
 

Протокол 2 

 

засідання Громадської Ради 

при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського 

господарства (ЛОУЛМГ) 

 
       від 16.05.2019 р.                                          м. Львів, вул. Яворницького,8б 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підсумки проведення  Акції «Майбутнє лісу у Твоїх руках»  та 
обласного конкурсу на краще учнівське лісництво Львівської області. 
 

Доповідає: Голова комісії лісового господарства ГР  Репех В.П. 

 

2. Підсумки господарської діяльності держпідприємств Львівського 
ОУЛМГ за 1 квартал 2019 року. 

 

Доповідає:начальник відділу економіки та фінансів Львівського ОУЛМГ 

Кисіль Б.В. 

 

Моніторинг відкриття сезону полювання на пернату дичину, 
своєчасне відкриття сезону полювання в 2019 році, подача лімітів та 
розгляд звернень громадян. 

 

 Доповідає: Голова комісії мисливського господарства ГР Хомич В.В. 

 

4. Різне. 

 
Засідання Громадської Ради відкрив голова Громадської Ради           

Білас С.Я.  
 

Голова ГР Білас С.Я. - оголосив, що кількість зареєстрованих становить 42 

особи та запропонував розпочати засідання ГР, що було підтримано. 

 

Голосували: 

«ЗА» - 42 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

 

 



 

Перше питання. 

Слухали:  

По першому питанню засідання голова комісії лісового господарства 

Громадської ради Репех В.П.  виступив з інформацією про підсумки Акції 

«Майбутнє лісу у твоїх руках – 2019» та обласного конкурсу на краще 

учнівське лісництво. 

20 квітня – у «День довкілля» добігла до кінця всеукраїнська Акція 

Держлісагентства України «Майбутнє лісу у твоїх руках». 

Завдяки сприятливим погодним умовам на території всіх державних 

лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ Акція пройшла активно та  

відбулось багато заходів з посадки лісу, озеленення та благоустрою територій, а 

також проведено різноманітні конкурси та ознайомчо-пізнавальні заходи з 

учнівською молоддю. 

Участь у садінні лісу та заходах Акції також взяли представники обласної 

адміністрації та обласної ради,  а також органи місцевого самоврядування, 

члени Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, працівники обласного 

Центру зайнятості та Головного управління Пенсійного фонду України у 

Львівській області, компанії «Пепсі кола», магазину COLUMBIA Львів в 

рамках співпраці компаній, які сертифіковані за схемою FSC (Лісової 

Наглядової Ради) та інші. 

           

         Загалом, до заходів Акцій долучилось понад 4 тис. чол., з них 2,1тис. чол. 

– учнівська молодь та понад 600 представників громадськості. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

- Інформацію голови комісії лісового господарства Громадської Ради 

Репеха В.П. взяти до відома.  

 

«ЗА»-42 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

  

Друге питання. 

 

По другому питанню порядку денного  Кисіль Б.В.  прозвітував  про 

підсумки фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських 

підприємств Львівського ОУЛМГ за 1 квартал 2019 року. 

За    1 квартал 2019 року підприємства Львівського ОУЛМГ забезпечили 

виконання запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та 

лісовідновних заходів. 

Загальні обсяги відтворення лісів склали 451 га. Зокрема, створено 345 га 

лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 106 га, що 

становить 23% від всього обсягу лісовідновлення. 

Доповнення лісових культур було проведене на площі 368 га. 



Рубки формування та оздоровлення лісів проведено на площі 3,7     

тис.га., в тому числі рубки догляду в молодняках проведені на площі  0,5 тис. 

га. 

За І квартал 2019 року обсяг незаконних рубок знизився на 232 куб. м (50%) у 
порівнянні  з І квартал 2018 року та склав 230 куб.м.  

 

За період з початку року підприємствами управління від всіх видів рубок 

заготовлено 230,0 тис. кбм. деревини, в тому числі на рубках головного 

користування – 122,3 тис. кбм. 

В круглому вигляді було реалізовано  175,8 тис.кбм. деревини. 

На власних виробничих потужностях за 1 квартал 2019 року перероблено 

46,6 тис.кбм. деревини, що на 1,6 тис.кбм менше, ніж за відповідний період 

минулого року. 

Обсяг реалізації продукції склав 270,7 млн.грн., або 95,8% до відповідного 

періоду минулого року. Спад обсягів реалізації відбувся через ряд негативних 

факторів, які склалися на ринку деревини з початку поточного року. 

Рівень середньомісячної заробітної плати по підприємствах управління 

досяг 10 540 гривень, або 112,1% до рівня відповідного періоду минулого року.  

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах управління – 

відсутня.  

Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства за 1 квартал 2019 рік сплатили до бюджетів усіх рівнів  93,4 млн 

гривень податків та зборів (обов’язкових платежів).  

Зокрема, до державного бюджету України сплачено майже 49,3 млн. грн. 

та 23,4 млн. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого 

бюджету. Єдиного соціального внеску сплачено 20,6 млн.грн.  

 

УХВАЛИЛИ: 

- Інформацію Кисіля Б.В. взяти до відома  

 

«ЗА»-42 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

Третє  питання. 

По третьому питанню виступив голова комісії по мисливському 

господарству Громадської ради Хомич В.В. Він зазначив, що на сьогодні 

актуальною проблемою, яку необхідно спільно вирішувати є браконьєрство. 

Також у весняний період для користувачів мисливських угідь постає ще одна 

проблема, яка наносить шкоди природному середовищу  – спалювання сухої 

рослинності. Хомич В.В. надав пропозицію членам Громадської ради 

долучитись до проведення інформаційної компанії, використовуючи різні 

засоби масової інформації, щоб привернути увагу широкого загалу людей щодо 

недопущення спалювання сухої рослинності. З цією метою також 



запропоновано створити рейдові бригади, із залученням працівників єгерської 

служби, щоб виявляти порушників законодавства та притягнути їх до 

відповідальності. 

Крім цього наголосив на тому, що 13 травня 2019 року Міністерством 

екології України погоджено проект лімітів на добування дичини в 2019 році.  

Також зазначив, що на комісію мисливського господарства ГР поступило 

дві скарги від членів мисливських товариств області. На даний час дані скарги 

спільно розглядаються членами комісії із відділом мисливського господарства 

Львівського ОУЛМГ. На наступне засідання ГР буде повідомлено про 

результати розгляду даного питання. 

 

ВИРІШИЛИ : 

 

За результатами обговорень вирішили звернутися до Державної 

екологічної інспекції у Львівській області щодо законності внесення 

фермерськими господарствами області добрив на поля, через які гинуть дикі 

тварини (птахи, гризуни та інші), а також з  пропозицією, проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи в органах місцевого самоврядування, 

навчальних закладах та висвітлення агітаційної інформації на телебаченні, 

пресі, щодо запобіганню та подолання наслідків спалювання сухої рослинності 

у Львівській області 

Звернутися до Львівського ОУЛМГ про створення рейдових груп, які 

забезпечать контроль на території області в лісових угіддях щодо виявлення 

фактів браконьєрства, спалювання сухої рослинності та притягнення винних 

осіб до відповідальності, що порушують природоохоронне законодавство. 

 

«ЗА»-42 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

В різному виступив член Громадської ради Петров С.В., який 

запропонував розширити площу природо заповідного фонду на території 

Сколівського району, зокрема збільшення площі НПП «Сколівські Бескиди». 

 

ВИРІШИЛИ : 

 

За результатами обговорень вирішили та запропонували Петрову С.В. на 

наступне засідання Громадської Ради підготувати пропозиції та обґрунтування 

щодо потреби збільшення та розширення природо заповідного фонду 

Сколівського району та області зокрема. 

 

«ЗА»-42 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

На завершення Голова ГР   Степан Білас подякував членам Громадської 

ради за активну та  плідну співпрацю у  вирішенні багатьох  важливих  питань  



лісового господарства Львівщини та за участь у Всеукраїнській акції 

Державного агентства лісових ресурсів України «Майбутнє лісу у твоїх руках». 

 

Голова Ради зазначив, що порядок денний зборів ГР при ЛОУЛМГ вичерпаний,  

подякував присутнім за плідну роботу, закрив засідання ГР.  

 

 

 

 

 

Голова громадської  ради                                         Степан  Білас 

 

 
Секретар                                                       Василь Репех 


