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ПРОТОКОЛ №1 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

16.05.2018р.        м. Львів, пр. Чорновола,4 

17.30 год. 

 

 

 

Присутні:  

 

Коваль П.І., громадська організація «Західноукраїнський регіональний 

навчальний центр», 

Правосудов В.В., громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників 

бойових дій та волонтерів АТО», 

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

Цимбала М.І., громадська організація «Слава нації», 

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

локальних війн, збройних сил та загального захворювання» 

Святошенко Р.Б., громадська організація «Державницька ініціатива Яроша», 

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

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

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

 

 

Тхір Р.І., перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру 

у Львівській області. 

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

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

 

Литвин Р.І., громадська організація «Львівська аграрна палата» 

 

Представники учасників АТО м. Самбір, Львівської області. 

 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на засіданні громадської 

ради: 

 

1. Звіт про діяльність Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області, зокрема щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками. 

2. Інформація про здійснення виїзних перевірок Громадською радою.  

3. Розгляд звернень громадян.  

4. Різне. 
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По питанню 1 порядку денного:  

слухали:  

Мандрука Я.О., який відкрив засідання, ознайомив присутніх з порядком денним 

засідання та запропонував заслухати звіт про роботу Головного управління  

Держгеокадастру, зокрема щодо забезпечення учасників АТО земельними 

ділянками. Запропонував заслухати Тхіра Р.І. з інформацією про роботу ГУ 

Держгеокадастру. Який ознайомив присутніх із статистикою забезпечення 

учасників АТО земельними ділянками, проведеною роботою Головним 

управлінням щодо інших основних напрямів діяльності Держгеокадастру, 

зокрема організацією та проведенням земельних аукціонів з продажу права 

оренди державних земель сільськогосподарського призначення (за межами 

населеного пункту), веденням бази даних Державного земельного кадастру, 

проведенням нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Львівщини 

тощо. Також виступаючий відповів на питання учасників засідання. Зокрема 

щодо матеріально-технічного забезпечення працівників Головного управління в 

частині комп’ютерної, оргтехніки для належного здійснення робіт визначених 

державою з ведення та наповнення земельного кадастру зокрема. Тхір Р.І. 

відзначив що справді це питання потребує покращення, адже багато техніки 

потребує оновлення. Проте, через бюджетні обмеження, не може бути закуплена 

чи оновлена. Також присутні обговорили стан розгляду попередніх звернень 

Громадської ради щодо проблемних питань, зокрема у Пустомитівському районі. 

Після обговорення Мандрук Я.О. запропонував:  

1. Взяти інформацію Тхіра Р.І. до уваги та вцілому схвалити роботу ГУ 

Держгеокадастру.  

2. Доручити Мандруку Я.О. підготувати звернення щодо покращення 

матеріально-технічного забезпечення роботи Головного управління,  

3. Звернутися до Управління контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління про стану розгляду звернення щодо 

функціонування піщаного кар’єру (с.Хоросно, Пустомитівського району),  

4. Звернутися до Держгеокадастру, Львівської облдержадміністрації, 

Пустомитівської районної ради щодо стану виділення земель у м.Пустомити та 

прилеглих територіях, а також провести засідання Громадської ради за 

результатами порушених питань. 

 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О.: «за» - 9, «проти» - 0, 

«утрималось» – 0, одноголосно.  

 

По питанню 2 порядку денного:  

Присутні розпочали обговорення питання 2, щодо проведеної роботи на 

виїздних засіданнях громадської ради. Мандрук Я.О. доповів про здійснені 

виїзди членами громадської ради до Яворівського та Пустомитівського районів 

Львівської області. Зокрема наголосив на неналежно організованій роботі 

керівником Відділу у Яворівському районі, щодо якого було скеровано листи 
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начальнику ГУ Держгеокадастру у Львівській області, та в подальшому 

звільнено з займаної посади. Відзначив роботу Відділу у Пустомитівському 

районі, зокрема відкритість керівника цього відділу для громадян, належному 

наданні адмінпослуг, завершенням робіт з передачі земель держвласності 5 ОТГ 

Пустомитівського району, забезпечення земельними ділянками учасників АТО. 

Відзначив, що ця форма роботи є результативною та запропонував продовжувати 

практику виїздів на місця в подальшому. Під час обговорення цього питання 

Цимбала М.І. запропонував підвищити ефективність виїздів, відповідно 

звернутись до Головного управління для допомоги в організації таких виїздів, 

зокрема розміщувати оголошення для громадськості про дату та час виїзного 

засідання, просити супровід виїздів посадовими особами Головного управління 

для вирішення проблемних питань на місці, зокрема залучати першого 

заступника начальника Головного управління Тхіра Р.І. та секретаря 

Громадської ради Нашиванка О.В. наступне виїзне засідання запропонували 

провести у Самбірському районі. 

 

Голосували за цю пропозицію: «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 

 

По питанню 3-му порядку денного:  

слухали:  

Мандрука Я.О., який повідомив присутнім, що від учасників АТО м.Самбір 

надійшло звернення щодо надання підтримки, допомоги у вирішенні 

проблемних питань з надання земельних ділянок 200-а учасникам АТО, 

запропонував вислухати присутніх на засіданні представників. Після виступу 

представників учасників АТО м.Самбір, які окреслили суть проблем з наданням 

земельних ділянок, зокрема у правовій площині та технічних затримок, відмовок 

у наданні документації учасники засідання обговорили шляхи вирішення 

проблем у правовій площині. Вирішили надати всю необхідну консультативну 

та юридичну підтримку для вирішення питання. Також здійснити виїзд до 

Самбірського району членами громадської ради спільно з представниками 

головного управління. 

Голосували за цю пропозицію: «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 

 

Також слухали Литвина Р.І. із зверненням до громадської ради щодо 

необ’єктивності місцевої ради у Яворівському районі при оформленні земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паїв). 

Зокрема причиною свого звернення до громадської ради вказав що неодноразово 

звертався до всіх структур щодо цього але без результату, а оплачувати суди 

люди не можуть.  Мандрук Я.О. запропонував створити комісію для з’ясування 

всіх обставин спільно з Головним управлінням, підготувати відповідні звернення 

до Головного управління та сільської ради. Обговорення. 

Голосували за цю пропозицію: «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 
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По питанню 4-му порядку денного:  

слухали:  

Цимбалу М.І., який відзначив відсутність налагодженої співпраці з 

керівництвом Головного управління, запропонував створити робочу групу з 

цього питання та за 2-а тижні провести її засідання. 

 

Голосували за пропозицію Цимбали М.І.: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» 

– 0, одноголосно.  

 

Обговорення. 

 

слухали:  

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

обов’язковим оголошенням дати наступного засідання на сайті ГУ 

Держгеокадастру у Львівській області. 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. закрити засідання громадської 

ради: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 

 

 

 

 

 

Голова Громадської ради      Мандрук Я.О. 

 

 

 

Секретар Громадської ради      Нашиванко О.В. 


