
ПРОТОКОЛ №3 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

 

 

18.07.2017р.        м. Львів, пр. Чорновола,4 

16.00 год. 

 

Присутні:  

 

Коваль П.І., громадська організація «Західноукраїнський регіональний 

навчальний центр», 

Дегтяренко О.О., громадська організація «Громадський актив Львова», 

Лялька В.В., громадська організація «Галас», 

Лобай О.І., громадська організація «Жіноча сотня Львівщини», 

Мандрук Я.О., громадська організація «Інститут розвитку демократії в 

Україні», 

Цюпко М.І., громадська організація «Правий сектор - Захід» 

Козьмук Б.П., громадська організація «Українська спілка інвалідів Афганістану, 

локальних війн, збройних сил та загального захворювання» 

Янішевський Т.Я., громадська організація «Державницька ініціатива Яроша» 

 

Нашиванко О.В., завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на засіданні громадської 

ради: 

 

1. Звіт про роботу ГУ Держгеокадастру за 2017 рік, зокрема щодо 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками. 

2. Постанова КМУ №413. Обговорення.  

3. Графік виїзних засідань громадської ради. Обговорення. 

4. Різне. 

 

1. По питанню 1 порядку денного  

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував заслухати звіт про роботу ГУ 

Держгеокадастру у 2017 році, зокрема щодо забезпечення учасників АТО 

земельними ділянками. Запропонував заслухати Нашиванка О.В. з інформацією 

про роботу ГУ Держгеокадастру у 2016 році. 

Виступаючий ознайомив присутніх із статистикою забезпечення учасників 

АТО земельними ділянками, проведеною роботою з резервування масивів 

земель для них, проведенням земельних аукціонів з продажу права оренди 

держземель. Після обговорення Мандрук Я.О. запропонував взяти інформацію 

до відома.  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О.: «за» - 8, «проти» - 0, 

«утрималось» – 0, одноголосно.  



 

2. По питанню 2 порядку денного  

слухали:  

Коваля П.І., який ознайомив присутніх зі змістом постанови КМУ №413, 

відзначив позитивні та негативні аспекти. Мандрук запропонував залучити 

експертів для аналізу можливих наслідків дії цієї постанови у питанні 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками.  

Голосували за пропозицію Мандрука: «за» - 7, «проти» - 1, «утрималось» – 0.  

 

Додатково слухали Козьмука, який запропонував залучати до засідань 

фермерів, людей які працюють на землі з питань їх бачення, з метою 

врахування інтересів виробників аграрної продукції. 

Мандрук запропонував взяти інформацію Коваля про нововведення у сфері 

розпорядження землями державної власності до відома. 

Голосували за пропозицію Мандрука: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно.  

 

3. По питанню 3 порядку денного  

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував започаткувати виїздні засідання громадської 

ради у районах Львівщини, з яких надходить найбільше проблемних питань 

пов’язаних з виділенням землі учасникам АТО, конфліктними ситуаціями у 

місцевих радах у земельних питаннях, вирішення яких потребує залучення 

громадськості. Запропонував перші засідання провести у Пустомитівському, 

Яворівському, Жовківському та Городоцькому районах Львівської області. 

Голосували за пропозицію Мандрука: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно.  

 

4. По питанню 4 порядку денного  

слухали:  

Янішевського, який проінформував присутніх про можливість призначення 

керівником ГУ Держгеокадастру у Львівській області А.Івасіва. Відзначив що 

Івасів раніше скомпроментував себе на інших державних посадах та не може 

бути призначений керівником державної установи. Для того щоби упередити 

таке призначення запропонував підготувати та надіслати відповідні звернення  

до керівництва Держгеокадастру, Львівської облдержадміністрації. 

Голосували за пропозицію Янішевського: «за»- 7, «проти»- 1, «утрималось»- 0 

 

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував присутнім закрити роботу засідання. 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. закрити засідання громадської 

ради: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 
 

Голова Громадської ради ______________________  Мандрук Я.О. 

 

Секретар Громадської ради _____________________ Нашиванко О.В. 


