
 
Проект рішення 

Про порядок денний 13-ї позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 

ВИРІШИЛА: 
Затвердити такий порядок денний 13-ї  позачергової сесії районної ради: 
           
      1. Про затвердження списку присяжних для Жовківського районного суду 
Львівської області (доповідає  голова постійної комiсiї районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Р.Домашовець). 
      2. Про затвердження списку присяжних для Пустомитівського районного суду 
Львівської області (доповідає  голова постійної комiсiї районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Р.Домашовець). 
      3. Про затвердження списку присяжних для Городоцького районного суду 
Львівської області (доповідає  голова постійної комiсiї районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Р.Домашовець). 
      4. Про затвердження списку присяжних для Кам`янка-Бузького районного суду 
Львівської області (доповідає  голова постійної комiсiї районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Р.Домашовець). 
       5. Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «Профітті Групп» з метою 
геологічного вивчення піску Квітневої ділянки, що знаходиться на відстані 2,2 км на 
північний схід від села Квітневе Львівського району Львівської області (доповідає  
голова постійної комiсiї районної ради з питань охорони довкілля і природніх 
ресурсів О.Миколайчук).  
       6. Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ІНВЕСТ» з метою 
геологічного вивчення піску ділянки «Горішня ріка», що знаходиться на відстані 0,4 
км на північ від села Тучне Львівського району Львівської області (доповідає  голова 
постійної комiсiї районної ради з питань охорони довкілля і природніх ресурсів 
О.Миколайчук).  
       7. Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ РЕНТ» з метою 
геологічного вивчення піску ділянки Лопушнянська, що знаходиться на відстані 300 
м на південь від села Лопушна Львівського району Львівської області (доповідає  
голова постійної комiсiї районної ради з питань охорони довкілля і природніх 
ресурсів О.Миколайчук).  
       8. Різне. 
 
Голова  районної ради       Андрій СУЛИМ  


