
ПРОТОКОЛ №  3 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області 
 

 

17.12.2018     м. Львів     16-30 год. 

 

Присутні: Я.Бондар, С.Велійка, М.Галуга, І.Ганусяк, Ю.Гнатишин, В.Горбатенко, О.Дудок, 

М.Зайльо, М.Климишин, У.Кузик, Г.Кущак, Н.Лисяк, Р.Литвин, О.Лобай, Я.Мандрук, 

О.Миколайчук, В.Сабат, І.Савіцький, Ю.Сегеда, Р.Скіра, А.Федчишин, М.Цимбала, В.Чайка, 

А.Шустик – члени громадської ради. 

 

Запрошені: О.Рубан – заступник начальника головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області, О.Нашиванко – завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

ЗМІ – Д.Соломонко, журналіст Вісник Агрофорум. 

 

Кіхтан Світлана Миколаївна, Дмитренко Юрій Іванович – нові члени громадської ради. 

 

Р.Скіра повідомив присутніх про смерть Коцюруби Ігоря Івановича, відомого суспільного 

діяча, члена громадської ради. Попросив вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Розгляд заяв інститутів громадянського суспільства (ГО «Жіноча сотня Львівщини», 

ГО «Автомайдан-захід») про заміну учасників громадської ради.  

2. Інформація учасників АТО щодо виділення земельних ділянок у місті Самборі. 

3. Інформація ГУ ДГК у Львівській області щодо передачі земель з державної у 

комунальну власність ОТГ Львівської області. 

4. Інформація ГУ ДГК у Львівській області про земельну ділянку для будівництва 

норкової ферми у Бродівському районі. 

5. Формування плану роботи Громадської ради на 2019 рік.  

6. Різне. 

 

Слухали Р.Скіру, який оголосив порядок денний засідання та просив його підтримати. 

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Порядок денний роботи чергового засідання громадської ради при головному управлінні 

Держгеокадастру у Львівській області затвердити. 

 

По першому питанню : 

М.Климишин ознайомив присутніх із відповідними заявами громадської організації «Жіноча 

сотня Львівщини» та громадської організації «Автомайдан-захід» про заміну учасників 

громадської ради. 

Необхідні документи (відповідно до Положення про громадську раду) були додані до заяви.  

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до абзацу другого частини 1 та абзацу третього пункту 10 Положення про 

громадську раду внести зміни до складу громадської ради: 

- виключити Лобай Оксану Ігорівну; 

- включити Кіхтан Світлану Миколаївну; 

- виключити Ганусяка Ігора Івановича; 

- включити Дмитренка Юрія Івановича. 



 

 

По третьому питанню : 

О.Рубан проінформував членів громадської ради про передачу земель ОТГ. Довідка ГУ 

Держгеокадастру у Львівській області про стан виконання розпорядження КМУ від 31.01.2018 

№ 60-з щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність ОТГ на 2-му аркушах додається та є невід’ємною частиною 

цього протоколу. 

 

Я.Бондар запитав, який статус цих земельних ділянок? 

О.Рубан – це вільні землі сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. 

А.Федчишин, скільки землі передано Давидівській ОТГ Пустомитівського району? 

О.Рубан – планується передати 780 гектарів. 

Р.Скіра, повідомив, що вся інформація надана головним управлінням щодо передачі земель 

ОТГ за підсумками 2018 року буде надіслана членам громадської ради. 

М.Климишин – чи встановлювалися обмеження головним управлінням, зокрема заборона на 

зміну цільового призначення землі, при передачі землі у комунальну власність? 

О.Рубан – ні, жодних обмежень не встановлювалось. 

Р.Скіра, висловився про неконтрольовану забудову сільськогосподарських земель, своє 

бачення державного контролю у цьому напрямку. Про додатковий бонус місцевих рад, які 

отримали земельні ресурси для полонення місцевих бюджетів – якщо розумно розпорядитись.  

О.Рубан, вказав, що для зміни цільового призначення цих земель, потрібно ввести ці землі 

земель населеного пункту: генплан, проект землеустрою по зміні меж, ДПТ. Це довгий час – 1-

2 роки. 

Підсумовуючи, О.Рубан сказав, що у разі створення у 2019 році нових ОТГ і відповідного 

фінансування з державного бюджету, то робота головного управління з цього питання буде 

продовжуватися. 

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Роботу головного управління Держгеокадастру у Львівській області у 2018 році щодо 

передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність ОТГ 

Львівщини визнати задовільною. 

 

 

По четвертому  питанню : 

О.Рубан проінформував членів громадської ради про передачу земельних ділянок у 

Бродівському районі з аукціону площею 39 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва ТзОВ Хутро-1 та ТзОВ Хутро-2. 

Земельні ділянки передані в оренду на 7 років. 

Бродівською РДА (розпорядженнями) дано дозвіл на розробку та затверджено ДПТ, яким 

передбачено будівництво норкової ферми (копії додаються). 

Я.Бондар, запитав чи погоджувала місцева сільська рада передачу в оренду та будівництво 

норкової ферми. 

О.Рубан, повідомив, що йому достеменно це невідомо, одна без відома місцевої ради до 

переліку земельних ділянок на аукціон не внесли би. Окрім того, громадські слухання щодо 

ДПТ проводяться місцевою сільською радою, тому однозначно вони були спочатку не проти 

будівництва. Очевидно змінилася ситуація. 

В.Горбатенко, повідомив, що постановою КМУ від 28.08.2013 № 808  «Про затвердження 

переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» 

затверджено перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку. Так до цього переліку входять тваринницькі комплекси для вирощування хутрових 

тварин (3 тис. голів і більше). Розповів, що зараз відбувається Оцінка впливу на довкілля для 

будівництва цього об’єкта. 

Бродівською районною радою прийнято рішення про заборону будівництва хутрових ферм на 

території району. Є кілька тисяч підписів місцевих мешканців. 



М.Климишин, повідомив, що це не є компетенцією районної ради. 

Р.Скіра розповів про аналогічні інвестиційні проект та перепони для їх впровадження. 

Висловив своє бачення – що ініціативні місцеві мешканці не дадуть побудувати економічно та 

соціально доцільний і привабливий для району об’єкт. 

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та запропонувати В.Горбатенку підготовити запити у 

контролюючі та правоохоронні органи для з’ясування всіх обставин справи. 

 

 

По п’ятому питанню : 

Р.Скіра оголосив загальні пропозиції до план роботи на 2019 рік. Запропонував пропозиції 

формувати на квартал, зокрема, сформувати план виїзних засідань комісій чи Правління. 

 

Висловили своє бачення Ю.Сегеда, С.Велійка та ін. 

Р.Скіра наголосив присутнім, що кінцевий термін подання пропозицій до плану роботи ради 

на наступний рік – 31 грудня. План роботи має бути коротким – 5-7 пунктів. 

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та запропонувати О.Миколайчуку підготовити запит до 

управління контролю про надання статистичної інформації громадській раді : кількість 

перевірок; підсумки проведених перевірок; кількість матеріалів скерованих до правоохоронних 

органів; скільки кримінальних проваджень розпочато; скільки сплачено штрафів та ін. 

 

По другому питанню : 

Я.Мандрук проінформував присутніх щодо ситуації у м. Самборі, та дій попередньої 

громадської ради для допомоги 40 учасникам АТО отримати земельні ділянки для 

присадибного будівництва. Повідомив, що сьогодні не змогли прийняти участь у засіданні 

оскільки перебувають на службі чи військових зборах.  

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та включити у план виїзних засідань поїздку у місто Самбір для 

вивчення ситуації. 

 

 

По шостому питанню : 

О.Дудок проінформував про панахиду та похорон І.Коцюруби.  

М.Цимбала розповів про статтю на електронному ресурсі Zaxid.Net «Скнилівська комедія». 

О.Рубан вказав, що він на даний момент не готовий надати обгрунтовану відповідь з даного 

питання. 

Р.Скіра детальніше зупинився на аналізі по викладених у статті журналістів Марти 

Когут, Андрія Дрозда фактах, з вимогою давати оцінку виключно з позиції закону та 

повноважень Держгеокадастру. 

Запропонував інформацію взяти до відома та запропонувати М.Цимбалі підготовити 

інформаційні запити для з’ясування всіх обставин справи. 

 

Р.Скіра оголосив про закриття засідання громадської ради. 

 

 

Голова громадської ради      Р. Скіра 

 

 

Секретар громадської ради     М. Климишин 

https://zaxid.net/blogger/blogger_u29654/
https://zaxid.net/blogger/blogger_u29654/
https://zaxid.net/blogger/andriy_drozda_u53116/

