
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №189  
    від “22” листопада  2022р.  

 
 
 
 
 
 

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

2. Про звернення Львівської районної ради до Президента України щодо 
присвоєння легендарному командиру добровольчого підрозділу  «ОДЧ Карпатська 
Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно). 

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

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

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.  

10. Різне. 
 

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ  
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ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ №190  
    від “22” листопада  2022р.  

 
 
 
 

Про звернення Львівської районної ради до Президента України щодо 
присвоєння легендарному командиру добровольчого підрозділу  «ОДЧ 

Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України 
(посмертно) 

 
Розглянувши звернення депутатської фракції ВО «Свобода» у Львівській 

районній раді від 21.11.2022 (додається), керуючись частиною другою статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,  
Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА:  

 
          1. Прийняти звернення Львівської районної ради до Президента України 
щодо присвоєння легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ 
Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України 
(посмертно),  згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 
А.Сулима. 

 
 

 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення районної ради 
від 22.11.2022 №190 

ЗВЕРНЕННЯ 
до Президента України щодо присвоєння легендарному командиру 

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

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, звертаємося з 
проханням присвоїти легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ 
Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно).  

Також, просимо заснований ним 49-ий окремий стрілецький батальйон 
Сухопутних військ України називати в його честь – 49-ий Окремий стрілецький 
батальйон «Карпатська Січ» ім. Олега Куцина. Адже бійці активно продовжують 
його справу як добровольці у 49-ому Окремому стрілецькому батальйоні, 
підрозділах ССО, ДУК, НГУ та інших.  

Олег Куцин почав боротьбу за Українську державу в 1989 році в одному з 
найскладніших регіонів нашої держави – на Закарпатті. Був активістом Руху, 
«Просвіти», головою Закарпатської обласної організації Всеукраїнського 
об’єднання «Державна самостійність України», створеного бандерівцями-
політв’язнями, згодом і заступником голови ДСУ. Велика заслуга Олега Куцина у 
тому, що сепаратистські рухи на Закарпатті не перемогли.  

Був учасником студентської акції «Революція на граніті», першим підняв 
Державний Прапор України над м. Тячевом у кінці 80-их. Також, у статусі 
сотника «Закарпатської сотні» під час Революції Гідності виносив поранених із 
вул. Інститутської. Олег Куцин – учасник вшанування героїв Холодного Яру, із 
січня 1997 року – член історичного клубу «Холодний Яр», ідейний натхненник 
історичного клубу «Красне поле». Завжди наголошував, що як тільки ми 
перестанемо вшановувати полеглих борців за Україну, перестанемо бути нацією.  

З початку нульових до початку російсько-української війни, керівник 
закарпатської «Свободи».  

З юних літ знав, що війна з росією неминуча і доведеться боротися зі 
зброєю в руках. Так і сталося: у 2014 – 2016 рр. командир ОДЧ «Карпатська Січ», 
учасник боїв за Донецький аеропорт, Піски, Водяне, Опитне та ін. Очолював 
комбатантську організацію «Легіон Свободи». 24 лютого 2022 року Куцин Олег 
спільно з побратимами відновив Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ», 
який обороняв Київщину від окупантів.  

Добровольчий рух під його керівництвом набирав обертів, сотні бійців 
увійшли в лави ЗСУ, створивши добровольчий 49-й окремий стрілецький 
батальйон «Карпатська Січ». Після боїв на Київщині «Карпатська Січ» тепер 
воює на Ізюмському напрямку.  

До складу підрозділу входять представники більше двадцяти 
національностей із різних континентів, які у боротьбі проти росії стають 
українськими козаками. Усе це завдяки шаленому авторитету «Кума», якому у 
званні молодшого лейтенанта, на передовій, Генштаб доручив створення 
батальйону. 

Прийняте на 13-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  22.11.2022 року. 

 
Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
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ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
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РІШЕННЯ №191  
    від “22” листопада  2022р.  

 
 
 
 

Про затвердження списку присяжних для  
Жовківського районного суду Львівської області 

 
Враховуючи викладене в поданні територіального управління державної 

судової адміністрації України в Львівській області від 01.08.2022 №04-884\22 
стосовно затвердження списку присяжних для Жовківського районного суду 
Львівської області, на підставі статті 64 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального законодавства, 
висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 20.09.2022 та від 18.11.2022, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити список присяжних для Жовківського районного суду 

Львівської області строком на три роки згідно з додатком. 
2. У випадку надходження на адресу районної ради заяв про згоду бути 

присяжним, на сесіях районної ради вносити доповнення до списку  присяжних 
для Жовківського районного суду Львівської області, довівши їх загальну 
чисельність до 25 осіб. 

3. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ
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Додаток  
до рішення районної ради  
від 22.11.2022 №191 

 
Список присяжних для Жовківського районного суду Львівської області 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата 
народжен

ня 

Місце 
постійного 

проживання на 
території, на 

яку 
поширюється 
юрисдикція 
відповідного 

суду 

Місце роботи 
(найменування) 

та адреса 
підприємства, 

установи, 
організації 

Посада, назва 
структурного 

підрозділу 
підприємства, 

установи, 
організації 

Контактні 
телефони 
(робочий, 
домашній, 
мобільний) 

1. Пущинський 
Василь 
Федорович 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

2. Вербило 
Олександр 
Володимирович 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

3. Березяк Олена 
Михайлівна 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

4. Войтович 
Богдан 
Богданович 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

5. Чурій Ірина 
Степанівна 
 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

6. Масола Андрій 
Володимирович 
 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

7. Питель Ігор 
Кирилович 

***** м.Жовква, ***** ***** ***** 

8. Савка Богдан 
Петрович 

***** с.Замочок ***** ***** ***** 

9. Сало Любов 
Василівна 

***** с. Замок ***** ***** ***** 

10. Бродик Ореста 
Петрівна 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

11. Гурський Роман 
Володимирович 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

12. Боцвінок 
Мар’яна 
Михайлівна  

***** с. Воля  ***** ***** ***** 

13. Швай Віталій 
Тадейович 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

14. Бутинець Анна 
Петрівна 

***** м.Жовква,  ***** ***** ***** 

15. Павленчик 
Наталія 
Федорівна 

***** смт. Куликів,  ***** ***** ***** 

16. Босий 
Володимир 
Ігорович 

***** с. Добросин,  ***** ***** ***** 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
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Про затвердження списку присяжних для  

Пустомитівського районного суду Львівської області 
 
Враховуючи викладене в поданні територіального управління державної 

судової адміністрації України в Львівській області від 01.08.2022 №04-885\22 
стосовно затвердження списку присяжних Пустомитівського районного суду 
Львівської області, на підставі статті 64 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального законодавства, 
висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 20.09.2022 та від 18.11.2022, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити список присяжних для Пустомитівського районного суду 

Львівської області строком на три роки згідно з додатком. 
2. У випадку надходження на адресу районної ради заяв про згоду бути 

присяжним,  на сесіях районної ради вносити доповнення до списку  
присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області, довівши 
їх загальну чисельність до 20 осіб. 

3. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ
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Додаток  
до рішення  районної ради  
від 22.11.2022 №192 

 
Cписок присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області 

 
№ 
п/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Дата 
народжен

ня 

Місце 
постійного 
проживання на 
території, на 
яку 
поширюється 
юрисдикція 
відповідного 
суду 

Місце роботи 
(найменування) та 
адреса 
підприємства, 
установи, 
організації 

Посада, 
назва 
структурн
ого 
підрозділу 
підприємст
ва, 
установи, 
організації 

Контактні 
телефони 
(робочий, 
домашній, 
мобільний) 

1. Боцвін Василь 
Степанович 

*** м.Пустомити *** *** *** 

2. Дзик Ліля 
Петрівна 

*** м.Пустомити,  *** *** *** 

3. Гаврилів 
Оксана 
Андріївна 

*** с.Піски *** *** *** 

4. Скочиляс 
Петро 
Ярославович 

*** смт.Щирець *** *** *** 

5. Кваснікевич 
Андрій 
Миколайович 

*** смт.Щирець,   *** *** *** 

6. Боцвін Леся 
Миколаївна 

*** м.Пустомити,  *** *** *** 

 
 
 
Заступник голови районної ради     Марта ІЛЬЧИШИН 
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    від “22” листопада  2022р.  

 

Про затвердження списку присяжних для  
Городоцького районного суду Львівської області 

 
Враховуючи викладене в поданні територіального управління державної 

судової адміністрації України в Львівській області від 19.04.2022 №04-448\22 
стосовно затвердження списку присяжних для Городоцького районного суду 
Львівської області, на підставі статті 64 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального законодавства, 
висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 18.11.2022, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити список присяжних для Городоцького районного суду 

Львівської області строком на три роки згідно з додатком. 
2. У випадку надходження на адресу районної ради заяв про згоду бути 

присяжним, на сесіях районної ради вносити доповнення до списку  присяжних 
для Городоцького районного суду Львівської області, довівши їх загальну 
чисельність до 20 осіб. 

3. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ



 2 

Додаток  
до рішення  районної ради  
від 22.11.2022 №193 
 

Cписок присяжних для Городоцького районного суду Львівської області 
 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Дата 
народжен

ня 

Місце постійного 
проживання на 
території, на яку 
поширюється 
юрисдикція 
відповідного суду 

Місце роботи 
(найменування) та 
адреса підприємства, 
установи, організації 

Посада, 
назва 
структурног
о підрозділу 
підприємств
а, установи, 
організації 

Контактні 
телефони 
(робочий, 
домашній, 
мобільний) 

1. Виздра 
Михайло 
Михайлович 

*** с.Братковичі *** *** *** 

2. Пришляк 
Леся Іванівна 

*** с.Черлянське  *** *** *** 

3. Максимець 
Андрій 
Васильович 

*** м.Городок,  *** *** *** 

4. Осіпчук 
Анатолій 
Васильович 

*** с.Бартатів,  *** *** *** 

5. Феденко 
Михайло 
Богданович 

*** м.Городок,  *** *** *** 

6. Тимань 
Тетяна 
Миколаївна 

*** с.Вишня *** *** *** 

 
 
 

Заступник голови районної ради      Марта ІЛЬЧИШИН 



 1 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №194  
    від “22” листопада  2022р.  

 
 

Про затвердження списку присяжних для  
Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області 

 
Враховуючи викладене в поданні територіального управління державної 

судової адміністрації України в Львівській області від 01.08.2022 №04-883\22 
стосовно затвердження списку присяжних для Кам`янка-Бузького районного 
суду Львівської області, на підставі статті 64 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального законодавства, 
висновки постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 20.09.2022 та від 18.11.2022, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити список присяжних для Кам’янка-Бузького районного суду 

Львівської області строком на три роки згідно з додатком. 
2. У випадку надходження на адресу районної ради заяв про згоду бути 

присяжним,  на сесіях районної ради вносити доповнення до списку  
присяжних для Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області, довівши 
їх загальну чисельність до 10 осіб. 

3. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ



 2 

Додаток  
до рішення  районної ради  
від 22.11.2022 №194 
 

Список присяжних для Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області 
  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата 
народжен

ня 

Місце 
постійного 
проживання на 
території, на 
яку 
поширюється 
юрисдикція 
відповідного 
суду 

Місце роботи 
(найменування) та 
адреса 
підприємства, 
установи, 
організації 

Посада, 
назва 
структурн
ого 
підрозділу 
підприємс
тва, 
установи, 
організації 

Контактні 
телефони 
(робочий, 
домашній, 
мобільний) 

1.  Біганський 
Руслан 
Степанович 

*** м.Кам`янка-
Бузька 

*** *** *** 

 
 
 
 

Заступник голови районної ради     Марта ІЛЬЧИШИН 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №195 
 
    від “22” листопада  2022р.  

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 
 

Розглянувши лист Державної служби геології та надр України 
(Держгеонадра) з доданими матеріалами  від 27.09.2022 №3375\07\2-22 
(вх.№294 від 04.10.2022, додаються) щодо надання погодження ТОВ «ВЕСТ 
ІНВЕСТ» на отримання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення піску ділянки «Горішня ріка», що знаходиться у 
Львівському районі Львівської області, на підставі статті 10 Кодексу України 
"Про надра", відповідно до пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.05.2011 №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.02.2020 №124), керуючись статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Перемишлянської 
міської ради Львівського району Львівської області від 21.10.2022 №2785, 
висновок постійної комісії Львівської районної ради з питань охорони 
довкілля і природних ресурсів від 08.11.2022,  Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Не погоджувати Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ 

ІНВЕСТ»   клопотання на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Горішня ріка», що 
знаходиться на відстані 0,4 км на північ від села Тучне Львівського району 
Львівської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів 
(О.Миколайчук). 

 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №196 
 
    від “22” листопада  2022р.  

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 300м на південь від села Лопушна Львівського району Львівської 
області 

 
Розглянувши лист Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) з доданими матеріалами  від 13.10.2022 №3743\07\2-22 
(вх.№296 від 14.10.2022, додаються) щодо надання погодження ТОВ «СІТІ 
РЕНТ» на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення піску ділянки Лопушнянська, що знаходиться у 
Львівському районі Львівської області, на підставі статті 10 Кодексу України 
"Про надра", відповідно до пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.05.2011 №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.02.2020 №124), керуючись статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Бібрської міської 
ради Львівського району Львівської області від 28.10.2022 №3818, висновок 
постійної комісії Львівської районної ради з питань охорони довкілля і 
природних ресурсів від 08.11.2022,  Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Не погоджувати Товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ 

РЕНТ»   клопотання на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки Лопушнянська, що 
знаходиться на відстані 300 м на південь від села Лопушна Львівського району 
Львівської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів 
(О.Миколайчук). 

 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
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