
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 31
від 17 листопада 2022 року

Засідання розпочалося о 11 год
Засідання закінчилось о 12.20 год

Присутні: 
Члени комісії: Т. Подвірний, В. Баран, А. Дума, С. Стечак, Ю. Мазур, 
З. Миляник, О. Панькевич.
Відсутні: Т. Чолій, Є. Буба, Ю. Доскіч.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 

04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
Інформують: 
В. Табакера – директор департаменту економічної політики Львівської 
обласної військової адміністрації.

3. Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на приаеродромній 
території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» у 
межах зони «Г», за підсумком виїзної робочої наради, яка відбулася 
21 жовтня 2022 року на території об’єкту за адресою: Львівська область, 
с. Сокільники, вул. Спортивна.

3.1. Інформація Сокільницької сільської ради від 21.10.2022 № 2265 
(вх № 02-2770 від 21.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території 
аеродрому «Львів».

3.2. Інформація ТзОВ «СОК-ТАК» від 21.10.2022 № 21/10-22-СК (вх № 02-
2804 від 24.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території аеродрому 
«Львів».

3.3. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 08.11.2022 № Д-
17вн*-128 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на приаеродромних 
територіях».
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4. Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1. Депутатське звернення І. Сех від 12.10.2022 № Д-17вн*-116 щодо 

відновлення транспортного сполучення від с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

4.2. Депутатське звернення К. Кеньо від 19.10.2022 № Д-17вн-118 про 
фінансування добудови мосту через річку Дністер в селах Поляна та 
Монастирець.

4.3. Колективні звернення мешканців сіл Залужани, Снятинка, Воля 
Якубова, Старе Село Дрогобицького району (контактна особа О. Віннічук) від 
11.10.2022 (вх № 01-КО-705 від 14.10.2022 та № 01-КО-719 від 18.10.2022) щодо 
неналежного стану покриття автомобільних доріг: м. Дрогобич – с. Снятинка 
С140403; с. Снятинка – с. Рихтичі С140429; с. Воля Якубова – с. Залужани 
С140422. 

4.4. Заява Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 12.10.2022) щодо 
необхідності проведення капітального ремонту дороги с. Великі Передримихи – 
Нагірці – Артасів Львівського району.

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

5.1. Скарга 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. 

5.2. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 11.11.2022 № Д-
17вн-130 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України, 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Акціонерного 
товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та 
Антимонопольного комітету України щодо неприпустимості зловживання 
АТ «Львівгаз» монопольним становищем».

6. Різне.
6.1.Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 24.10.2022 (№ ПДВн-18 від 27.10.2022).
6.2. Інформація департаменту паливно-енергетичного комплексу, 

енергоефективності та житлово-комунального господарства від 27.10.2022 № 02-
2852 щодо розгляду звернення Поморянської селищної ради від 08.09.2022 
№ 495 (вх № 02-2292 від 08.09.2022) про виділення коштів на погашення 
заборгованості по договору № 1 про закупівлю робіт за державні кошти від 
23.07.2020 року «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Поморяни 
Золочівського району Львівської області».

6.3. Інформація управління транспорту та зв’язку від 27.10.2022 № 02-2846 
про розгляд листа Львівської дирекції залізничних перевезень від 19.09.2022 
№ ДНЛ-434 (вх № 02-2395 від 21.09.2022) щодо врахування в бюджеті 
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Львівської області на 2023 рік компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти розданий порядок денний за 
основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.

Т. Подвірний запропонував:
- внести до блоку питань «Про дорожнє господарство та транспорт» порядку 
денного:
4.5. Заява Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-762 від 15.11.2022) щодо 
необхідності проведення ремонту дороги с. Великі Передримихи – Нагірці – 
Артасів Львівського району.
4.6. Звернення депутатів Белзької міської ради Львівської області (рішення 
№ 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).
- внести до блоку питань «Різне».
6.4. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 14.11.2022 № 02-
3029 про розгляд звернення генерального директора «WEST TOURS OF 
UKRAINE» О. Кревського від 02.05.2022 № 212 (вх № 02-1356 від 02.05.2022) 
щодо капітального ремонту автомобільної дороги с. Туринка – с. Деревня – 
с. Кулява Жовківської ОТГ Львівської області та налагодження роботи 
перевізників на зазначеному маршруті;
6.5. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 14.11.2022 № 02-
3016 про розгляд колективного звернення мешканців села Татаринів 
Комарнівської ТГ (контактна особа Сторожук Тетяна Іванівна) від 09.10.2022 
(вх № 01-КО-688 від 11.10.2022) щодо ремонту автомобільної дороги обласного 
підпорядкування С140332 «Кліцько-Підзвіринець-Грімне» на відрізку від села 
Грімне до села Підзвіринець». 

Питання № 3 розглянути перед заслуховуванням інформації Львівської 
обласної військової адміністрації від 04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 
(вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан виконання у І півріччі 2022 року обласних 
цільових програм, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 
рік, за стратегічними цілями Стратегії розвитку Львівської області на період 
2021-2027 років.

Т. Подвірний запропонував погодити порядок денний в цілому із 
оголошеними пропозиціями.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому із оголошеними пропозиціями.

2. СЛУХАЛИ: Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на 
приаеродромній території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 
Галицького» у межах зони «Г», за підсумком виїзної робочої наради, яка 
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відбулася 21 жовтня 2022 року на території об’єкту за адресою: Львівська 
область, с. Сокільники, вул. Спортивна.

2.1. Інформація Сокільницької сільської ради від 21.10.2022 № 2265 
(вх № 02-2770 від 21.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території 
аеродрому «Львів».

2.2. Інформація ТзОВ «СОК-ТАК» від 21.10.2022 № 21/10-22-СК (вх № 02-
2804 від 24.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території аеродрому 
«Львів».

2.3. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 08.11.2022 № Д-
17вн*-128 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на приаеродромних 
територіях».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний інформував членів комісії про те, що з метою 
всебічного й детального вивчення ситуації щодо розпочатих будівельних робіт 
на приаеродромній території у межах зони «Г» (обмеження забудови з умов 
впливу авіаційного шуму), постійною комісією обласної ради проведено виїзну 
робочу нараду 21 жовтня 2022 року на території об’єкту за адресою: Львівська 
область, с. Сокільники, вул. Спортивна. У нараді також взяли участь 
представники ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 
ТзОВ «СОК-ТАК» і Сокільницької територіальної громади. За підсумками 
виїзду було вирішено обговорити це питання на черговому засіданні постійної 
комісії для прийняття остаточного рішення.

В обговоренні також взяли участь Є. Кривородько, А. Воробець, 
З. Миляник, Ю. Мазур. 

Т. Подвірний ознайомив присутніх із проєктом звернення до Кабінету 
Міністрів України щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на 
приаеродромних територіях та запропонував подавати свої пропозиції та 
доповнення до цього проєкту, який розглядатиметься на черговій сесії обласної 
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію Сокільницької сільської ради та ТзОВ «СОК-ТАК» 
взяти до уваги. Підтримати проєкт звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на приаеродромних 
територіях.

3. СЛУХАЛИ: Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 
04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний. 

В. Табакера доповів про стан виконання обласних цільових програм на 
2022 рік (напрями, заходи і тощо) станом на 01.11.2022. 
Детально проінформовано щодо виконання програм:
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Розвиток транспорту і зв’язку, а саме передбачено – 7000,00 тис. грн. 
Програма виконана на 93,1 %.

Розвитку мережі автомобільних доріг: було передбачено 240000,00 тис. грн, 
виконана на 76,49 %.

Підвищення енергоефективності, енергозбереження передбачено 
66734,00 тис. грн. Було внесено багато змін у програму впродовж року в частині 
збільшення обсягу фінансування. Тому низький відсоток виконання, а 22,4 % 
профінансовано. Зазначив, щодо проблематика реалізації окремих завдань 
програми. Це завдання, які передбачають підвищення енергоефективності у 
закладах комунальної сфери.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. Звернутися до департаменту 
економічної політики Львівської обласної військової адміністрації із пропозицію 
надати депутатам доступ до електронної версії озвученої інформації про стан 
виконання обласних цільових програм на 2022 рік (напрями, заходи і тощо) 
станом на сьогодні. Підготувати пропозиції до обласних цільових програм на 
2023 рік.

4. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1. Депутатське звернення І. Сех від 12.10.2022 № Д-17вн*-116 щодо 

відновлення транспортного сполучення від с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого депутатського звернення до Львівської 
обласної військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного 
рішення.

4.2.Депутатське звернення К. Кеньо від 19.10.2022 № Д-17вн-118 про 
фінансування добудови мосту через річку Дністер в селах Поляна та 
Монастирець.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого депутатського звернення до Львівської 
обласної військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного 
рішення.

4.3. Колективні звернення мешканців сіл Залужани, Снятинка, Воля 
Якубова, Старе Село Дрогобицького району (контактна особа О. Віннічук) від 
11.10.2022 (вх № 01-КО-705 від 14.10.2022 та № 01-КО-719 від 18.10.2022) щодо 
неналежного стану покриття автомобільних доріг: м. Дрогобич – с. Снятинка 
С140403; с. Снятинка – с. Рихтичі С140429; с. Воля Якубова – с. Залужани 
С140422. 
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію колективних звернень до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення.

4.4. Заява Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 12.10.2022) щодо 
необхідності проведення капітального ремонту дороги с. Великі Передримихи – 
Нагірці – Артасів Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданої заяви до Львівської обласної військової 
адміністрації та Жовківської міської ради для розгляду та прийняття 
відповідного рішення і надання відповіді автору.

4.5.  Заява Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-762 від 15.11.2022) щодо 
необхідності проведення ремонту дороги с. Великі Передримихи – Нагірці – 
Артасів Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданої заяви до Львівської обласної військової 
адміністрації та Жовківської міської ради для розгляду та прийняття 
відповідного рішення і надання відповіді автору.

4.6.  Звернення депутатів Белзької міської ради Львівської області (рішення 
№ 707 від 10.11.2022) щодо організації пасажирського перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости» (вх № 02-3024 від 14.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого звернення до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення і 
надання відповіді автору.

З. Миляник інформував членів комісії щодо проєкту депутатське звернення до 
департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової 
адміністрації, а також до Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо 
необхідності продовження ремонту дороги Т14-04 Червоноград-Белз-Рава-
Руська.

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

5.1. Скарга 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.
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ВИРІШИЛИ: скерувати копію згаданого звернення до Стрийської міської ради 
для розгляду та надання інформації стосовно обстеження стану житлового 
будинку за адресою: м. Стрий, вул. Чайківського, 1, кв. 8, а також пропозицій 
щодо шляхів усунення негативних факторів, описаних у скарзі.

5.2. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 11.11.2022 № Д-
17вн-130 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України, 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Акціонерного 
товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та 
Антимонопольного комітету України щодо неприпустимості зловживання 
АТ «Львівгаз» монопольним становищем».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до уваги інформацію щодо необхідності прийняття 
відповідного звернення під час сесії Львівської обласної ради та підтримати 
його.

6. СЛУХАЛИ: Різне.
6.1. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 24.10.2022 (№ ПДВн-18 від 27.10.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

6.2. Інформація департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства від 27.10.2022 № 02-
2852 щодо розгляду звернення Поморянської селищної ради від 08.09.2022 
№ 495 (вх № 02-2292 від 08.09.2022) про виділення коштів на погашення 
заборгованості по договору № 1 про закупівлю робіт за державні кошти від 
23.07.2020 року «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Поморяни 
Золочівського району Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

6.3. Інформація управління транспорту та зв’язку від 27.10.2022 № 02-2846 
про розгляд листа Львівської дирекції залізничних перевезень від 19.09.2022 
№ ДНЛ-434 (вх № 02-2395 від 21.09.2022) щодо врахування в бюджеті 
Львівської області на 2023 рік компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.
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6.4.Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 14.11.2022 
№ 02-3029 про розгляд звернення генерального директора «WEST TOURS OF 
UKRAINE» О. Кревського від 02.05.2022 № 212 (вх № 02-1356 від 02.05.2022) 
щодо капітального ремонту автомобільної дороги с. Туринка – с. Деревня – 
с. Кулява Жовківської ОТГ Львівської області та налагодження роботи 
перевізників на зазначеному маршруті.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

6.5.Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 14.11.2022 
№ 02-3016 про розгляд колективного звернення мешканців села Татаринів 
Комарнівської ТГ (контактна особа Сторожук Тетяна Іванівна) від 09.10.2022 
(вх № 01-КО-688 від 11.10.2022) щодо ремонту автомобільної дороги обласного 
підпорядкування С140332 «Кліцько-Підзвіринець-Грімне» на відрізку від села 
Грімне до села Підзвіринець».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

Заступник голови комісії     Тарас ПОДВІРНИЙ

Депутат обласної ради Юрій МАЗУР


