
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ     № 37

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

12.00  год.   1 березня   2023 року      вул. В. Винниченка,18, каб. 307

Засідання розпочалося о 12.05 год.
Засідання закінчилось о 13.05 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, С. Буняк, В. Білас.
Відсутні: М. Байтала.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови обласної ради;
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;

Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
А. Ковч – представник Національної гвардії України;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
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. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 

Юрія Бучка від 20.12.2022 № 5/23-11994/0/2-22/7-31 (вх № 02-3573 від 20.12.2022) 
щодо надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації від 02.02.2023 № 31-273/0/2-23 (вх № 02-241 від 03.02.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

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

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

2. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 09.02.2023 № 31-318/0/2-23 (вх № 02-302 від 09.02.2023) 
щодо підготовки до конкурсів Програми ЄС LIFE у 2023 році та подання конкурсних 
заявок комунальними закладами та установами підпорядкованими Львівській 
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обласній раді, для участі у Програмі ЄС LIFE з метою реалізації природоохоронних 
заходів на території області.

Програма ЄС LIFE – фінансова підтримка Євросоюзу, яка дозволяє 
реалізовувати проєкти у напрямках циркуляційної економіки та якості життя, 
природи та біорізноманіття, пом’якшення змін клімату, а також переходу до 
альтернативних джерел енергії.

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

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

3. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 13.02.2023 № 239 
(вх № 02-365 від 16.02.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та руйнування правого 
берега річки, дороги і частини дамби.

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 21.02.2023 № 31-440/0/2-23 (вх № 02-401 від 21.02.2023) 
про розгляд листа голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№112 щодо підняття рівня річки Свіча та руйнування правого берега річки, дороги і 
частини дамби.

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

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

4. Лист голови громадської організації «Центр екології, туризму та сталого 
розвитку» Нелі Кучманич від 20.02.2023 № 1 (вх № 02-390 від 20.02.2023) щодо 
прохання підтримати проєкти на фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища:

1. «Придбання станцій моніторингу атмосферного повітря для Бориславської 
міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області»;

2. «Навчання мешканців Бориславської ТГ правилам роздільного збирання 
відходів».

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

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

ІІІ. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист ТзОВ «Гранд видобування» від 31.01.2023 № 31/01/2023-1 (вх № 02-222 

від 01.02.20123) щодо проєкту організації території регіонального ландшафтного 
парку «Стільське Горбогір’я».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист ТзОВ «Агробудсервіс» від 15.02.2023 № 10 (вх № 02-363 від 15.02.2023) 
щодо погодження зміни меж регіонального ландшафтного парку «Стільське 
Горбогір’я».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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3. Лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 
19.01.2023 № 25/2-11/896-23 щодо погодження зміни меж регіонального 
ландшафтного 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.

4. Лист Національної гвардії України від 15.02.2023 № 50/14/33-167 (вх № 02-
358 від 15.02.2023) щодо погодження зміни меж регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

5. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 5/23-
991/0/2-23/7-31 (вх № 02-276 від 07.02.2023) щодо оголошення ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення «Дуб Уєйського».

Проєктований заповідний об’єкт, відповідно до наукового обґрунтування, 
розташований у селі Павлів Радехівської територіальної громади Червоноградського 
району на ділянці площею 0,2 га. Вік дерева породи «Дуб звичайний» (Quercus robur) 
становить понад 170 років, висота близько 25 м, а обхват стовбура понад 3 м.

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

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

6. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 5/23-
992/0/2-23/7-31 (вх № 02-277 від 07.02.2023) щодо скасування статусу ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Група вікових ясенів».

За результатами обстеження ботанічної пам’ятки природи місцевого значення 
«Група вікових ясенів» (м. Радехів, ріг вулиць Витківська та Львівська) виявлено, що 
дерева перебувають у незадовільному фітосанітарному стані, що може призвести до 
аварійних ситуацій, що в межах населеного пункту може становити загрозу для життя 
і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і 
споруди. 

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

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

7. Звернення депутата обласної ради В. Свіщова від 15.02.2023 № д-17вн*-7 про 
надання проєкту рішення обласної ради «Про впорядкування мережі регіональних 
ландшафтних парків Львівської області».

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
06.02.2023 № 35 про надання проєкту рішення обласної ради «Про впорядкування 
мережі регіональних ландшафтних парків Львівської області».

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

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Свіщов – депутат обласної ради.
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8. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» від 19.01.2023 № 13 (вх № 02-124 від 20.01.2023) щодо 
врегулювання джипінгу в Україні.

Лист начальника управління молоді та спорту Львівської обласної військової 
адміністрації Романа Хім’яка від 23.02.2023 № 19-264/0/2-23 (вх № 02-425 від 
24.02.2023) щодо маршрутів джипінгу та організації змагань з мотоспорту.

Лист голови Стрілківської сільської територіальної громади Миколи Дрозда від 
13.01.2023 № 40 (вх № 02-436 від 27.02.2023) щодо законодавчого врегулювання 
джипінгу.

Лист Державної екологічної інспекції у Львівській області від 01.02.2023           
№ 06-328 (вх № 02-435 від 27.02.2023) щодо розгляду електронної петиції – джипінгу.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації від 24.01.2023 № 31-202/0/2-23 (вх № 02-421 від 23.02.2023) 
щодо розгляду петиції про врегулюванню джипінгу в Україні.

Лист Самбірської міської ради від 20.02.2023 № 2/21-225/3-5 щодо джипінгу.
Інформують:
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління лісового та 

мисливського господарства;
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

9. Лист-відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
26.01.2023 № 06-280 (вх № 02-377 від 17.02.2023) щодо розгляду звернення 
Корчинського Ореста Мирославовича (вх № 02-3496 від 12.12.2022) з питання 
ведення на території історико-культурного заповідника «Стільське городище» 
самовільного будівництва.

Інформують:
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІV. Про мисливське господарство та полювання, лісове господарство.
1. 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”».

Лист Вінницької обласної ради від 01.02.2023 № 110/01.01-14/2023 (вх № 02-224 
від 01.02.2023) щодо прийняття рішення від 27.021.2023 № 489 «Про звернення 
депутатів Вінницької обласної ради 8 скликання до КМУ, ВРУ 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"».

Інформують:
І. Тренич – перший заступник генерального директора ОКСЛГП «Галсільліс»;
А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління лісового та 

мисливського господарства;
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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V. Листи щодо діяльності підприємств.
1. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛОС» від 02.02.2023 

(вх № 02-234 від 02.02.2023) про надання проєкту зон санітарної охорони водозабору 
питних підземних вод  ТзОВ «ВЕЛОС» у смт Східниця, в Дрогобицькому районі 
Львівської області.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Лист Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського 

господарства від 27 лютого 2023 року № 02/211-23 (вх № 02-471 від 01 березня 2023 
року) щодо погодження лімітів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та 
здійсненні побічних лісових користувань на території області.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 

Юрія Бучка від 20.12.2022 № 5/23-11994/0/2-22/7-31 (вх № 02-3573 від 20.12.2022) 
щодо надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації від 02.02.2023 № 31-273/0/2-23 (вх № 02-241 від 03.02.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – інформую, що проєкт Положення був опрацьований з юридичним 

відділом обласної ради. За результатами опрацювання вирішено вилучити у пункті 
2.8. пропозицію «В період дії воєнного стану Перелік природоохоронних заходів, 
фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у відповідному році, формується департаментом екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації та затверджується розпорядженням 
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начальника обласної військової адміністрації». Поправлений проєкт Положення 
скеровано на розгляд постійної комісії листом департаменту. Прошу його розглянути.

В. Свіщов – є пропозиції до проєкту Положення, які напрацьовані обласною 
радою. Прошу сказати, чи Ви з ними ознайомлені.

О. Війтик – пропозиції до департаменту не надходили.
В. Свіщов – пропозиція включити до пункту 2.2. проєкту Положення:
«Департамент екології та природних ресурсів формує перелік заходів за рахунок 

коштів Фонду, де він виступає замовником, відповідно до таких критеріїв і 
пріоритетів:

- вирішення в області першочергових екологічних проблем;
- забезпечення природоохоронного ефекту від впровадження заходу;
- стабілізація та покращення стану навколишнього природного середовища».
О. Війтик – загальні критерії прописані у пункті 2.7. проєкту Положення.
В. Свіщов – прошу надати департаменту екології та природних ресурсів 

підготовлені пропозиції для опрацювання і повернутися до розгляду проєкту 
Положення після опрацювання питань порядку денного.

2. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 09.02.2023 № 31-318/0/2-23 (вх № 02-302 від 09.02.2023) 
щодо підготовки до конкурсів Програми ЄС LIFE у 2023 році та подання конкурсних 
заявок комунальними закладами та установами підпорядкованими Львівській 
обласній раді, для участі у Програмі ЄС LIFE з метою реалізації природоохоронних 
заходів на території області.

Програма ЄС LIFE – фінансова підтримка Євросоюзу, яка дозволяє 
реалізовувати проєкти у напрямках циркуляційної економіки та якості життя, 
природи та біорізноманіття, пом’якшення змін клімату, а також переходу до 
альтернативних джерел енергії.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – повідомлено комунальні заклади обласної ради щодо участі в 

Програмі ЄС LIFE. Співфінансування по Програмі необхідне у розмірі 60% і 40%.
В. Свіщов – прошу сказати, спеціальні адміністрації регіональних ландшафтних 

парків можуть приймати участь у цій Програмі.
О. Війтик – спеціальні адміністрації регіональних ландшафтних парків можуть 

приймати участь у цій програмі при наявності співфінансування та заповнити заявку 
на англійській мові. Листи щодо участі їм були надіслані.

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

3. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 13.02.2023 № 239 
(вх № 02-365 від 16.02.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та руйнування правого 
берега річки, дороги і частини дамби.

Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 21.02.2023 № 31-440/0/2-23 (вх № 02-401 від 21.02.2023) 
про розгляд листа голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№112 щодо підняття рівня річки Свіча та руйнування правого берега річки, дороги і 
частини дамби.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – прошу сказати, чи є вже висновок Обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
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О. Війтик – висновку немає Обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій. Запит на фінансування цього заходу від 
Журавненської селищної ради не надходив.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати копію відповіді департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації від 21.02.2023 № 31-440/0/2-23     
(вх № 02-401 від 21.02.2023) голові Журавненської селищної ради для ознайомлення.

4. Лист голови громадської організації «Центр екології, туризму та сталого 
розвитку» Нелі Кучманич від 20.02.2023 № 1 (вх № 02-390 від 20.02.2023) щодо 
прохання підтримати проєкти на фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища:

1. «Придбання станцій моніторингу атмосферного повітря для Бориславської 
міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області»;

2. «Навчання мешканців Бориславської ТГ правилам роздільного збирання 
відходів».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист голови громадської організації «Центр екології, туризму та 

сталого розвитку» Нелі Кучманич щодо прохання підтримати проєкти 1. «Придбання 
станцій моніторингу атмосферного повітря для Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району Львівської області»; 2. «Навчання мешканців 
Бориславської ТГ правилам роздільного збирання відходів» на фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища до департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповіді.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Лист ТзОВ «Гранд видобування» від 31.01.2023 № 31/01/2023-1 (вх № 02-222 

від 01.02.20123) щодо проєкту організації території регіонального ландшафтного 
парку «Стільське Горбогір’я».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист ТзОВ «Гранд видобування» щодо проєкту організації території 

регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я» до департаменту екології 
та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації для опрацювання 
та підготовки відповіді. Врахувати лист при підготовці документів щодо зміни меж 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

2. Лист ТзОВ «Агробудсервіс» від 15.02.2023 № 10 (вх № 02-363 від 15.02.2023) 
щодо погодження зміни меж регіонального ландшафтного парку «Стільське 
Горбогір’я».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист ТзОВ «Агробудсервіс» щодо проєкту організації території 

регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я» до департаменту екології 
та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації для опрацювання 
та підготовки відповіді. Врахувати лист при підготовці документів щодо зміни меж 
регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

3. Лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 
19.01.2023 № 25/2-11/896-23 щодо погодження зміни меж регіонального 
ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – надійшов лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України і відповідно готується проєкт рішення щодо зміни меж регіонального 
ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

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

4. Лист Національної гвардії України від 15.02.2023 № 50/14/33-167 (вх № 02-
358 від 15.02.2023) щодо погодження зміни меж регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик, А. Ковч, Я. Гасяк, А. Дейнека.
А. Ковч – прохання розглянути питання на черговій сесії обласної ради і для 

підготовки проєкту рішення взяти за основу лист Національної гвардії України. 
Вилучити територію площею 11,8 га, що належить до категорії «Лісопаркова частина 
лісів зелених зон» у межах ділянок 1 і 9 кварталів. Під час їх обстеження не виявлено 
рослин Червоної книги України, а також рослин і фітоценозів, що входять до 
охоронних міжнародних списків, Зеленої книги України. Відповідно до експертного 
висновку, зазначена територія не становить цінності за наявністю охоронних рослин 
та фітоценозів і може бути вилучена зі складу РЛП. Пропоную підготувати проєкт 
рішення та винести на розгляд сесії обласної ради.

Я. Гасяк – інформую, що зміна меж території природно-заповідного фонду 
відбувається згідно статті 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України». У якій зазначено, що зміна меж, категорії та скасування статусу територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до статей 51-53 
цього Закону за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, на підставі відповідного експертного висновку. З 
клопотанням про зміну меж звертається департамент екології та природних ресурсів 
із відповідним пакетом документів та погодженням Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Обласна рада діє згідно і в межах чинного 
законодавства в питаннях зміни меж регіонального ландшафтного парку.

О. Війтик – інформую про те, що департамент екології та природних ресурсів 
працює над підготовкою клопотання, яке має містити обґрунтування необхідності 
створення чи оголошення території або об’єкту природно-заповідного фонду певної 
категорії, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності 
природних комплексів та об’єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про 
місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів 
природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. Окрім вилучення 
земельних ділянок опрацьовується включення нових ділянок до території парку. 
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Також інформую, що Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об’єктів не містить винесення меж парку в натуру.

А. Дейнека – питання зміни меж регіонального ландшафтного парку «Стільське 
Горбогір’я» обговорювалося давно, необхідно швидше його розглянути.

В. Свіщов – пропоную підтримати лист Національної гвардії України та 
департаментові екології та природних ресурсів підготувати проєкт зміни меж 
регіонального ландшафтного парку.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати прохання Національної гвардії України щодо зміни меж 

регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я». Врахувати лист при 
підготовці документів щодо зміни меж регіонального ландшафтного парку «Стільське 
Горбогір’я».

2. Департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 
адміністрації підготувати проєкт зміни меж регіонального ландшафтного парку 
«Стільське Горбогір’я» та подати для опрацювання обласній раді.

5. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 07.02.2023             
№ 5/23-991/0/2-23/7-31 (вх № 02-276 від 07.02.2023) щодо оголошення ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб Уєйського».

Проєктований заповідний об’єкт, відповідно до наукового обґрунтування, 
розташований у селі Павлів Радехівської територіальної громади Червоноградського 
району на ділянці площею 0,2 га. Вік дерева породи «Дуб звичайний» (Quercus robur) 
становить понад 170 років, висота близько 25 м, а обхват стовбура понад 3 м.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – прошу підтримати створення пам’ятки природи місцевого значення.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт оголошення ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення «Дуб Уєйського».
2. Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 

адміністрації, як уповноваженому органу у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, розробити та подати на опрацювання постійній комісії відповідний 
проєкт рішення.

6. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 07.02.2023              
№ 5/23-992/0/2-23/7-31 (вх № 02-277 від 07.02.2023) щодо скасування статусу 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Група вікових ясенів».

За результатами обстеження ботанічної пам’ятки природи місцевого значення 
«Група вікових ясенів» (м. Радехів, ріг вулиць Витківська та Львівська) виявлено, що 
дерева перебувають у незадовільному фітосанітарному стані, що може призвести до 
аварійних ситуацій, що в межах населеного пункту може становити загрозу для життя 
і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і 
споруди. 

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення «Група вікових ясенів».
2. Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової 

адміністрації, як уповноваженому органу у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, розробити та подати на опрацювання постійній комісії відповідний 
проєкт рішення.

7. Звернення депутата обласної ради В. Свіщова від 15.02.2023 № д-17вн*-7 про 
надання проєкту рішення обласної ради «Про впорядкування мережі регіональних 
ландшафтних парків Львівської області».

Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
06.02.2023 № 35 про надання проєкту рішення обласної ради «Про впорядкування 
мережі регіональних ландшафтних парків Львівської області».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати ініціативу депутата обласної ради В. Свіщова та винести питання 

«Про впорядкування мережі регіональних ландшафтних парків Львівської області» на 
розгляд сесії обласної ради відповідно до норм чинного законодавства України і 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

8. Лист Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Галсільліс» від 19.01.2023 № 13 (вх № 02-124 від 20.01.2023) щодо 
врегулювання джипінгу в Україні.

Лист начальника управління молоді та спорту Львівської обласної військової 
адміністрації Романа Хім’яка від 23.02.2023 № 19-264/0/2-23 (вх № 02-425 від 
24.02.2023) щодо маршрутів джипінгу та організації змагань з мотоспорту.

Лист голови Стрілківської сільської територіальної громади Миколи Дрозда від 
13.01.2023 № 40 (вх № 02-436 від 27.02.2023)  щодо законодавчого врегулювання 
джипінгу.

Лист Державної екологічної інспекції у Львівській області від 01.02.2023 № 06-
328 (вх № 02-435 від 27.02.2023) щодо розгляду електронної петиції – джипінгу.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації від 24.01.2023 № 31-202/0/2-23 (вх № 02-421 від 23.02.2023) 
щодо розгляду петиції про врегулюванню джипінгу в Україні.

Лист Самбірської міської ради від 20.02.2023 № 2/21-225/3-5 щодо джипінгу.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, І. Шемелинець, Р. Дасюк, О. Тренич, В. Білас, 

А. Дейнека, О. Війтик.
О. Тренич – вважаємо необхідно розробити та винести на розгляд Верховної 

Ради України законопроєкт, який врегулює «джипінг» як вид дозвілля у спосіб, що не 
завдаватиме шкоди довкіллю.

І. Шемелинець – прошу сказати, звертаюся до ОКС ЛГП «Галсільліс» і Західного 
міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, чи 
законодавство дозволяє використовувати лісові дороги для джипінгу, квадро циклів. 

О. Тренич – як такої заборони немає, лише на території ПЗФ.
А. Дейнека – заборона вводиться лише тоді коли є підвищена пожежна 

небезпека в лісах, але ця заборона вводиться розпорядженням Львівської обласної 
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державної адміністрації і діє для всіх. Прямої заборони для користування лісовими 
дорогами немає.

В. Білас – вважаю недоцільним заборонити повністю джипінг.
О. Війтик – лісові дороги використовуються для потреб лісової галузі. 

Лісокористувач може погодити використання лісової дороги для прокладання 
маршруту.

Р. Дасюк – Законом України «Про тваринний світ» у період масового 
розмноження тварин забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом 
підвищеного шуму та неспокою, в тому числі проведення ралі та інших змагань на 
транспортних засобах. Законом України «Про природно-заповідний фонд України» 
суворо заборонено проведення перегонів (джипінгу), трофі-рейдів, ралі, поїздок на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Лісовим кодексом України 
заборонено: - використання лісових ділянок не за призначенням; - знищення або 
пошкодження лісових культур, природнього підросту чи самосіву; - знищення або 
пошкодження доріг на лісових ділянках. Законом України «Про рослинний світ» 
заборонено знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та порушення умов 
їх місцезростання.

А. Дейнека – пропоную департаменту екології та природних ресурсів 
опрацювати питання та надати свої пропозиції до Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України.

В. Свіщов – пропоную департаменту екології та природних ресурсів опрацювати 
питання, підготувати пропозиції і напрацьовані зміни до чинного законодавства 
України надати постійній комісії для опрацювання.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Скерувати листи щодо врегулювання джипінгу в Україні до департаменту 

екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації для 
опрацювання. 

2. Рекомендувати департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної військової адміністрації напрацювати зміни до чинного законодавства 
України в частині джипінгу і подати їх на ознайомлення постійній комісії.

9. Лист-відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
26.01.2023 № 06-280 (вх № 02-377 від 17.02.2023) щодо розгляду звернення 
Корчинського Ореста Мирославовича (вх № 02-3496 від 12.12.2022) з питання 
ведення на території історико-культурного заповідника «Стільське городище» 
самовільного будівництва.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, Р. Дасюк.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист-відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області 

від 26.01.2023 № 06-280 (вх № 02-377 від 17.02.2023) щодо розгляду звернення 
Корчинського Ореста Мирославовича з питання ведення на території історико-
культурного заповідника «Стільське городище» самовільного будівництва автору для 
ознайомлення.
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ІV. СЛУХАЛИ: Про мисливське господарство та полювання, лісове 
господарство.

1. 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”».

Лист Вінницької обласної ради від 01.02.2023 № 110/01.01-14/2023 (вх № 02-224 
від 01.02.2023) щодо прийняття рішення від 27.021.2023 № 489 «Про звернення 
депутатів Вінницької обласної ради 8 скликання до КМУ, ВРУ 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"».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека
В. Свіщов – пропоную підтримати проєкт звернення тільки до Кабінету 

Міністрів України без Верховної Ради України та Державного агентства лісових 
ресурсів України, оскільки офіційно документ не є зареєстрований у Верховній Раді 
України, а діяльність Держлісагентства спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 4; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт звернення до Кабінету Міністрів 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”». 

2. Підготувати як ініціативу постійної комісії проєкт рішення обласної ради 
«Про звернення до Кабінету Міністрів 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”» та винести на розгляд сесії обласної ради 
відповідно до норм чинного законодавства України і Регламенту Львівської обласної 
ради VIII скликання.

2. Лист Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського 
господарства від 27 лютого 2023 року № 02/211-23 (вх № 02-471 від 01 березня 2023 
року) щодо погодження лімітів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та 
здійсненні побічних лісових користувань на території області.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати погодження лімітів при заготівлі другорядних лісових матеріалів 

та здійсненні побічних лісових користувань.
2. Підготувати проєкт рішення «Про погодження лімітів спеціального 

використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та 
здійсненні побічних лісових користувань».

3. Підготовлений проєкт рішення обласної ради як ініціативу постійної комісії 
винести на розгляд сесії відповідно до норм чинного законодавства України і 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
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V. СЛУХАЛИ: Листи щодо діяльності підприємств.
1. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛОС» від 02.02.2023 

(вх № 02-234 від 02.02.2023) про надання проєкту зон санітарної охорони водозабору 
питних підземних вод ТзОВ «ВЕЛОС» у смт Східниця, в Дрогобицькому районі 
Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – відповідно до статті 93 Водного кодексу України, у наданому пакеті 

документів відсутні погоджувальні документи: - Державного агентства водних 
ресурсів України; - Державної служби геології та надр України; - Головного 
управління Держпродспоживслужби у Львівській області; - Східницької селищної 
ради Львівської області; - департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної військової адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до статті 93 Водного кодексу України повернути документи 

товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛОС» про надання проєкту зон 
санітарної охорони водозабору питних підземних вод ТзОВ «ВЕЛОС» у смт Східниця 
в Дрогобицькому районі Львівської області на доопрацювання.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – прошу повернутися до розгляду доопрацьованого проєкту 

Положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з 
обласного фонду ОНПС.

СЛУХАЛИ:

1. Лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 
Юрія Бучка від 20.12.2022 № 5/23-11994/0/2-22/7-31 (вх № 02-3573 від 20.12.2022) 
щодо надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації від 02.02.2023 № 31-273/0/2-23 (вх № 02-241 від 03.02.2023) 
про надання доопрацьованого проєкту Положення про порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
О. Війтик – вважаю, що департамент екології та природних ресурсів повинен 

користуватися загальними критеріями. Пропоную напрацьовані пропозиції до пункту 
2.2 включити до загальних критерії пункту 2.7. доповнити стабілізація та покращення 
стану навколишнього природного середовища.

В. Свіщов – пропоную об’єднати пропозицію:
«Департамент екології та природних ресурсів формує перелік заходів за рахунок 

коштів Фонду, де він виступає замовником, відповідно до таких критеріїв і 
пріоритетів:

- вирішення в області першочергових екологічних проблем;
- забезпечення природоохоронного ефекту від впровадження заходу;
- стабілізація та покращення стану навколишнього природного середовища» з 

пунктом 2.7. проєкту Положення.
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити пункт 2.7. проєкту Положення пропозицією:
«Департамент екології та природних ресурсів формує перелік заходів за рахунок 

коштів Фонду, де він виступає замовником, відповідно до таких критеріїв і 
пріоритетів:

- вирішення в області першочергових екологічних проблем;
- забезпечення природоохоронного ефекту від впровадження заходу;
- стабілізація та покращення стану навколишнього природного середовища».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – у пункті 2.2. «До запиту обов'язково додаються» виключити 

«рішення місцевих рад (виконкомів)», а включити гарантійні листи виконкомів про 
виділення коштів з місцевих бюджетів, гарантійні листи чи накази.

О. Війтик – пропоную залишити рішення місцевих рад (виконкомів) про 
виділення коштів з місцевих бюджетів на перехідні об’єкти.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити пункт 2.2. «До запиту обов'язково додаються» текстом – «рішення 

місцевих рад (виконкомів) про виділення коштів з місцевих бюджетів на перехідні 
об’єкти, гарантійні листи виконкомів про виділення коштів з місцевих бюджетів, 
гарантійні листи, накази».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – доповнити пункт 2.6. текстом «а також меті і завданням обласної 

Програми охорони навколишнього природного середовища». «Запити, які не 
відповідають зазначеному переліку видів діяльності або меті обласної програми, 
розгляду не підлягають».

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити пункт 2.6. текстом «а також меті і завданням обласної Програми 

охорони навколишнього природного середовища». «Запити, які не відповідають 
зазначеному переліку видів діяльності або меті (завданням) обласної програми, 
розгляду не підлягають».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – у пункті 2.9. «До 20% коштів Фонду може резервуватися для 

здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю» 
змінити на «До 10% коштів Фонду може резервуватися для здійснення 
непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю».

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Викласти в такій редакції пункт 2.9. «До 10% коштів Фонду може резервуватися 

для здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною 
діяльністю».
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ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – пропонуємо пункт 4.3. викласти в такій редакції
«Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації подає 

постійній комісії обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації, а 
також департаментові фінансів облдержадміністрації:

- щоквартально (наростаючим підсумком), до 15 числа наступного місяця після 
звітного періоду, звіт про освоєння коштів Фонду, а також стан виконання заходів 
Програми охорони навколишнього природного середовища;

- річні звіти - до 25 січня наступного року з урахуванням усіх завершених робіт 
за рахунок Фонду, досягнутого природоохоронного ефекту  від упровадження 
заходу»

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Викласти в такій редакції пункт 4.3
«Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації подає 

постійній комісії обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації, а 
також департаментові фінансів облдержадміністрації:

- щоквартально (наростаючим підсумком), до 15 числа наступного місяця після 
звітного періоду, звіт про освоєння коштів Фонду, а також стан виконання заходів 
Програми охорони навколишнього природного середовища;

- річні звіти - до 25 січня наступного року з урахуванням усіх завершених робіт 
за рахунок Фонду, досягнутого природоохоронного ефекту від упровадження 
заходу».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – пропонуємо доповнити додаток 1 до Положення пунктом:
«Термін реалізації проєкту»
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити додаток 1 до Положення пунктом «Термін реалізації проєкту».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, О. Війтик.
В. Свіщов – пропонуємо доповнити додаток 2 до Положення пунктом:
пунктом 11.4. Термін реалізації проєкту
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити додаток 2 до Положення пунктом 11.4. «Термін реалізації проєкту».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
В. Свіщов – ставлю на голосування проєкт Положення про порядок планування 

та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС вцілому із 
переліченими правками.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – 5; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
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1. Підтримати проєкт Положення про порядок планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС вцілому із всіма технічними і 
юридичними правками.

2. Підготовлений проєкт Положення про порядок планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища як ініціативу постійної комісії винести на розгляд сесії обласної ради 
відповідно до норм чинного законодавства України і Регламенту Львівської обласної 
ради VIII скликання.

VІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                          Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії                                                      Анастасія ПЛЯЦОК


