
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань інженерного, житлово-комунального
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 33
від 23 лютого 2023 року

Засідання розпочалося об 11.00 год
Засідання закінчилось об 13.45 год

Присутні: 
Члени комісії: Т. Подвірний, Є. Буба, Ю. Доскіч, В. Баран, А. Дума, С. Стечак, 
Ю. Мазур, З. Миляник, Т. Чолій.
Відсутні: О. Панькевич.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради;
Н. Галецька – голова постійної комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва;
Ю. Раделицький – голова постійної комісії з питань діяльності агропромислового 
комплексу, підприємництва та інвестицій;
Ю. Бучко – заступник голови Львівської обласної військової  адміністрації;
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської 
обласної державної адміністрації;
М. Одиноцький – заступник директора департаменту дорожнього господарства 
Львівської обласної державної адміністрації;
І. Вісьтак – в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС;
І. Папроцький – начальник відділу розбудови інфраструктури Управління 
адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці ДФС;
О. Сабат – заступник начальника Управління адміністративно-господарської 
діяльності Львівської митниці ДФС;
Р. Станіщук – заступник начальника Служби автомобільних доріг у Львівській 
області;
Маркус Ролофс – радник з питань верховенства права Консультативної місії ЄС 
Д. Семенова  – експерт з координації регіонального співробітництва Львівського 
регіонального представництва Консультативної місії ЄС;
О. Шульга – начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Львівській 
області;
В. Петейчук – заступник начальника Відділу державного нагляду(контролю) у 
Львівській області;
В. Устименко – представник Ради регіону учасників АсМАП України Львівської 
та Івано-Франківської областей;
М. Бесага – керівник патронатного відділу Яворівської міської ради;
І. Івануса – голова Рава-Руської міської ради;
О. Береза – голова Белзької міської ради;
Л. Корецький – заступник міського голови Мостиської міської ради;  
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П. Куляс – голова Добромильської міської  ради;
Т. Терлецька – заступник міського голови Добромильської міської  ради;
М. Королюк – голова Хирівської міської ради; 
О. Павуцьо – голова Шегинівської сільської ради; 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками робочої зустрічі з 

перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення від 
30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація 7 прикордонного Карпатського загону Державної 
прикордонної служби від 24.11.2022 № 02-3174 щодо функціонування 
прикордонної інфраструктури.

Інформація постійної комісії з питань правоохоронної діяльності та 
військових формувань від 25.10.2022 № К104вн-27 про розгляд протокольного 
доручення за підсумками робочої зустрічі з перевізниками, які здійснюють 
міжнародні вантажні перевезення від 30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація Консультативної місії Європейського Союзу в Україні від 
08.11.2022 № 02-2964 із пропозиціями щодо функціонування прикордонної 
інфраструктури, облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами 
пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного 
автомобільного сполучення.

Інформація Мостиської міської ради від 20.10.2022 № 2.18-2513 (вх № 02-
2768 від 20.10.2022) щодо покращення функціонування прикордонної 
інфраструктури.

Інформація Яворівської міської ради від 25.10.2022 № 6308 (вх № 02-2951 
від 07.11.2022) щодо функціонування прикордонної інфраструктури, 
облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами пропуску через 
державний кордон для міжнародного та міждержавного автомобільного 
сполучення.

Інформація служби автомобільних доріг у Львівській області від 
11.11.2022 № 011-3356/0806 (вх № 02-3190 від 25.11.2022) щодо функціонування 
прикордонної інфраструктури перед міжнародними пунктами пропуску 
МАПП «Краковець» та МАПП «Шегині».

3. Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація управління транспорту та зв’язку Львівської обласної 

військової адміністрації від 23.01.2023 № 36-102/0/2-23 (вх № 02-150 від 
24.01.2023) щодо аналізу використання коштів у 2022 році.

Інформує: 
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської 

обласної державної адміністрації;
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3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської 
обласної військової адміністрації від 27/01/2023 № 13-104/0/2-23 (вх № 02-189 
від 27.01.2023) про звіт щодо виконання Програми розвитку мережі й утримання 
автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки 
за 2022 рік.

Інформує:
М. Одиноцький – директор департаменту дорожнього господарства 

Львівської обласної державної адміністрації;
3.3. Заява Л. Недовіз від 02.01.2023 (вх № 01-Н-1 від 02.01.2023) щодо 

виділення коштів для проведення капітального ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району.

3.4. Звернення Ралівської сільської ради від 10.01.2023 № 39/02-10 
(вх № 02-53 від 10.01.2023) щодо включення окремих ділянок державних доріг 
місцевого значення на території Ралівської сільської ради до переліку доріг, 
ремонт яких передбачається провести з Державного та обласного бюджетів у 
2023 році.

3.5. Звернення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури від 20.01.2023 № 04-31/03-2023/12743 (вх № 02-116 від 
20.01.2023) щодо законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про 
дорожній рух» щодо забезпечення планування заходів для підвищення безпеки 
дорожнього руху», реєстраційний № 8353 від 12.01.2023, поданий народним 
депутатом України Крейденком В. В. 

3.6. 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.

3.7. Звернення старости сіл Нижні Гаї, Верхні Гаї, Бійничі від 08.02.2023 
№ 13 (вх № 02-289 від 08.02.2023) щодо незадовільного стану автомобільних 
доріг Нижанковичі - Стрий - Нижні Гаї (Т-14-18-С140439), Нижанковичі – Стрий 
-  Бійничі (Т-14-18-С140417).

4. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс.

4.1. Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 
12.01.2023 № 2887-ІХ (вх № 02-270 від 06.02.2023).

5. Різне.
5.1. Рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 635 «Про 

звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України 
Зеленського В. О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
підтримки на державному рівні участі областей України в проєктах ініціативи 
Тримор’я (об’єднання країн Центральної Європи від Балтійського до Чорного і 
Адріатичного морів) як одного з важливих шляхів поглиблення інтеграції 
України у Європейський простір» (вх № 02-30 від 04.01.2023).



4

5.2.Інформація Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2023 № 131302-
13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.

5.3. Відповідь Стрийської міської ради від 28.12.2022 № 75-VІІ-4018/0/1-22 
(вх № 02-15 від 02.01.2023) про розгляд скарги мешканки м. Стрия В. Лобойко 
від 20.10.2022 (вх № 01-Л-738 від 25.10.2022) щодо аварійного стану будинку у 
м. Стрий, який є пам’яткою архітектури та об’єктом культурної спадщини.

5.4. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-144 про перевезення пасажирів за маршрутом 386 Львів АС-2 – Кулява – 
Деревня.

5.5. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-145 про розгляд депутатського запиту І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-3 
щодо відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

5.6.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 26.01.2023 
№ 02-168 про розгляд звернення старости сіл Великі Глібовичі, Волощина, 
Підмонастир від 16.11.2022 № 52 (вх № 02-3450 від 08.12.2022) щодо 
необхідності зміни карти маршруту № 323 Львів – Великі Глібовичі.

5.7.Інформація управління комунального майна Львівської обласної ради 
від 30.01.2023 № 25 щодо проведеної інвентаризації об’єктів освітнього, 
соціально-культурного, санаторнокурортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, які належать до спільної власності територіальних 
громад Львівської області, на предмет встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна.

5.8.Відповідь ПрАТ «Львівобленерго» від 27.01.2023 № 133-07 (вх № 02-194 
від 27.01.2023) про розгляд заяви ініціативної групи залізничників та пенсіонерів 
Львівської залізниці від 30.12.2022 (вх № 01-КО-915 від 13.12.2022) щодо 
удосконалення системи відключення енергопостачання житлових будинків та 
об’єктів інфраструктури житлового масиву Левандівка.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти порядок денний за основу. 
З. Миляник запропонував внести порядку денного питання «Про аварійний стан 
автомобільного мосту на ділянці дороги В’язова – Любеля». 
Т. Подвірний запропонував погодити порядок денний в цілому з оголошеною 
пропозицією.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 9, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому з оголошеною пропозицією.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками робочої зустрічі з 
перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення від 
30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної 
служби від 24.11.2022 № 02-3174 щодо функціонування прикордонної 
інфраструктури.
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Інформація постійної комісії з питань правоохоронної діяльності та військових 
формувань від 25.10.2022 № К104вн-27 про розгляд протокольного доручення за 
підсумками робочої зустрічі з перевізниками, які здійснюють міжнародні 
вантажні перевезення від 30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація Консультативної місії Європейського Союзу в Україні від 
08.11.2022 № 02-2964 із пропозиціями щодо функціонування прикордонної 
інфраструктури, облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами 
пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного 
автомобільного сполучення.

Інформація Мостиської міської ради від 20.10.2022 № 2.18-2513 (вх № 02-2768 
від 20.10.2022) щодо покращення функціонування прикордонної 
інфраструктури.

Інформація Яворівської міської ради від 25.10.2022 № 6308 (вх № 02-2951 від 
07.11.2022) щодо функціонування прикордонної інфраструктури, 
облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами пропуску через 
державний кордон для міжнародного та міждержавного автомобільного 
сполучення.

Інформація служби автомобільних доріг у Львівській області від 11.11.2022 
№ 011-3356/0806 (вх № 02-3190 від 25.11.2022) щодо функціонування 
прикордонної інфраструктури перед міжнародними пунктами пропуску 
МАПП «Краковець» та МАПП «Шегині».
ВИСТУПИЛИ:

Т. Подвірний нагадав учасникам, що в обласній раді триває підготовка 
пропозицій для покращення прикордонної інфраструктури. Додав, що  
12.10.2022 відбулась виїзна робоча зустріч до міжнародних пунктів пропуску 
«Шегині» і «Краківець». За результатами зустрічі, організовано детальне 
обговорення порушеного питання з метою напрацювання основи проєкту 
звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради України і Кабінету 
Міністрів України щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових 
актів, які регламентують роботу пунктів пропуску і їх зон сервісного 
обслуговування. 

Ю. Бучко інформував членів комісії про напрацювання щодо впровадження 
електронної черги, розбудови прикордонної інфраструктури, облаштування зон 
сервісного обслуговування перед пунктами пропуску, про оснащення і 
оновлення існуючих пунктів пропуску та відкриття нових. Зокрема, на дільниці 
«Нижанковичі – Мальховичі» – згідно з домовленістю між делегаціями України 
і Польщі, пункт має запрацювати у першому кварталі 2024 року. 

Н. Галецька зазначила, що з ініціативи постійної комісії з питань 
євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва у 2022 році в 
межах Регіональної програми з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2025 роки закуплено 7 модулів 
санітарно-сервісних приміщень для встановлення на під’їздах до міжнародних 
автомобільних пунктів пропуску розташованих на території Львівської області. 
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В. Устименко висвітлив пропозиції Ради регіону учасників АсМАП України 
Львівської та Івано-Франківської областей щодо здійснення заходів з 
покращення перетину українського кордону з країнами ЄС вантажними 
транспортними засобами.

В обговоренні також взяли участь Є. Буба, А. Дума, В. Баран та представники 
профільних державних структур. Розглянули механізми та інструменти для 
залучення коштів з метою покращення умов функціонування прикордонної 
інфраструктури, будівництво нових і реконструкцію наявних пунктів пропуску 
для збільшення їх пропускної здатності та вантажності.

Зокрема, Маркус Ролофс запропонував перейняти досвід Естонії. Аймар Косс 
– старший радник з прикордонних питань/ з питань ІВМ, генерал Естонської 
прикордонної служби – може зробити презентацію щодо кращих практик ЄС 
стосовно роботи пунктів пропуску в Естонії. 

Запрошені керівники прикордонних територіальних громад Львівщини також 
висловили свої пропозиції щодо місць розташування нових пунктів пропуску і 
пріоритетних до реконструкції митних об’єктів. 

Підсумовуючи обговорення питання прикордонної інфраструктури 
Т. Подвірний підкреслив, що у зверненні від Львівської обласної ради 
наголошуватиметься на передбаченні фінансування для покращення митної 
інфраструктури, зокрема відновлення успішного митного експерименту, який 
діяв у 2017 - 2019 роках, а це можливість скерувати 10% надходжень від 
перевиконання митних платежів на покращення прикордонної інфраструктури.
Окрім того, пропонуватиметься на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення 
щодо виділення коштів з перевиконання обласного бюджету на покращення 
митної інфраструктури і територій, які пов’язані з транзитом державного 
кордону. Спільно з територіальними громадами можна буде здійснити 
розвиткові заходи, які самотужки органи місцевого самоврядування не в силах 
профінансувати. 

3. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація управління транспорту та зв’язку Львівської обласної 

військової адміністрації від 23.01.2023 № 36-102/0/2-23 (вх № 02-150 від 
24.01.2023) щодо аналізу використання коштів у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: С. Рудницький інформував присутніх про роботу управління 
транспорту та зв’язку Львівської обласної військової адміністрації у 2022 році. 
Зазначив, що на Львівщині розпочали запроваджувати е-квиток у приміських та 
міжміських автобусах області. Для цього проведено конкурс інвесторів, 
переможцем якого стало ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи». Розпочато 
реорганізацію автобусної мережі області. За результатами двох конкурсів з 
перевізниками укладено 163 договори. На початку березня планується 
встановлення перших валідаторів та можливість розрахунку банківською 
карткою у будь-якому приміському та міжміському автобусному маршруті 
Львівщини вже у липні цього року. 
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Додав, що у 2022 році на Львівщині забезпечувалося відновлення залізничної 
колії європейського зразка на ділянках Рава-Руська – Гребенне та Старжава – 
Хирів – Нижанковичі». 

В обговоренні також взяли участь Т. Подвірний, С. Стечак, А. Дума, 
З. Миляник.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської обласної 
військової адміністрації від 27/01/2023 № 13-104/0/2-23 (вх № 02-189 від 
27.01.2023) про звіт щодо виконання Програми розвитку мережі й утримання 
автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки 
за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: М. Одиноцький інформував присутніх щодо виконання 
Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки за 2022 рік. Надав детальний аналіз 
використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями 
і заходами), ознайомив із титульними списками. Додав, що кошти з обласного 
бюджету, які були передбачені у 2022 році скеровано на забезпечення 
експлуатаційного утримання доріг загального користування у Львівській 
області. Також забезпечено виконання повного комплексу заходів із зимового 
утримання та іншого видів утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення. Було залучено рекордну суму коштів місцевих 
бюджетів, які скеровано на утримання та розвиток мережі автомобільних доріг.
В обговоренні також взяли участь Т. Подвірний, З. Миляник, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

3.3. Заява Л. Недовіз від 02.01.2023 (вх № 01-Н-1 від 02.01.2023) щодо 
виділення коштів для проведення капітального ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, М. Одиноцький, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданої заяви до Львівської обласної військової 
адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.4.Звернення Ралівської сільської ради від 10.01.2023 № 39/02-10 (вх № 02-
53 від 10.01.2023) щодо включення окремих ділянок державних доріг місцевого 
значення на території Ралівської сільської ради до переліку доріг, ремонт яких 
передбачається провести з Державного та обласного бюджетів у 2023 році.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, М. Одиноцький.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого звернення до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.5. Звернення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури від 20.01.2023 № 04-31/03-2023/12743 (вх № 02-116 від 
20.01.2023) щодо законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про 
дорожній рух» щодо забезпечення планування заходів для підвищення безпеки 
дорожнього руху», реєстраційний № 8353 від 12.01.2023, поданий народним 
депутатом України Крейденком В. В.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до уваги, у зв’язку із відсутністю зауважень та пропозицій 
до зазначеного законопроєкту.

3.6. 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: Т. Подвірний, М. Одиноцький.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого листа до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.7. Звернення старости сіл Нижні Гаї, Верхні Гаї, Бійничі від 08.02.2023 № 13 
(вх № 02-289 від 08.02.2023) щодо незадовільного стану автомобільних доріг 
Нижанковичі - Стрий - Нижні Гаї (Т-14-18-С140439), Нижанковичі – Стрий -  
Бійничі (Т-14-18-С140417).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, М. Одиноцький.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого звернення до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.8. Про аварійний стан автомобільного мосту на ділянці дороги В’язова – 
Любеля.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, З. Миляник, М. Одиноцький.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати відповідну інформацію до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

4. СЛУХАЛИ: Про житлово-комунальне господарство та паливно-
енергетичний комплекс.

4.1. Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 
12.01.2023 № 2887-ІХ (вх № 02-270 від 06.02.2023).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Різне.
5.1. Рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 635 «Про 

звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України 
Зеленського В. О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
підтримки на державному рівні участі областей України в проєктах ініціативи 
Тримор’я (об’єднання країн Центральної Європи від Балтійського до Чорного і 
Адріатичного морів) як одного з важливих шляхів поглиблення інтеграції 
України у Європейський простір» (вх № 02-30 від 04.01.2023).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.2. Інформація Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2023 № 131302-
13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.3.Відповідь Стрийської міської ради від 28.12.2022 № 75-VІІ-4018/0/1-22 
(вх № 02-15 від 02.01.2023) про розгляд скарги мешканки м. Стрия В. Лобойко 
від 20.10.2022 (вх № 01-Л-738 від 25.10.2022) щодо аварійного стану будинку у 
м. Стрий, який є пам’яткою архітектури та об’єктом культурної спадщини.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.4.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-144 про перевезення пасажирів за маршрутом 386 Львів АС-2 – Кулява – 
Деревня.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.5.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-145 про розгляд депутатського запиту І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-3 
щодо відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.
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5.6.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 26.01.2023 
№ 02-168 про розгляд звернення старости сіл Великі Глібовичі, Волощина, 
Підмонастир від 16.11.2022 № 52 (вх № 02-3450 від 08.12.2022) щодо 
необхідності зміни карти маршруту № 323 Львів – Великі Глібовичі.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.7.Інформація управління комунального майна Львівської обласної ради від 
30.01.2023 № 25 щодо проведеної інвентаризації об’єктів освітнього, соціально-
культурного, санаторнокурортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, які належать до спільної власності територіальних громад 
Львівської області, на предмет встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

5.8. Відповідь ПрАТ «Львівобленерго» від 27.01.2023 № 133-07 (вх № 02-194 
від 27.01.2023) про розгляд заяви ініціативної групи залізничників та пенсіонерів 
Львівської залізниці від 30.12.2022 (вх № 01-КО-915 від 13.12.2022) щодо 
удосконалення системи відключення енергопостачання житлових будинків та 
об’єктів інфраструктури житлового масиву Левандівка
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

Заступник голови комісії     Тарас ПОДВІРНИЙ

Секретар комісії           Юрій Доскіч


