
 

ХV чергова сесія VIII скликання
РІШЕННЯ № 433

від «29» листопада 2022 року
м. Львів

Про оголошення об’єктів
природно-заповідного фонду – 
ботанічних пам’яток природи 
місцевого значення «Група дубів 
звичайних» та «Вікові дуби в 
урочищі "Великий"»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України»; враховуючи проєкт щодо доцільності оголошення об’єктів природно-
заповідного фонду: ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Група 
дубів звичайних» та ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Вікові 
дуби в урочищі "Великий"», подання Львівської обласної військової 
адміністрації від 15 серпня 2022 року № 5/23-7863/0/2-22/7-31 (вх № 02-2106 від 
16 серпня 2022 року); беручи до уваги висновок постійної комісії з питань 
екології, природних ресурсів та рекреації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. З метою збереження та охорони вікових дубів породи «Дуб звичайний» 
(Quercus robur L.), розташованих у с. Медвежа на території Дрогобицької 
територіальної громади (без вилучення земельних ділянок у землевласника, 
землекористувача), оголосити: 

- ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Група дубів звичайних» 
(6 дерев віком близько 140-150 років, які мають особливу природну цінність та 
можуть використовуватися у природоохоронних, науково-дослідних, 
рекреаційних, освітньо-виховних цілях) по вулиці Січових Стрільців 
(49.406806°пн.ш., 23.388808°сх.д.) на площі 0,6 га;

- ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Вікові дуби в урочищі 
"Великий"» (2 дерева віком 230-240 років та обхватом на висоті 1,3 м – 360 см 
та 380 см відповідно) у західній частині с. Медвежа (49.409102°пн.ш., 
23.367448° сх.д.) на площі 0,3 га.
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2. Департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної 
військової адміністрації (О. Війтик) в установленому законом порядку передати 
під охорону з оформленням охоронних зобов’язань у тримісячний термін 
Дрогобицькій міській раді ботанічні пам’ятки природи місцевого значення. 

3. Дрогобицькій міській раді (Т. Кучма):
3.1. Забезпечити дотримання встановленого режиму охорони та 

збереження території ботанічних пам’яток природи місцевого значення.
3.2. Рекомендувати у встановленому законодавством порядку розробити 

проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж ботанічних пам’яток 
природи місцевого значення та позначити їх державними охоронними знаками.

4. Головному управлінню Держгеокадастру у Львівській області 
(А. Кавецький) за поданням Дрогобицької міської ради внести зміни у 
відповідні земельно-облікові документи.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
екології, природних ресурсів та рекреації (В. Свіщов).

Голова                                                                                         Ірина ГРИМАК


