
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ         № 28
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)

12.00  год.        20 травня 2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Засідання розпочалося о 12.00 год.
Засідання закінчилось о 12.10 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, В. Білас.
Відсутні: С. Буняк, М. Байтала.

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

ІІ. Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 

від 20.05.2022 № 07вн-40 щодо приведення існуючого поділу лісів на території ДП 
«Мостиське військове лісництво» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок.

Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 09.02.2022 № 252/02 (вх № 02-888 від 15.02.2022) про надання на погодження 
клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП «Мостиське військове лісництво». 

Інформує:В. Свіщов.

2. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 18.05.2022 № 39 щодо приведення існуючого поділу лісів на території ДП 
«Сколівський військовий лісгосп» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок.

Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 22.02.2022 № 325/02 (вх № 02-1118 від 23.02.2022) про надання для погодження 
клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП «Сколівський військовий лісгосп».

Інформує:В. Свіщов.

ІІІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу і вцілому.

ІІ. СЛУХАЛИ: Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 

від 20.05.2022 № 07вн-40 щодо приведення існуючого поділу лісів на території ДП 
«Мостиське військове лісництво» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок.
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Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 09.02.2022 № 252/02 (вх № 02-888 від 15.02.2022) про надання на погодження 
клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП «Мостиське військове лісництво». 

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підготувати проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у державному підприємстві «Мостиське військове лісництво» 
відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок».

Підготовлений проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів у державному підприємстві «Мостиське військове лісництво» 
відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» як ініціативу постійної комісії розмістити на офіційному вебсайті 
обласної ради для ознайомлення та винести на розгляд сесії обласної ради відповідно 
до норм чинного законодавства України і Регламенту Львівської обласної ради 
VIII скликання.

2. Службова начальника юридичного відділу обласної ради Ярослава Гасяка 
від 18.05.2022 № 39щодо приведення існуючого поділу лісів на території ДП 
«Сколівський військовий лісгосп» відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок.

Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 22.02.2022 № 325/02 (вх № 02-1118 від 23.02.2022) про надання для погодження 
клопотання щодо поділу лісів на категорії по ДП «Сколівський військовий лісгосп».

ВИСТУПИЛИ: В. Свіщов, А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підготувати проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у державному підприємстві «Сколівський військовий лісгосп» 
відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок».

Підготовлений проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів у державному підприємстві «Сколівський військовий лісгосп» 
відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» як ініціативу постійної комісії розмістити на офіційному вебсайті 
обласної ради для ознайомлення та винести на розгляд сесії обласної ради відповідно 
до норм чинного законодавства України і Регламенту Львівської обласної ради 
VIII скликання.

ІІІ. Різне.

Голова постійної комісії                                                                 Віталій СВІЩОВ

Секретар постійної комісії                                                             Анастасія ПЛЯЦОК
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