 02-2615 від 11.10.2022) «Про звернення обласної ради щодо реорганізації 
державних лісогосподарських підприємств та створення державного 
спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати копію рішення Івано-Франківської обласної ради «Про звернення 

обласної ради щодо реорганізації державних лісогосподарських підприємств та 
створення державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси 
України» до Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства для опрацювання та підготовки відповідного проєкту звернення від 
Львівської обласної ради щодо реорганізації державних лісогосподарських 
підприємств та створення державного спеціалізованого господарського 
підприємства «Ліси України».

V. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Заява Олексія Мінтія від 19.10.2022 (вх № 01-М-721 від 20.10.2022) щодо 

засмічення земельної ділянки за адресою: вул. Львівська, 154, с. Наварія, яку 
частково використовує ТзОВ «ДВ Вест-Груп».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
Скерувати копію заяви О. Мінтія щодо засмічення земельної ділянки за 

адресою: вул. Львівська, 154, с. Наварія до Державної екологічної інспекції у 
Львівській області для опрацювання та підготовки відповіді.

2. Лист постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу (вх № К112вн-
23 від 25.10.2022) розглянула колективне звернення мешканців сіл Бір-
Кунинський, Кунин, Пили та Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної 
громади Львівського району (від 29.08.2022 № 01-КО-628) щодо припинення 
проектних робіт з будівництва сміттєвого заводу та полігону ТПВ в межах с. Бір-
Кунинський Добросинсько-Магерівської громади.

Постійна комісія рекомендує скерувати копію колективного звернення до 
департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації для розгляду по суті та вжиття заходів реагування.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – ще немає відповіді з Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України де вивчають оцінку впливу на довкілля при будівництві 
сміттєвого заводу та полігону ТПВ.

В. Свіщов – пропоную дочекатися відповідь з Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України, яку надасть департамент екології та природних 
ресурсів.

ВИРІШИЛИ:
Перенести та розглянути питання щодо будівництві сміттєвого заводу та 

полігону ТПВ в межах с. Бір-Кунинський Добросинсько-Магерівської громади 
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після отримання відповіді департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної військової адміністрації.

3. Звернення Працювитого Богдана Романовича від 01.11.2022 (вх № 01-П-
752 від 02.11.2022) про включення до переліку ботанічних пам’яток дерево – дуб, 
яка знаходиться неподалік села Стаївка Белзької територіальної громади 
Червоноградського району.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати копію звернення Працювитого Богдана Романовича про 

включення до переліку ботанічних пам’яток дерево – дуб, яка знаходиться 
неподалік села Стаївка Белзької територіальної громади Червоноградського 
району до департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації для опрацювання та підготовки пропозицій.

VІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Лист Державної служби геології та надр України від 13.10.2022 № 1436/02-

1/2-22 (вх № 02-2707 від 18.10.2022) щодо подальшої дії спеціального дозволу на 
користування надрами від 12.04.2006 № 3826 наданого ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

2. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
27.10.2022 № 08-3612 (вх № 02-2870 від 31.10.2022) про розгляд скарги Федаса 
Юрія.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

VІІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії                                                      Анастасія ПЛЯЦОК


