
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ      № 34

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

12.00  год.       21 грудня    2022 року   вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Склад постійної комісії:
Свіщов Віталій Олександрович – голова постійної комісії;
Дейнека Анатолій Михайлович – заступник голови комісії;
Пляцок Анастасія Сергіївна – секретар комісії;
Білас Всеволод Омелянович;
Буняк Степан Остапович;
Байтала Михайло Романович.

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

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 5/23-

11573/0/2-22-12 (вх № 02-3461 від 08.12.2022) та інформація про затверджені 
показники обласного бюджету на 2023 рік.

Інформують:
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної військової 

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

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

2. Лист голови Трускавецької міської ради Андрія Кульчицького від 
10.11.2022 № 18/23-2273/1 (вх № 02-3294 від 30.11.2022) з проханням розглянути 
можливість виділення з обласного бюджету коштів на реалізацію об’єкту 
«Реконструкція міського парку в м. Трускавці (благоустрій, інженерні мережі)» в 
сумі 1268,8 тис. гривень.

Інформують:
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної військової 

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

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

3. Протокольне доручення за підсумками засідання президії обласної ради від 
18.11.2022 № ПДПвн-3 від 22.11.2022 щодо розгляду питання «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
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належить до спільної власності територіальних громад Львівської області» (656-
ПР від 18.11.2022).

За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

4. Лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Романа Кроляка від 
21.11.2022 № 131307-14/6746-2022 (вх № 02-3143 від 22.11.2022) про надання 
результатів аудиту департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації.

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 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 

06.12.2022 № 25/2-11/16723-22 ( вх № 02-3404 від 06.12.2022) щодо розгляду 
електронної петиції від 09.09.2022 № 22/1163240-еп «Про врегулювання джипінгу 
в Україні», ініційовану громадянкою Х. Жук.

З метою врегулювання питання джипінгу у Карпатах пропонуємо Івано-
Франківській, Львівській та Чернівецькій обласним радам спільно з відповідними 
обласними військовими адміністраціями, землекористувачами, представниками 
громадських екологічних організацій та громадських організацій «джиперів»:

- визначити та затвердити переліки маршрутів для проведення джипінгу у 
межах областей на ділянках, які становлять найменшу природну цінність та 
найбільш придатні для цього із встановленням відповідних обмежень;

- забезпечити організацію контролю за використанням маршрутів для 
джипінгу;

- розглянути питання можливості заборони джипінгу на всіх інших 
територіях областей;

- провести відповідну інформаційну та просвітню компанію.
Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної військової адміністрації;
І. Підгородецький – в. о. генерального директора ОКСЛГ «Галсільліс»;
Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 5/23-
11727/0/2-22/7-31 (вх № 02-3494 від 12.12.2022) про надання проєкту оголошення 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб села Гряда-Мирівка» 
Обласна державна адміністрація погоджує створення ботанічної пам’ятки природи 
місцевого значення «Дуб села Гряда-Мирівка» без вилучення у 
землевласника/землекористувача. 

Проєктований заповідний об’єкт, відповідно до наукового обґрунтування, 
розташований на східній околиці села Гряда в межах Добротвірської 
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територіальної громади Червоноградського району (50°11'27.4'' N 24°31'55.0'' E) на 
ділянці площею 0,05 га.

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

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

3. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 17.11.2022 № 5/23-
10820/0/2-22/7-31 (вх № 02-3063 від 17.11.2022) про надання проєктів:

 - зміни меж ландшафтного місцевого значення «Маківка»;
- оголошення пралісової пам’ятки природи місцевого значення «Близці».
Лист департаменту екології та природних ресурсів від 18.11.2022 № 31-

7090/0/2-22 (вх № 02-3107 від 21.11.2022) про надання проєктів рішень:
- Про зміну меж ландшафтного заказника місцевого значення «Маківка»;
- Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – пралісової пам’ятки 

природи місцевого значення «Близці».
Інформують:
О. Війтик - т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

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

4. Звернення депутата обласної ради Анатолія Дейнеки від 08.12.2022            
№ Д-17вн* 153 про надання проєктів рішень:

1. Про зміну меж ландшафтного заказника місцевого значення «Маківка»;
2. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – пралісової 

пам’ятки природи місцевого значення «Близці».
Інформує:
А. Дейнека – депутат обласної ради, заступник  голови постійної комісії.

5. Лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 
22.11.2022 № 1274 щодо погодження Проєкту організації території регіонального 
ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 
природних комплексів та об’єктів регіонального парку «Стільське Горбогір’я».

Інформують:
А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

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

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

6. Лист постійної комісії з питань комунального майна обласної ради від 
14.12.2022 № К112вн-12 про те, що відповідно до п. 8.1. протоколу № 30 засідання 
постійна комісія підтримала ініціативу створення парку пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків».

Лист комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» від 
15.12.2022 № 1745 (вх № 02-3529 від 15.12.2022) про те, що з питань погодження 
оголошення об'єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-
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паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків» на території, яка 
закріплена за Медичним центром на праві оперативного управління, просимо 
звертатись до Засновника, а саме Управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

7. Лист департаменту екології та природних ресурсів від 14.12.2022 № 31-
7597/0/2-22 (вх № 02-3530 від 15.12.2022) щодо погодження входження до складу 
НПП «Сколівські Бескиди» земель Сколівського ДЛГП «Галсільліс».

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

Львівської обласної військової адміністрації;
І. Підгородецький – в. о. генерального директора ОКСЛГ «Галсільліс»;
В. Свіщов – голова постійної комісії.

ІV. Листи щодо діяльності підприємств.
1. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» від 

16.05.2022 № 134 (вх № 02-1438 від 19.05.2022) про надання проєкту зони 
санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського родовища мінеральних 
природних столових вод у Дрогобицькому районі Львівської області».

Відповідь юридичного відділу Львівської обласної ради від 09.11.2022 
№ 07вн-135 щодо розгляду проєкту зони санітарної охорони свердловини 
№ 9807/26 Бистрівського родовища мінеральних природних столових вод у 
Дрогобицькому районі Львівської області».

Проєкт зони санітарної охорони свердловини № 9807/26 Бистрівського 
родовища мінеральних природних столових вод у Дрогобицькому районі 
Львівської області» за формальними ознаками відповідає вимогам зазначених 
вище нормативно-правових актів та може бути розглянутий обласною радою на 
пленарному засіданні.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

V. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Лист Львівської обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 5/29-

11737/0/2-22/7-31 (вх № 02-3496 від 12.12.2022) про скерування звернення 
Корчинського Ореста Мирославовича щодо ведення на території історико-
культурного заповідника «Стільське городище» самовільного будівництва 
(комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Стільське городище»).

Рішенням обласної ради від 15 вересня 2015 року № 1450 «Про створення 
історико-культурного заповідника"Стільське городище"» створено історико-
культурний заповідник «Стільське городище» в межах території пам’ятки 
національного значення – Городище IX-XI століття (охоронний №130019-Н) у 
с. Стільське Миколаївського району Львівської області, віднісши цей заповідник 
до сфери управління відділу охорони культурної спадщини та культурних 
цінностей Львівської обласної державної адміністрації.

Інформують:
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А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради;

Р. Дасюк – начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області;
О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів 

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

2. Відповідь управління майном спільної власності Львівської обласної ради 
від 24.11.2022 № 100 про розгляд звернення гр. Банаха В.П. стосовно створення 
об’єкту благоустрою (парк/лісопарк) на ділянці лісового масиву, що знаходиться 
між кільцевою дорогою м. Львова, вул. С. Бандери (с. Підрясне) та дачним 
масивом.

За інформацією ОКСЛГП «Галсільліс» ділянка, відповідно до укладених 
договорів з Яворівським ДЛГП «Галсільліс», знаходиться в довгостроковому 
тимчасовому користуванні ряду орендарів. Створення об’єкту благоустрою 
(парку/лісопарку) на даній території можливе після закінчення терміну дії 
зазначених договорів.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІ. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Лист Державної служби геології та надр України від 09.12.2022 № 1994/02-

1/2-22 (вх № 02-3532 від 15.12.2022) щодо поновлення дії спеціального дозволу на 
користування надрами від 24.12.2013 № 4472 наданого МКП «Золочівводоканал».

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

VІІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ


