
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму

ПРОТОКОЛ № 27
від 20 січня 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 17.30

Присутні: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.

Запрошені:
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації;
В. Петрик – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини 
обласної державної адміністрації;
Н. Табака – начальник управління туризму та курортів обласної державної  
адміністрації;
Т. Лозинський – заступник начальника управління туризму та курортів 
Львівської облдержадміністрації;
В. Довжинський  – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради;
О. Рішняк – керівник відділу реставрації живопису ДП "Український 
регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут 
"Укрзахідпроектреставрація".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії голови 
Львівської обласної ради І. Гримак (від16.12.2021 №ПДВн-113) щодо за 
слухання інформації керівника ДП "Український регіональний спеціалізований 
науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроектреставрація"; подання 
пропозиції для внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради 
VIII скликання.
3. Про звернення Народного депутата України М. Цимбалюка (від 29.12.2021 вх 
№ 02-8808) щодо відшкодування витрат на виготовлення і встановлення 
пам’ятних знаків, благоустрою території місць поховань та передбачення в 
обласних програмах фінансової підтримки здійснення пошуку, ексгумації та 
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перепоховання останків жертв війн, Визвольної боротьби і політичних 
репресій.
4. Про звернення директора НПП «Сколівські Бескиди» В. Приндак (від 
17.01.2021 вх № 02-230) щодо виділення коштів для проведення комплексних 
наукових досліджень палацу Гредлів.
5. Про звернення голови пошуку жертв війни «Пам’ять» Л. Горбача (від 
17.12.2021 вх № 02-8528) щодо передбачення коштів на фінансування заходів.
6. Про звернення настоятеля Успенського кафедрального собору митрополита 
протеєрея Ігора Бурмила (від 28.12.2021 вх №02-8743) щодо виділення 
фінансування. 
7. Про звернення директора ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» 
А. Ямелинця (від 28.12.2021 вх № 02-8763) щодо виділення фінансування.
8. Про звернення Комарнівського міського голови І. Черевичника (від 
22.12.2021 вх №02-8660) щодо виділення фінансування на збереження Палацу 
Балів.
9. Про звернення голови Громадської ради при Львівській обласній державній 
адміністрації А. Болюбаш (від 17.12.2021 вх № 02-8531) щодо охорони об'єктів 
культурної спадщини Львівської області.
10. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
28.12.2021 вх № 02-8799) щодо пам’яткоохоронного статусу будівель в 
смт Журавно.
11. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
20.12.2021 вх № 02-8577) щодо дерев’яної дзвіниці у м. Угневі 
Червоноградського району Львівської області.
12. Про лист-відповідь начальника управління охорони історичного середовища 
Львівської міської ради Л. Онищенко-Швець (від 14.01.2021 вх № 02-219) щодо 
фінансування протиаварійних і реставраційних робіт храму св. Ольги та 
Єлизавети.
13. Про лист заступника Дрогобицького міського голови з гуманітарних та 
соціальних питань А. Ковча (від 21.12. 2021 вх № 02-8645) щодо передбачення 
ряду напрямів у Програмі «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки».
14. Про лист Турківської міського голови Я. Паращича (від 23.12.2021 вх 
№ 02-8711) щодо Програми збереження культурної спадщини.
15. Про лист Трускавецького міського голови А. Кульчинського (від 21.12.2021 
вх № 02-8617) щодо Програми збереження культурної спадщини.
16. Про лист-відповідь Яворівського міського голови І. Грабовського (від 
28.12.2021 вх №02-8771) щодо збереження геральдичних символів.
17. Про лист-відповідь керівника відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Ходорівської міської ради Х. Добуш (від 21.12.2021 вх 
№ 02-8650) щодо збереження геральдичних символів.
18. Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови І. Перун 
(від11.01.2021 вх № 02-161) щодо збереження геральдичних символів. 
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19. Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови І. Перун (від 
11.01.2021 вх № 02-161) щодо збереження геральдичних символів.
20. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції С. Шеремети (від 21.12.2021 №К107вн-185) щодо 
проголошення 2022 року Роком Пежанських.
21. Про лист директорки Установи «Агенція регіонального розвитку Вінницької 
області» Н. Гижко (від 15.12.2021 вх № 02-8472) щодо участі у заходах.
22. Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації Ю. Бучка (від 30.12.2021 вх №02-8844) щодо збереження 
дерев’яної церкви Св. Івана Богослова у с. Клекотів Золочівського району.
23. Про лист заступника керівника Львівської обласної прокуратури 
М. Друзюка (від 17.01.2021 вх № 02-270) щодо правомірності оформлення 
права комунальної власності на нежитлові приміщення по пл. Соборній, 3а у 
м. Львові.
24. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко з пропозицією, включити до порядку денного 
постійної комісії питання:

- Про звернення в. о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Древній Звенигород» Н. Войцещук (від 
19.01.2021 вх № 02-294) щодо фінансування проведення археологічних 
досліджень;

- Про надання інформації щодо ефективності впровадження окремих 
цифрових інструментів популяризації туризму (мобільних додатків) на 
Львівщині серед українських і закордонних туристів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного вказані питання в Різне.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками засідання президії 
голови Львівської обласної ради І. Гримак (від16.12.2021 №ПДВн-113) щодо за 
слухання інформації керівника ДП "Український регіональний спеціалізований 
науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроектреставрація"; подання 
пропозиції для внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради 
VIII скликання.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Рішняк, С. Риботицька, В. Довжинський, 
Г. Чорна, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Наголосити на важливості збереження наукового архіву та 
кадрового потенціалу Інституту. Звернути окрему увагу на необхідність 
підтримки наукових досліджень, наукового супроводу проєктно-кошторисної 
документації для робіт на об’єктах спадщини. До завершення і остаточних 
рішень по судових процесах, учасником яких є Інститут 
«Укрзахідпроектреставрація», та без окремих звернень колективу,  недоцільно 
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вчиняти жодних організаційних чи юридичних кроків з боку Львівської 
обласної ради щодо зміни статусу чи підпорядкування інституту.

Зважаючи на цінність інституту для пам’яткоохоронної сфери області, 
розглянути можливість, за необхідності, юридичних консультацій чи супроводу 
з боку юридичного відділу Львівської обласної ради у судових процесах. 

Відсутні пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи Львівської 
обласної ради.

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Народного депутата України М. Цимбалюка (від 
29.12.2021 вх № 02-8808) щодо відшкодування витрат на виготовлення і 
встановлення пам’ятних знаків, благоустрою території місць поховань та 
передбачення в обласних програмах фінансової підтримки здійснення пошуку, 
ексгумації та перепоховання останків жертв війн, Визвольної боротьби і 
політичних репресій
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати на постійну комісію з питань культури, 
інформаційної політики та промоції за належністю. 

4. СЛУХАЛИ: Про звернення директора НПП «Сколівські Бескиди» 
В. Приндак (від 17.01.2021 вх № 02-230) щодо виділення коштів для 
проведення комплексних наукових досліджень палацу Гредлів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик, О. Василько, О. Рішняк.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в департамент архітектури та розвитку 
містобудування Львівської облдержадміністрації для опрацювання та 
включення в перелік об’єктів на фінансування в рамках субвенції державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних 
та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини.

5. СЛУХАЛИ: Про звернення голови пошуку жертв війни «Пам’ять» 
Л. Горбача (від 17.12.2021 вх № 02-8528) щодо передбачення коштів на 
фінансування заходів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати на постійну комісію з питань культури, 
інформаційної політики та промоції за належністю. 

6. СЛУХАЛИ: Про звернення настоятеля Успенського кафедрального собору 
митрополита протеєрея Ігора Бурмила (від 28.12.2021 вх №02-8743) щодо 
виділення фінансування.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, О. Василько, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в департамент архітектури та розвитку 
містобудування Львівської облдержадміністрації для опрацювання і підготовки 
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відповіді, спільно з заявником розглянути можливість підготовки документації 
для участі у державній Програмі «Велика реставрація».

7. СЛУХАЛИ: Про звернення директора ТзОВ «Інститут геоінформаційних 
систем» А. Ямелинця (від 28.12.2021 вх № 02-8763) щодо виділення 
фінансування.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, Г. Чорна, О. Василько, С. Риботицька, 
В. Довжинський, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

8. СЛУХАЛИ: Про звернення Комарнівського міського голови І. Черевичника 
(від 22.12.2021 вх №02-8660) щодо виділення фінансування на збереження 
Палацу Балів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Поінформувати автора звернення про те, що тривають 
процедури передання майнового комплексу колишньої  Тулиголовської 
туберкульозної лікарні (палацового комплексу Балів у с. Тулиголове) на баланс 
КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей». Рекомендувати налагодити 
комунікацію, укласти меморандум про співпрацю з музеєм, на підставі якого, 
спільно працювати над збереженням цього комплексу, розвитку його 
туристичного потенціалу. Зі залученням ресурсів громади, налагодити роботу 
інженерних мереж, забезпечення благоустрою території та розвитку 
туристичної інфраструктури.

9. СЛУХАЛИ: Про звернення голови Громадської ради при Львівській 
обласній державній адміністрації А. Болюбаш (від 17.12.2021 вх № 02-8531) 
щодо охорони об'єктів культурної спадщини Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, Г. Чорна, В. Петрик, С. Риботицька.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Поінформувати заявника про те, що триває формування переліку 
заходів до Програми «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки» на 2022 рік, де 
буде передбачене фінансування окремих археологічних досліджень. 

Звернутися до управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради вишукати приміщення і посприяти в належному матеріально-технічному 
забезпеченню для збереження архіву проєктно-кошторисної і облікової 
документації на об’єкти історико-культурної спадщини області. 

Також звернутися до голів районних державних адміністрацій та 
керівників територіальних громад у складі яких є міста, що мають статус 
історичних, про необхідність створення органів охорони культурної спадщини.

10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації 
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О. Василько (від 28.12.2021 вх № 02-8799) щодо пам’яткоохоронного статусу 
будівель в смт Журавно.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома. 

11. СЛУХАЛИ:  Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. 
Василько (від 20.12.2021 вх № 02-8577) щодо дерев’яної дзвіниці у м. Угневі 
Червоноградського району Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

12. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь начальника управління охорони 
історичного середовища Львівської міської ради Л. Онищенко-Швець (від 
14.01.2021 вх № 02-219) щодо фінансування протиаварійних і реставраційних 
робіт храму св. Ольги та Єлизавети.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, В. Довжинський, 
Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

13. СЛУХАЛИ:  Про лист заступника Дрогобицького міського голови з 
гуманітарних та соціальних питань А. Ковча (від 21.12. 2021 вх № 02-8645) 
щодо передбачення ряду напрямів у Програмі «Охорона, збереження і 
популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 
роки».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Довжинський, О. Рішняк, 
В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

Звернутися до Дрогобицької територіальної громади про необхідність 
створення органу охорони об’єктів культурної спадщини, зокрема, зважаючи на 
кількість об’єктів історико-культурної спадщини на території громади. Також 
передбачити співфінансування реставраційних робіт на тих об’єктах в межах 
Дрогобицької громади, де тривають роботи, що фінансуються з обласного 
бюджету.

14. СЛУХАЛИ: Про лист Турківської міського голови Я. Паращича (від 
23.12.2021 вх № 02-8711) щодо Програми збереження культурної спадщини.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.
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15. СЛУХАЛИ:  Про лист Трускавецького міського голови А. Кульчинського 
(від 21.12.2021 вх № 02-8617) щодо Програми збереження культурної 
спадщини.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

16. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Яворівського міського голови І. 
Грабовського (від 28.12.2021 вх №02-8771) щодо збереження геральдичних 
символів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

17. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь керівника відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Ходорівської міської ради Х. Добуш (від 
21.12.2021 вх № 02-8650) щодо збереження геральдичних символів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

18. СЛУХАЛИ:  Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови І. 
Перун (від11.01.2021 вх № 02-161) щодо збереження геральдичних символів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

19. СЛУХАЛИ:  Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови 
І. Перун (від 11.01.2021 вх № 02-161) щодо збереження геральдичних символів.
ВИСТУПИЛИ:І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

20. СЛУХАЛИ:  Про лист голови постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 21.12.2021 №К107вн-185) 
щодо проголошення 2022 року Роком Пежанських.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

21. СЛУХАЛИ:  Про лист директорки Установи «Агенція регіонального 
розвитку Вінницької області» Н. Гижко (від 15.12.2021 вх № 02-8472) щодо 
участі у заходах.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

22. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації Ю. Бучка (від 30.12.2021 вх №02-8844) щодо 
збереження дерев’яної церкви Св. Івана Богослова у с. Клекотів Золочівського 
району.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, В. Довжинський.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

23. СЛУХАЛИ: Про лист заступника керівника Львівської обласної 
прокуратури М. Друзюка (від 17.01.2021 вх № 02-270) щодо правомірності 
оформлення права комунальної власності на нежитлові приміщення по пл. 
Соборній, 3а у м. Львові.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

24. СЛУХАЛИ: Про звернення в. о. директора КЗЛОР «Адміністрація 
історико-культурного заповідника «Древній Звенигород» Н. Войцещук (від 
19.01.2021 вх № 02-294) щодо фінансування проведення археологічних 
досліджень.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, .
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Повідомити автора звернення про те, що триває формування 
переліку завдань до Програми «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки» на 2022 рік.

25. СЛУХАЛИ:  Про надання інформації щодо ефективності впровадження 
окремих цифрових інструментів популяризації туризму (мобільних додатків) на 
Львівщині серед українських і закордонних туристів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Н. Табака, Т. Лозинський.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформація взяли до відома.

     
Голова 
постійної комісії                                                                        Іван ЩУРКО

Секретар постійної комісії                                                        Галина ЧОРНА
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