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Протокол 12-ї чергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

30 вересня 2022 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 12-ї чергової сесії – 43 депутати. 
Присутні на закінчення роботи 12-ї чергової сесії – 46 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Гнідець Максим-Богдан Юрійович. 
2. Браташ Ольга Володимирівна. 
3. Білінський Євген Євгенович. 
4. Гуменюк Роман Петрович. 
5. Драч Галина Олексіївна. 
6. Кривко Данило Юрійович. 

          7. Домашовець Роман Степанович. 
          8. Лисий Ігор Васильович. 
          9. Лічнов Ігор Сергійович. 
        10. Маївка Галина Олегівна. 
        11. Мартин Ірина Орестівна. 
        12. Миколайчук Орест Ігорович. 
        13. Паславський Юрій Валерійович. 
        14. Фрис Володимир Ярославович. 
        15. Федун Богдан Андрійович. 
        16 .Федюк Любомир Мирославович. 
        17. Харчук Володимир Миронович. 
        18. Шимчак Сергій Іванович. 
        19. Шмід Олег Єдвардович. 
        20. Щур Назарій Мирославович. 
 

Присутні: 
Керуючий справами В.Бабій разом з працівниками виконавчого 

апарату Львівської районної ради. 
 

Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

Матківська. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим повідомив присутнім у залі, що на 

сесію прибуло 43 депутати.  
М.Кузьо. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 12-ї чергової сесії районної 

ради. 
Голосували: «за» – 43, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 



2 
 

Рішення  приймається. 
 
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблого  під час 

збройної агресії Росії проти України депутата Львівської районної ради 
Тараса Жеребецького, якому 07 вересня виповнилося б 35 років.  
 

Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради, 
які у міжсесійний період святкували День народження, а також зі святом 
Віри, Надії, Любові та матерії їх Софії. 

  
А.Сулим. 
Повідомив присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 12-ї 

чергової сесії можуть підпадати під дію положень Закону України «Про 
запобігання корупції» в частині конфлікту інтересу. Зважаючи на це, 
попросив зазначити повідомлення про конфлікт інтересів в протоколі сесії. 

М.Ільчишин. 
Повідомила присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 12-ї 

чергової сесії можуть підпадати під дію положень Закону України «Про 
запобігання корупції» в частині конфлікту інтересу. Зважаючи на це, 
попросила зазначити повідомлення про конфлікт інтересів в протоколі сесії. 

 
Голова районної ради уточнив у присутніх депутатів чи будуть у них 

заяви, звернення, окрім тих, які вже є внесені у роздаткові матеріали. 
 
І.Кіянка, депутатка від фракції «Європейська Солідарність» у 

Львівській районній раді, повідомила, що фракція просить підтримати та 
вносить додатково на розгляд чергової сесії Львівської районної ради 
звернення до: 

- Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Генерального прокурора України, Служби безпеки України та 
Національної поліції України щодо припинення переслідування осіб, які 
займаються волонтерською діяльністю. Проєкт звернення узгоджено з 
волонтерською спільнотою Львівщини. 

- Звернення щодо будівництва полігону з переробки та утилізації 
твердих побутових відходів у с. Бір-Кунинський на території Добросинсько - 
Магерівської сільської ради. 

 
А. Сулим. 
Запропонував розглянути запропоновані звернення під час розгляду 

пункту 2 проєкту порядку денного сесії районної ради. 
Заперечення до цієї пропозиції не надійшли. 
 
Зареєструвався депутат: М.Гнідець 
У залі присутні 44 депутати. 
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1.Слухали: 
Про порядок денний 12-ї чергової  сесії Львівської районної ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 12-ї чергової 

сесії Львівської районної ради»: 
1. Про внесення змін  до Регламенту Львівської районної ради VIII 

скликання. 
2. Про звернення Львівської районної ради. 
3. Про внесення змін  до Положення про постійні комісії Львівської 

районної ради VIII скликання.  
4. Про припинення юридичної особи – Комунальний заклад «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської районної 
ради (43755904)  шляхом ліквідації. 

5. Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб).  
6. Про надання дозволу для проведення оцінки технічного стану 

легкових автомобілів Львівської районної ради. 
7. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради на 2022 рік. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж с.Бучали Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с.Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с.Литовка Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області. 

11. Про погодження на отримання спеціального дозволу на 
користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «Сабсойл-
Україна» з метою геологічного вивчення вапняків ділянки «Вінява», що 
знаходиться на відстані 1,0 км на південний схід від села Віняви Львівського 
району Львівської області. 

12. Різне. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 12-ї 

чергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 44, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
 
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного сесії не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 12-ї 

чергової сесії Львівської районної ради» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –44, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
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Рішення прийняте. 
(рішення №  177 додається). 
 
2. Слухали: 
Про внесення змін  до Регламенту Львівської районної ради VIII 

скликання. 
 Доповідає  заступник голови постійної комiсiї районної ради з питань 

депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту В.Деркач. 

В.Деркач. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «Про внесення змін  до 

Регламенту Львівської районної ради VIII скликання».      
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін  до 

Регламенту Львівської районної ради VIII скликання»   прийняти за основу. 
Голосували: «за» –34 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-

10. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до  

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін  до 

Регламенту Львівської районної ради VIII скликання»   прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –34 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-

10. 
Рішення прийняте. 
(рішення №178 додається). 

 
Зареєструвалися депутати: Г.Драч, Ю.Кривко. 
У залі присутні 46 депутати. 
 
3.Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради. 
Доповідає голова районної ради А.Сулим. 
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Ю.Стечишину, депутату від 

фракції «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді. 
 
Ю.Стечишин. 
Зачитав присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності визначення 
пріоритетів бюджетного фінансування, спрямованих на забезпечення 
обороноздатності держави та соціального захисту громадян при розгляді 
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проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 р.». 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт вищезгаданого звернення. 
Голосували: «за»–45, «проти»–0, «утримались»–0, не голосували» –1 . 
Звернення  прийняте. 
 
І.Кіянка. 
Зачитала присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України  та Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян від 
енергетичного колапсу. 

 Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт вищезгаданого звернення. 
Голосували: «за»–44, «проти»–0, «утримались»–0, не голосували» –2 . 
Звернення  прийняте. 
 
І.Кіянка. 
Ознайомила присутніх з текстом звернення щодо будівництва полігону 

з переробки та утилізації твердих побутових відходів у с. Бір-Кунинський на 
території Добросинсько - Магерівської сільської ради. 

О.Котис. 
Зауважив, що депутати не мали змоги ознайомитись з матеріалами, які 

стосуються даного звернення. Висловив думку щодо перенесення розгляду 
питання, порушеного у зверненні. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт вищезгаданого звернення. 
Голосували: «за»–27, «проти»–4, «утримались»–7, не голосували» –8 . 
Звернення неприйняте. 
І.Кіянка. 
Зазначила, що питання щодо будівництва полігону з переробки та 

утилізації твердих побутових відходів у с. Бір-Кунинський вкрай важливе, 
оскільки визначена ділянка межує з регіональним природним парком 
«Равське Розточчя». Також мешканці с. Бір-Кунинський та прилеглих 
населених пунктів проти такого будівництва. З огляду на вищесказане, 
запропонувала перенести розгляд даного питання та створити комісію з 
представників кожної фракції у Львівській районній раді для вивчення 
матеріалів, що стосуються будівництва полігону. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію І.Кіянки. 
Голосували: «за» -41, «проти»–0, «утримались»–1, не голосували» –4 . 
Пропозиція прийнята. 
І.Кіянка. 
Запропонувала надати слово для зачитання звернення до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Генерального 
прокурора України, Служби безпеки України та Національної поліції 
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України щодо припинення переслідування осіб, які займаються 
волонтерською діяльністю дружині Героя Небесної Сотні та волонтерці 
Наталії Дигдалович. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію І.Кіянки. 
Голосували: «за»–44, «проти»–0, «утримались»–0, не голосували» –2 . 
Н.Дигдалович. 
Ознайомила депутатів з текстом звернення.  Також повідомила 

присутніх, що вже обласні депутати подали своє звернення до Верховної 
Ради і народна депутатка Софія Федина у парламенті інформувала про дану 
проблему.  

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт вищезгаданого звернення. 
Голосували: «за»–45, «проти»–0, «утримались»–0, не голосували» –1 . 
Звернення  прийняте. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про звернення Львівської 

районної ради» в цілому. 
Голосували: «за» – 45, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» 

– 1. 
Рішення прийняте. 
(рішення №179 додається). 
 
4.Слухали: 
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Львівської 

районної ради VIII скликання. 
Доповідає заступник голови постійної комісії районної ради з питань 

депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту В.Деркач. 

В.Деркач. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про внесення змін до 

Положення про постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін  до 

Положення про постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –43 , «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін  до 
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Положення про постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання» 
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –43 , «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 180 додається). 
 
5.Слухали: 
Про припинення юридичної особи – Комунальний заклад «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської 
районної ради (43755904)  шляхом ліквідації. 

Доповідає  заступник голови постійної комісії районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту В.Деркач. 

В.Деркач. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення 

юридичної особи – Комунальний заклад «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Пустомитівської районної ради (43755904)  
шляхом ліквідації». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної 

особи – Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Пустомитівської районної ради (43755904)  шляхом ліквідації» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної 

особи – Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Пустомитівської районної ради (43755904)  шляхом ліквідації» 
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 181 додається). 

 
6.Слухали: 
Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб). 
Доповідає  заступник голови постійної комісії районної ради з питань 

депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту В.Деркач. 

В.Деркач. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 
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Положення про уповноважену особу (осіб)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення 

про уповноважену особу (осіб)» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –45 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення 

про уповноважену особу (осіб)» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –45 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 182 додається). 

 
7.Слухали: 
Про надання дозволу для проведення оцінки технічного стану 

легкових автомобілів Львівської районної ради. 
Доповідає  голова постійної комісії районної ради з питань комунальної 

власності В.Махніцький. 
В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення   «Про надання дозволу для 

проведення оцінки технічного стану легкових автомобілів Львівської 
районної ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про надання дозволу для 

проведення оцінки технічного стану легкових автомобілів Львівської 
районної ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –45 , «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про надання дозволу для 

проведення оцінки технічного стану легкових автомобілів Львівської 
районної ради» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –45 , «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 183 додається). 
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8.Слухали: 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого 

апарату Львівської районної ради на 2022 рік. 
Доповідає голова районної ради А.Сулим 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 
2022 рік». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до структури 

та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 2022 рік» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до структури 

та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 2022 рік»  
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 184 додається). 

 
9.Слухали: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж с.Бучали Комарнівської міської ради Львівського району 
Львівської області. 

Доповідає голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин О.Марко. 

Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Бучали Комарнівської міської 
ради Львівського району Львівської області». 

Матеріали додаються. 
Р.Плахтій. 
Задав запитання, чому власне ФОП Шведа І.Б. розробляв проект 

землеустрою с.Бучали. 
О.Марко. 
Повідомив, що це компетенція міської  ради, яка підписала завдання на 

виконання робіт з ФОП Шведа І.Б., який має відповідний сертифікат та 
ліцензію. 

О.Сироїд. 
Повідомив, що комісія, яку він очолює, теж розглядала дане питання. 
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Зауважень в комісії немає. Попросив депутатів підтримати запропонований 
проект рішення, оскільки це та два наступні питання перебувають на розгляді 
районної ради вже досить тривалий термін. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Бучали Комарнівської міської 
ради Львівського району Львівської області» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Бучали Комарнівської міської 
ради Львівського району Львівської області» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 185 додається). 

 
10.Слухали: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж с.Катериничі Комарнівської міської ради Львівського 
району Львівської області. 

Доповідає голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин О.Марко. 

Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Катериничі Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Катериничі Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –42 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Катериничі Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –42 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
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Рішення прийняте. 
(рішення № 186 додається). 

 
11.Слухали: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж с.Литовка Комарнівської міської ради Львівського району 
Львівської області. 

Доповідає голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин О.Марко. 

Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Литовка Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Литовка Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –42 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Литовка Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –42 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 187 додається). 

 
12.Слухали: 
Про погодження на отримання спеціального дозволу на 

користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Сабсойл-Україна» з метою геологічного вивчення вапняків ділянки 
«Вінява», що знаходиться на відстані 1,0 км на південний схід від села 
Віняви Львівського району Львівської області. 

Доповідає секретар постійної комісії з питань охорони довкілля і 
природних ресурсів А.Прокопів. 

А.Прокопів. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «Про погодження на 

отримання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Сабсойл-Україна» з метою геологічного 
вивчення вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться на відстані 1,0 км на 
південний схід від села Віняви Львівського району Львівської області».                  
Наголосив, що комісія, враховуючи рішення Пустомитівської міської ради,  
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при розгляді даного питання дійшла негативного висновку. 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення  «Про погодження на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Сабсойл-Україна» з метою геологічного вивчення 
вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться на відстані 1,0 км на південний 
схід від села Віняви Львівського району Львівської області»                 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –38 , «проти»– 1, «утримались»–3, «не голосували»-4. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про погодження на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Сабсойл-Україна» з метою геологічного вивчення 
вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться на відстані 1,0 км на південний 
схід від села Віняви Львівського району Львівської області» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» –38 , «проти»– 1, «утримались»–3, «не голосували»-4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 188 додається). 

 
13.Різне. 
Голова районної ради А. Сулим нагадав присутнім депутатам, що 

згідно з Конституцією України, законами України “Про статус депутатів 
місцевих рад” та “Про місцеве самоврядування в Україні” вони повинні 
проводити прийом громадян та висвітлювати свою роботу у виборчому 
окрузі. 

В.Деркач. 
Запропонував більше уваги приділяти розвитку волонтерського руху на 

території Львівського району. Також, висловив прохання запросити на сесію 
районної ради представників правоохоронних органів для надання інформації 
щодо волонтерів. 

 
Голова районної ради подякував депутатам за роботу та оголосив про 

закінчення 12-ї чергової сесії Львівської районної ради, оскільки питання 
порядку денного сесії вичерпані. 

 
 
 
Голова Львівської районної ради         Андрій СУЛИМ 
 


