
1 
 

Протокол 13-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

22 листопада 2022 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 13-ї позачергової сесії –  34 депутати. 
Присутні на закінчення роботи 13-ї позачергової сесії – 42 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Гнідець Максим-Богдан Юрійович 
2. Браташ Ольга Володимирівна. 
3. Василина Михайло Ярославович. 
4. Деркач Володимир Григорович. 
5. Горуна Станіслав Миколайович. 
6. Грабовська Оксана Григорівна. 

          7. Демків Святослав Олегович. 
          8. Домашовець Роман Степанович. 
          9. Котис Олег Михайлович. 
       10. Климовський Марко Романович. 
       11. Котис Олег Михайлович. 
       12. Кіянка Ірина Богданівна. 
       13. Кузик Олег Богданович. 
       14. Лисий Ігор Васильович. 
       15. Павлів Тарас Романович. 
       16. Маївка Галина Олегівна. 
       17. Марко Олександр Йосифович. 
       18. Марко Андрій Тарасович. 
       19. Махніцький Вадим Олегович. 
       20. Мартин Ірина Орестівна. 
       21. Паславський Юрій Валерійович. 
       22. Плахтій Роман Анатолійович. 
       23. Токарська Роксолана Омелянівна. 
       24. Федун Богдан Андрійович. 
       25. Федюк Любомир Мирославович. 
       26. Чванова Віра Миколаївна. 
       27. Шимчак Сергій Іванович. 
       28. Шмід Олег Єдвардович. 
 

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

сесію прибуло 34 депутати.  
Також зазначив, що 13-а позачергова сесія скликана у зв’язку з 

необхідністю затвердження списків присяжних для Жовківського, 
Пустомитівського, Городоцького, Кам`янка-Бузького районних судів та  
розгляду листів Держгеонадра щодо надання погоджень на користування 
надрами.  

М.Кузьо. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 13-ї позачергової сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради,      

які  у міжсесійний період святкували  День народження. 
  
А.Сулим. 
Повідомив присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 13-ї 

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

М.Ільчишин. 
Повідомила присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 13-ї 

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

 
 Голова районної ради Андрій Сулим ознайомив присутніх депутатів   

із листами, які надійшли у відповідь на рішення районної ради від 30.09.2022 
№179 «Про звернення Львівської районної ради»:  

- 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 проекту Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

Відреагували: 
Офіс Президента України повідомив, що звернення  надіслано до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для опрацювання під час 
законодавчої роботи. 

Міністерство фінансів повідомило, що 07.10.2022 Верховна Рада 
України на своєму засіданні розглянула в першому читанні  проект Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» і схвалила  
Постанову Верховної Ради України від 07.10.2022 «Про висновки та 
пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 
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2023 рік». Зазначеною Постановою доручено КМУ підготувати проект 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» до другого 
читання відповідно до Бюджетних висновків  Верховної Ради України та 
подати його на розгляд Верховної Ради України. 

Міністерство оборони України повідомило, що надіслало бюджетний 
запит Міністерству фінансів, у якому зазначено не допускати погіршення 
показників бюджету на потреби оборони в 2023 році у зв’язку з триваючою 
збройною агресією російської федерації проти України. 

Міністерство освіти і науки України повідомило, що питання 
збільшення видатків на освіту у Державному бюджеті України на 2023 рік 
може бути розглянуто після стабілізації фінансової ситуації та припинення 
воєнного стану в Україні. 

- Звернення до Президента України, Верховної Ради України  та 
Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян від енергетичного 
колапсу. 

Відреагували: 
Офіс Президента України повідомив, що звернення  надіслано до 

Кабінету Міністрів України з проханням розглянути згідно з компетенцією та 
поінформувати про результати. 

Міністерство енергетики України повідомило про створення Робочої 
групи з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі при 
Міненерго. Також  Міненерго, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та 
USAID Проєкт енергетичної безпеки 07.07.2022 підписали Меморандум про 
взаєморозуміння, визначивши Проєкт USAID незалежною закупівельною 
агенцією для Фонду енергетичної підтримки України. Враховуючи 
цілеспрямовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної 
інфраструктури України та з метою залучення допомоги іноземних 
партнерів, Міненерго звернулося з проханням до Міністерства закордонних 
справ України дати доручення дипломатичним представництвам України в 
країнах Європи, а також в США, Канаді, Австралії, Японії та інших країнах 
поширити інформацію про Фонд серед органів державної влади у країнах 
перебування, до сфери відповідальності яких належать питання енергетики, 
іноземних енергетичних компаній, міжнародних організацій. 
          -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.  

Відреагували: 
Офіс Генерального Прокурора України повідомив про звернення в 

Генпрокуратуру Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету 
Міністрів України з приводу звернення районної ради. Враховуючи 
територіальну приналежність, Генпрокуратура звернулася до Львівської 
обласної прокуратури для перевірки викладених доводів та, за наявності 
підстав, вжиття заходів реагування. 

Львівська обласна прокуратура повідомила, що слідчими Головного 
управління Нацполіції у Львівській області здійснюється досудове 



4 
 
розслідування у двох кримінальних провадженнях з правовою кваліфікацією 
за ч.3 ст.201-2 КК України. Прокуратура вживає вичерпні заходи з метою 
забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування.  

Водночас наголошує, що відомості досудового розслідування можна 
розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 
якому вони визнають можливим. 

 Головне слідче Управління Нацполіції повідомило, що до їхніх 
основних завдань відноситься забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Їхніми 
організаційно-розпорядчими документами не передбачено ведення обліку 
кримінальних проваджень, у яких досліджується питання щодо незаконних 
дій окремих осіб, у тому числі, пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги, зокрема, ЗСУ, іншим військовим формуванням, правоохоронним 
органам. Стан досудового розслідування правопорушень, передбачених  
ст.201-2 КК України, перебуває на контролі керівництва слідчих управлінь 
Головних управлінь  Нацполіції  України в областях та у м.Києві. Водночас 
Головне слідче управління зазначає, що в разі надходження законопроектів 
стосовно внесення змін до ст. 201-2 КК України чи її виключення, 
працівниками ГСУ Нацполіції України буде прийнято участь у їх 
опрацюванні у визначеному порядку. 

 СБУ повідомила, що відповідно до завдань, визначених ст.2 Закону 
України «Про Службу безпеки України», вирішення порушених у зверненні 
питань виходить за межі її повноважень. 

 Інформація приймається до відома. 
 
Зареєструвалися депутати: М.Гнідець, О.Котис, Р.Павлів, 

Р.Плахтій,  М.Василина,  В.Деркач. 
У залі присутні 40 депутатів. 
 
1. Слухали: 
Про порядок денний 13-ї позачергової  сесії Львівської районної 

ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 13-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради»: 
1. Про затвердження списку присяжних для Жовківського 

районного суду Львівської області.  
2. Про затвердження списку присяжних для Пустомитівського 

районного суду Львівської області.  
3. Про затвердження списку присяжних для Городоцького 

районного суду Львівської області . 
4. Про затвердження списку присяжних для Кам`янка-Бузького 

районного суду Львівської області . 
5. Про погодження на отримання спеціального дозволу на 

користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «Профітті 
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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.  

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.  

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.  

8. Різне. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 13-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 40, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування власну пропозицію щодо доповнення проєкту 

рішення «Про порядок денний 13-ї позачергової сесії Львівської районної 
ради» питанням «Про розгляд постанови Львівської районної територіальної 
виборчої комісії від 08.11.2022 №67  «Про заміщення депутата Львівської 
районної ради Львівської області» та заслухати його п.1 даного проєкту 
рішення. 

Голосували: «за» –40, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
Головуючий вніс на голосування пропозицію ВО «Свобода» щодо 

доповнення проєкту рішення «Про порядок денний 13-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради» питанням «Про звернення Львівської районної 
ради до Президента України щодо присвоєння легендарному командиру 
добровольчого підрозділу  «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу 
звання Героя України (посмертно)» та заслухати його п.2 даного проєкту 
рішення.  

 Голосували: «за» –40, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
  
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного сесії не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 13-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» прийняти з внесеними 
доповненнями в цілому. 
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Голосували: «за» –39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 189 додається). 
 
2. Слухали: 
Про розгляд постанови Львівської районної територіальної 

виборчої комісії від 08.11.2022 №67  «Про заміщення депутата Львівської 
районної ради Львівської області». 

А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із текстом постанови Львівської районної 

територіальної виборчої комісії від 08.11.2022 №67  «Про заміщення 
депутата Львівської районної ради Львівської області» 

Зміст постанови депутати прийняли до відома.  
 Голова районної ради А.Сулим. 
Запросив до зачитання та підписання присяги депутата Львівської 

районної ради Мочурада Андрія Богдановича. 
А.Мочурад. 
Зачитав текст присяги. Також запропонував присутнім хвилиною 

мовчання  вшанувати пам'ять  загиблого  під час збройної агресії росії проти 
України Тараса Жеребецького, депутата Львівської районної ради. 

 
Проводиться перереєстрація депутатів. 
В залі присутній 41 депутат.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Зареєструвався депутат: Ю.Стечишин. 
У залі присутні 42 депутати.         
 
Сесійну залу залишив депутат А.Мочурад. 
У залі присутній 41 депутат.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3.Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради до Президента України 

щодо присвоєння легендарному командиру добровольчого підрозділу  
«ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України 
(посмертно). 

А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Я.Вайді, голові фракції ВО 

«Свобода» у Львівській районній раді. 
Я.Вайда. 
Зачитала присутнім звернення до Президента України щодо 

присвоєння легендарному командиру добровольчого підрозділу  «ОДЧ 
Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно). 

Пропозицій та доповнень до звернення та проекту рішення не 
поступило. 
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А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення щодо прийняття районною радою 

вищезгаданого звернення за основу і в цілому. 
Голосували: «за»–40, «проти»–0, «утримались»–0, не голосували» –1 . 
Рішення  прийняте. 
(рішення №190 додається). 
 
В сесійну залу повернувся А.Мочурад. 
У залі присутні 42 депутати.         
 
4. Слухали: 
Про затвердження списку присяжних для Жовківського районного 

суду Львівської області.  
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 затвердження списку 

присяжних для Жовківського районного суду Львівської області». 
Матеріали додаються. 
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 списку 

присяжних для Жовківського районного суду Львівської області» прийняти 
за основу і в цілому. 

Голосували: «за» –39 , «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №191 додається). 
 
 5. Слухали: 
 Про затвердження списку присяжних для Пустомитівського 

районного суду Львівської області. 
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 затвердження списку 

присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області». 
Матеріали додаються. 

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

присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області» 
прийняти за основу. 
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Голосували: «за» –39, «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до  
проєкту рішення. 
В.Деркач. 
Повідомив присутнім, що список присяжних для Пустомитівського 

районного суду Львівської області потрібно доповнити. Напередодні сесії 
поступила заява від Боцвін Лесі Миколаївни, яка дала згоду на обрання її до 
складу присяжних. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію В.Деркача. 
Голосували: «за» –38 , «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-0. 
Пропозиція прийнята. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження списку 

присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області» 
прийняти з внесеними доповненнями в цілому. 

Голосували: «за» –38 , «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №192 додається). 
 
6. Слухали: 
Про затвердження списку присяжних для Городоцького районного 

суду Львівської області.  
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 затвердження списку 

присяжних для Городоцького районного суду Львівської області». 
Матеріали додаються. 
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 списку 

присяжних для Городоцького районного суду Львівської області» прийняти 
за основу і в цілому. 

Голосували: «за» –39 , «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №193 додається). 
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7. Слухали: 
Про затвердження списку присяжних для Кам’янка-Бузького 

районного суду Львівської області.  
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 затвердження списку 

присяжних для Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області». 
Матеріали додаються. 
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 списку 

присяжних для Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області» 
прийняти за основу і в цілому. 

Голосували: «за» –38 , «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення №194 додається). 
 
8. Слухали: 
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 комісії з питань охорони довкілля і 
природних ресурсів О.Миколайчук. 

О.Миколайчук. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення  «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». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «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» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –24 , «проти»– 2, «утримались»–10, «не голосували»-6. 

 Рішення не прийняте. 
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9. Слухали: 
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 комісії з питань охорони довкілля і 
природних ресурсів О.Миколайчук. 

О.Миколайчук. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «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». 

 Наголосив, що комісія, враховуючи рішення Перемишлянської міської 
ради  Львівського району Львівської області від 21.10.2022 №2785, при 
розгляді даного питання дійшла негативного висновку. 

Матеріали додаються. 
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 «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» прийняти за основу і  в 
цілому. 

Голосували: «за» –34 , «проти»– 4, «утримались»–2, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 195 додається). 

 
10. Слухали: 
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 комісії з питань охорони довкілля і 
природних ресурсів О.Миколайчук. 

О.Миколайчук. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «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 
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села Лопушна Львівського району Львівської області». 

 Наголосив, що комісія, враховуючи рішення Бібрської міської ради 
Львівського району Львівської області від 28.10.2022 №3818,  при розгляді 
даного питання дійшла негативного висновку. 

Матеріали додаються. 
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 «СІТІ РЕНТ» з метою геологічного вивчення піску ділянки 
Лопушнянська, що знаходиться на відстані 300 м на південь від села 
Лопушна Львівського району Львівської області» прийняти за основу і  в 
цілому. 

Голосували: «за» –34 , «проти»– 1, «утримались»–4, «не голосували»-3. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 196 додається). 
 

 
11.Різне. 
Голова районної ради А. Сулим. 
Запропонував присутнім депутатам 07 грудня 2022 року провести  

чергову святкову сесію районної ради. Під час якої кожен депутат зможе 
прийняти участь у плетінні маскувальної сітки для Збройних Сил України. 
Закликав кожного депутата, по можливості, разом із своєю родиною, 
долучитися до даної ініціативи. 

Також повідомив, що партнери Львівської районної ради Район 
Саарпфальц (ФРН) запропонували прийняти у себе на оздоровлення та 
відпочинок українських дітей, які найбільше потерпіли від російської агресії 
(отримали інвалідність та втратили батьків). 

 Щодо питання погодження спеціального дозволу на користування 
надрами свої думки висловили: 

О.Котис. 
Запропонував повернутись до формату проведення чергових сесій 

районної ради. Також висловив прохання, щоб питання погодження 
спеціального дозволу на користування надрами вивчались депутатами 
різносторонньо та всебічно. Зазначив, що при розгляді подібних питань на 
засідання комісії потрібно запрошувати як голів ОТГ, так і представників від 
зацікавленої сторони, в даному випадку ТзОВ. 

В.Харчук. 
Зазначив, що в таких випадках апарату районної ради потрібно 

готувати два проєкти рішення, а саме: погодити та не погодити клопотання на 
отримання спеціального дозволу. 
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А.Сулим. 
Висловив думку, що зауваження слушні. Водночас зазначив, що право 

та обов’язок кожного депутата - працювати плідно та ефективно задля 
користі громади (виборців), які віддали за депутатів свої голоси. 

Подякував присутнім депутатам за спільну роботу та участь у 13-й 
позачерговій сесії. 

 
Голова районної ради оголосив про закінчення 13-ї позачергової сесії 

Львівської районної ради, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 
 
 

 
Голова Львівської районної ради         Андрій СУЛИМ 
 
 


