
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ      № 35

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

12.00  год.     1 лютого      2023 року      вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Засідання розпочалося о 12.15 год.
Засідання закінчилось о 12.55 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, С. Буняк.
Відсутні: М. Байтала, В. Білас.
Запрошені:
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
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. Жила – в. о. директора КЗ ЛОР «Спеціальна адміністрація 
регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір’я"»;

Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській 
області;

Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради.

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Романа Кроляка від 

13.01.2023 № 131302-13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) про надання 
результатів роботи за 2022 рік.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Доручення голови обласної ради Ірини Гримак від 30.12.2022 № Д-125 
подати перелік основних питань пленарних засідань, які пропонуватимуться на 
розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року, з метою внесення їх до 
плану роботи Львівської обласної ради на перше півріччя 2023 року.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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3. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№ 112 (вх № 02-149 від 24.01.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та 
руйнування правого берега річки, дороги і частини дамби.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІІІ. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

військової адміністрації від 19.12.2022 № 31-7614/0/2-22 (вх № 02-3593 від 
21.12.2022) про надання додаткових матеріалів до проєкту створення 
дендрологічного парку місцевого значення «Львівська Софіївка».

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

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

2. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 12.01.2023 № 5/23-282/0/2-23/7-31 (вх № 02-79 від 13.01.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту оголошення гідрологічного заказника 
місцевого значення «Травертинові джерела».

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

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

3. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 12.01.2023 № 5/29-243/0/2-23/7-31 (вх № 02-69 від 12.01.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Бескиди».

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

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

4. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 17.01.2023 № 31-7982/0/2-23 (вх № 02-94 від 
17.01.2023) про розгляд звернення Працювитого Богдана Романовича скероване 
листом постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації 
Львівської обласної ради щодо включення до переліку ботанічних пам’яток 
природи місцевого значення дерева, яке знаходиться неподалік села Стаївка 
Белзької територіальної громади Червоноградського району.

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

ресурсів Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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5. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 19.01.2023 № 31-122/0/2-23 (вх № 02-123 від 
20.01.2023) щодо проєкту організації території РЛП «Стільське Горбогір’я».

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

ресурсів Львівської обласної військової адміністрації;
А. Жила – в. о. директора КЗ ЛОР «Спеціальна адміністрація 

регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір’я"»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.01.2023 № 31-142/0/2-23 (вх № 02-134 від 
23.01.2023) відповідно до листа Львівської обласної ради від 05.01.2023             
№ 02-вих-17 департамент екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації надає проєкт рішення «Про оголошення об’єкта 
природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення "Дуб села Гряда-Мирівка"» та пояснювальну записку до проєкту 
рішення.

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. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 09 січня 2023 року (вх № ПДВн-1 від 12.01.2023) щодо 
розгляду проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України» і надати зауваження та пропозиції щодо цього проєкту (пункт 
4).

Лист Житомирської обласної ради від 30.12.2022 № р-5-20/1179 (вх № 02-
10 від 02.01.2023) про направлення зауважень та пропозицій до проєкту Закону 
України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

Рішення Житомирської обласної ради від 10.01.2023 № 481 (вх № 02-57 від 
11.01.2023) про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття проєкту Закону 
України Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

Протокольне доручення за підсумками ХІV чергової сесії від 20.09.2022 
(вх № ПДСвн-3 від 26.09.2022).

Розглянути на засіданні постійної комісії питання «Про звернення до 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Державного агентства 
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лісових ресурсів України щодо негативних наслідків реформування лісової 
галузі» (ініціатор – депутат обласної ради О. Панькевич) (пункт 5).

За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформують:
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП 

«Галсільліс»;
А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління лісового та 

мисливського господарства;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

V. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 

28.12.2022 № 02-4282 (вх № 02-3668 від 30.12.2022) про розгляд заяви 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 Державної служби геології та надр України від 12.01.2023 № 82/02-
1/2-23 (вх № 02-121 від 20.01.2023) щодо подальшої дії спеціального дозволу на 
користування надрами № 3309 від 19.12.2003 наданого ПАФ «Дністер» і 
подальшої дії спеціального дозволу на користування надрами № 1998 від 
06.10.1999 наданого КП «Стрийводоканал».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

3. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 19.01.2023 № 31-127/0/2-23 (вх № 02-113 
від 19.01.2023) про розгляд листа голови Трускавецької міської ради Андрія 
Кульчинського від 10.11.2022 № 18/23-2273/1 (вх № 02-3294 від 30.11.2022) 
щодо виділення з обласного бюджету коштів на реалізацію об’єкту 
«Реконструкція міського парку в м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі)» 
в сумі 1268,8 тис. гривень.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. 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.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
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ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Галсільліс» від 27.01.2023 № 29 (вх № 02-208 від 30.01.2023) 
щодо розгляду проєкту Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України» та об’єднати з питанням розділу ІV. «Про мисливське 
господарство та полювання, лісове господарство».

2. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
30.01.2023 № 30 щодо можливих наслідків в діяльності лісогосподарських 
підприємств Львівщини та використання земельних ділянок та лісів 
комунальної власності в разі прийняття проєкту Закону України «Про 
особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» об’єднати з 
питанням розділу ІV. «Про мисливське господарство та полювання, лісове 
господарство».

3. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
30.01.2023 № 14 про надання переліку об’єктів освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, які належать до спільної власності територіальних громад 
Львівської області, на предмет встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна.

4. Лист комунального закладу Львівської обласної ради «Спеціальна 
адміністрація регіонального ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я”» від 
27.01.2023 № 1-25-11 (вх № 02-213 від 31.01.2023) щодо корегування проєкту 
території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів.

5. Звернення Юськіва Михайла Володимировича від 31.01.2023 (вх № 01-
Ю-47 від 01.02.2023) щодо вивезення та спалення побутового сміття, а також 
незаконного вивезення піску.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти 
рішень.

1. Лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Романа Кроляка від 
13.01.2023 № 131302-13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) про надання 
результатів роботи за 2022 рік.
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – зауваження Західного офісу Держаудитслужби враховані у 

новому проєкті Положення про порядок планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища.

ВИРІШИЛИ:
Лист Західного офісу Держаудитслужби про надання результатів роботи за 

2022 рік взяти для ознайомлення та для використання в роботі.
2. Доручення голови обласної ради Ірини Гримак від 30.12.2022 № Д-125 

подати перелік основних питань пленарних засідань, які пропонуватимуться на 
розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року, з метою внесення їх до 
плану роботи Львівської обласної ради на перше півріччя 2023 року.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека, О. Війтик, І. Шемелинець.
А. Дейнека – пропоную надати перелік питань, які постійна комісія 

розглянула і підтримала винести на сесію обласної ради.
В. Свіщов – пропоную звернутися до департаменту екології та природних 

ресурсів Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати 
перелік питань, які планують до розгляду та опрацювання на засіданнях 
постійної комісії у І півріччі 2023 року з метою подальшого їх винесення на 
розгляд сесії обласної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Надати перелік питань, які постійна комісія розглянула і підтримала 

вивести на сесію обласної ради.
Звернутися до департаменту екології та природних ресурсів Львівської 

обласної військової адміністрації з проханням надати перелік питань, які 
планують до розгляду та опрацювання на засіданнях постійної комісії у І 
півріччі 2023 року з метою подальшого їх винесення на розгляд сесії обласної 
ради.

3. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№ 112 (вх № 02-149 від 24.01.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та 
руйнування правого берега річки, дороги і частини дамби.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – інформую про те, що запиту на фінансування від 

Журавненської селищної ради у 2022 році не надходило.  Якщо дійсно там 
надзвичайна ситуація необхідно отримати висновок Обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист Журавненської селищної ради щодо підняття рівня річки 

Свіча та руйнування правого берега річки, дороги і частини дамби:
- до департаменту екології та природних ресурсів для опрацювання та 

надання пропозицій;
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- до департаменту з питань цивільного захисту з проханням вивчити 
ситуацію та винести порушене питання на розгляд чергового засідання 
Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій з метою прийняття відповідного рішення.

4. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
30.01.2023 № 14 про надання переліку об’єктів освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, які належать до спільної власності територіальних громад 
Львівської області, на предмет встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна.

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

ІІІ. СЛУХАЛИ: Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

військової адміністрації від 19.12.2022 № 31-7614/0/2-22 (вх № 02-3593 від 
21.12.2022) про надання додаткових матеріалів до проєкту створення 
дендрологічного парку місцевого значення «Львівська Софіївка».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Долучити додаткові матеріали до проєкту створення дендрологічного 

парку місцевого значення «Львівська Софіївка».
2. Підтримати оголошення дендрологічного парку місцевого значення 

«Львівська Софіївка».
3. Підготувати проєкт рішення як ініціативу комісії «Про оголошення 

дендрологічного парку місцевого значення “Львівська Софіївка”» та винести на 
розгляд сесії обласної ради відповідно до норм чинного законодавства України 
і Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

2. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 12.01.2023 № 5/23-282/0/2-23/7-31 (вх № 02-79 від 13.01.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту оголошення гідрологічного заказника 
місцевого значення «Травертинові джерела».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Шемелинець.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати оголошення гідрологічного заказника місцевого значення 

«Травертинові джерела».
2. Підготувати проєкт рішення як ініціативу комісії «Про оголошення 

гідрологічного заказника місцевого значення “Травертинові джерела”» та 
винести на розгляд сесії обласної ради відповідно до норм чинного 
законодавства України і Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
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3. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 12.01.2023 № 5/29-243/0/2-23/7-31 (вх № 02-69 від 12.01.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Бескиди».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Шемелинець.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Бескиди».
2. Підготувати проєкт рішення як ініціативу комісії «Про оголошення 

ландшафтного заказника місцевого значення “Бескиди”» та винести на розгляд 
сесії обласної ради відповідно до норм чинного законодавства України і 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

4. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 17.01.2023 № 31-7982/0/2-23 (вх № 02-94 від 
17.01.2023) про розгляд звернення Працювитого Богдана Романовича скероване 
листом постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації 
Львівської обласної ради щодо включення до переліку ботанічних пам’яток 
природи місцевого значення дерева, яке знаходиться неподалік села Стаївка 
Белзької територіальної громади Червоноградського району.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик, І. Шемелинець.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати відповідь департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації щодо оголошення дерева, яке 
знаходиться неподалік села Стаївка Белзької територіальної громади 
Червоноградського району об’єктом природно-заповідного фонду 
Працювитому Богданові Романовичу для ознайомлення.

5. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 19.01.2023 № 31-122/0/2-23 (вх № 02-123 від 
20.01.2023) щодо проєкту організації території РЛП «Стільське Горбогір’я».

Лист комунального закладу Львівської обласної ради «Спеціальна 
адміністрація регіонального ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я”» від 
27.01.2023 № 1-25-11 (вх № 02-213 від 31.01.2023) щодо корегування проєкту 
території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів.

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

І. Шемелинець – рекомендували адміністрації парку провести корегування 
проєкту території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», 
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 
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комплексів та об’єктів із врахуванням Положення про комунальний заклад 
Львівської обласної ради.

А. Жила – було проведено корегування проєкту із врахуванням висновків 
юридичного відділу обласної ради у розділі 5.

Я. Гасяк – інформую про те, що сьогодні зареєстрували лист директора 
ТзОВ «Гранд видобування» щодо коригування контуру проектованих меж 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я» із врахуванням меж 
південно-східної ділянки Миколаївського родовища пісків і вапняків.

А. Жила – ТзОВ «Гранд видобування» надало запит із координатами щодо 
діяльності, але не вказали яка система координат. Пізніше стало відомо, що 
ділянка, яка планувалася під майбутній кар’єр, заходить на територію 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

І. Шемелинець – прошу звернути увагу, проєкт організації території 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів не має на меті змінювати межі парку.

О. Війтик – пропоную затвердити проєкт організації території 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів на сесії обласної ради. Пізніше прийняти рішення внести зміни у межі 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я» і на основі рішення 
про зміну меж доопрацювати проєкт організації території регіонального 
ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

В. Свіщов – є пропозиція винести і розмістити проєкт рішення на вебсайті 
обласної ради разом із додатком, тобто проєктом організації території 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів.

І. Шемелинець – немає практики розміщувати і оприлюднювати проєкти 
організації територій парків, охорони, відтворення у тому числі національних 
природних парків, через інформацію про наявність рідкісних чи зникаючих, 
червонокнижних видів.

А. Жила – пропоную викласти не весь проєкт, а витяг з документів – 
функціональне зонування (таблиця 3.1) та картосхему.

Я. Гасяк – пропоную розмістити весь проєкт, щоб не викликати запитань у 
громадськості та підприємців.

В. Свіщов – пропоную перенести розгляд питання на наступне засідання 
постійної комісії із пропозицією доопрацювати документи спільно з 
юридичним відділом обласної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Спільно з юридичним відділом обласної ради доопрацювати проєкт 

організації території регіонального ландшафтного парку «Стільське 
Горбогір’я», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об’єктів.
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Перенести розгляд доопрацьовано проєкту організації території 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів на наступне засідання постійної комісії.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.01.2023 № 31-142/0/2-23 (вх № 02-134 від 
23.01.2023) відповідно до листа Львівської обласної ради від 05.01.2023             
№ 02-вих-17 департамент екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації надає проєкт рішення «Про оголошення об’єкта 
природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення "Дуб села Гряда-Мирівка"» та пояснювальну записку до проєкту 
рішення.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – інформую, що відповідно до протоколу № 34 від 21.12.2022 

проєкт рішення, який підготував департамент екології та природних ресурсів 
Львівської обласної військової адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати проєкт рішення як ініціативу комісії «Про оголошення 

об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення “Дуб села Гряда-Мирівка”» та винести на розгляд сесії обласної ради 
відповідно до норм чинного законодавства України і Регламенту Львівської 
обласної ради VIII скликання.

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

1. Протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради від 09 січня 2023 року (вх № ПДВн-1 від 12.01.2023) щодо 
розгляду проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України» і надати зауваження та пропозиції щодо цього проєкту 
(пункт 4).

Лист Житомирської обласної ради від 30.12.2022 № р-5-20/1179 (вх № 02-
10 від 02.01.2023) про направлення зауважень та пропозицій до проєкту Закону 
України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

Рішення Житомирської обласної ради від 10.01.2023 № 481 (вх № 02-57 від 
11.01.2023) про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття проєкту Закону 
України Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».
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Протокольне доручення за підсумками ХІV чергової сесії від 20.09.2022 
(вх № ПДСвн-3 від 26.09.2022).

Розглянути на засіданні постійної комісії питання «Про звернення до 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Державного агентства 
лісових ресурсів України щодо негативних наслідків реформування лісової 
галузі» (ініціатор – депутат обласної ради О. Панькевич) (пункт 5).

Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» від 27.01.2023 № 29 (вх № 02-208 від 30.01.2023) 
щодо розгляду проєкту Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України».

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
30.01.2023 № 30 щодо можливих наслідків в діяльності лісогосподарських 
підприємств Львівщини та використання земельних ділянок та лісів 
комунальної власності в разі прийняття проєкту Закону України «Про 
особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Тренич, А. Дейнека.
І. Тренич – розроблений проєкт Закону України «Про особливості 

управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» опублікований на вебсайті Державного агентства 
лісових ресурсів України. Нормами згаданого законопроєкту передбачено 
перехід земельних ділянок та лісів, на землях комунальної власності, що 
перебувають відповідно до діючого законодавства в постійному користуванні 
комунальних лісогосподарських підприємств, до сфери управління державної 
власності в особі АТ «Ліси України». Це матиме наслідки позбавлення 
територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області законних прав щодо 
розпорядження таким майном передбаченого нормами Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». На нашу думку, у статті 1 та частині 
четвертій статті 4 проєкту Закону України до об'єкта управління державної 
власності у лісовій галузі неправомірно віднесено землі, які надані у постійне 
користування спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам, 
та речові права, на які не оформлені у встановленому законодавством порядку, 
а також ліси на землях комунальної власності, надані в постійне користування. 
ОКС ЛГП «Галсільліс» звернувся до обласної ради з проханням підтримати 
роботу 18 комунальних лісогосподарських підприємств, як самостійних 
юридичних осіб, не допустити їх ліквідації та залишити комунальні ліси у 
власності громад.

А. Дейнека – звертаю увагу, що звернення депутата Олега Панькевича 
стосувалося реформування державних лісових господарств. Згідно з реформою 
створено 9 міжрегіональних управлінь, Львівська область входить до складу 
Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. 
Суть реформи полягає у розмежуванні повноважень. За управлінням 
залишається питання державного регулювання у лісовому господарстві, 
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контроль дотримання лісокористувачами усіх форм власності норм і правил 
ведення лісового господарства. Господарські функції на лісових підприємствах 
переходять до державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси 
України». Державні лісгоспи як юридичні особи ліквідовуються і вони 
перетворюються у філії державного спеціалізованого господарського 
підприємства «Ліси України». На базі державного спеціалізованого 
господарського підприємства «Ліси України» має бути створено публічне 
акціонерне товариство «Ліси України».

В. Свіщов – пропозиція підготувати проєкт звернення щодо реорганізації 
комунальних лісогосподарських підприємств врахувавши пропозиції ОКС 
ЛГП «Галсільліс» і управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради, а також розглянути його на наступному засіданні постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підготувати проєкт звернення до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо 
проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної 
власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого 
державного лісогосподарського акціонерного товариства “Ліси України”» на 
основі пропозицій ОКС ЛГП «Галсільліс» і управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради.

Скерувати зазначений вище проєкт звернення депутатові обласної ради 
Олегові Панькевичу для ознайомлення та підготовки пропозицій.

Розглянути проєкт звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо 
проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної 
власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого 
державного лісогосподарського акціонерного товариства “Ліси України”» на 
наступному засіданні постійної комісії для прийняття остаточного рішення.

VІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в 
комісію.

1. Звернення Юськіва Михайла Володимировича від 31.01.2023 (вх № 01-
Ю-47 від 01.02.2023) щодо вивезення та спалення побутового сміття, а також 
незаконного вивезення піску.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик, Р. Дасюк.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати звернення Юськіва Михайла Володимировича щодо вивезення 

побутового сміття, спалення сміття, а також незаконного вивезення піску до 
Державної екологічної інспекції у Львівській області для опрацювання та 
підготовки відповіді.

Провести виїзне засідання постійної комісії за участю представників 
Великомостівської міської територіальної громади, Державної екологічної 
інспекції у Львівській області, департаменту екології та природних ресурсів 
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Львівської обласної військової адміністрації, Червоноградської окружної 
прокуратури Львівської області, Червоноградського відділення поліції ГУНП у 
Львівській області для огляду території Великомостівської міської 
територіальної громади по вул. Рудки та лісопосадки, а також незаконного 
вивезення піску.

VІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 

28.12.2022 № 02-4282 (вх № 02-3668 від 30.12.2022) про розгляд заяви 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.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги та для використання в роботі.

2. Лист Державної служби геології та надр України від 12.01.2023 № 82/02-
1/2-23 (вх № 02-121 від 20.01.2023) щодо подальшої дії спеціального дозволу на 
користування надрами № 3309 від 19.12.2003 наданого ПАФ «Дністер» і 
подальшої дії спеціального дозволу на користування надрами № 1998 від 
06.10.1999 наданого КП «Стрийводоканал».

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 19.01.2023 № 31-127/0/2-23 (вх № 02-113 
від 19.01.2023) про розгляд листа голови Трускавецької міської ради Андрія 
Кульчинського від 10.11.2022 № 18/23-2273/1 (вх № 02-3294 від 30.11.2022) 
щодо виділення з обласного бюджету коштів на реалізацію об’єкту 
«Реконструкція міського парку в м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі)» 
в сумі 1268,8 тис. гривень.

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


