
ПРОТОКОЛ №  6 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області 
 

 

05.09.2019     м. Львів     16-30 год. 

 

Присутні: Я.Бондар, С.Велійка, М.Галуга, І.Гарат, В.Горбатенко, К.Дерюгін, Ю.Дмитренко, 

О.Дудок, Ю.Дума, М.Климишин, У.Кузик, Г.Кущак, Н.Лисяк, Я.Мандрук, І.Савіцький, 

Ю.Сегеда, Р.Скіра, А.Федчишин, В.Чайка, С.Шаламай – члени громадської ради. 

 

Запрошені: З.Самойлова – заступник начальника головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області – начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель. 

 

Р.Скіра повідомив, що на засіданні присутні 20 членів громадської ради.  

Р.Скіра оголосив порядок денний засідання: 

1. Розгляд звернення громадської ради при Миколаївській РДА щодо чисельних порушень 

законів України при виділенні земельних ділянок на території сільських рад району. 

2. Затвердження Інформація ГУ Держгеокадастру у Львівській області щодо перевірки фактів 

порушення земельного законодавства службовцями управління наведеними у статті 

Р.Оруджева на інтернет-ресурсі Форпост «Злодії з Держгеокадастру» 27 серпня. 

3. Різне. 

 

Вступне слово : 

Р.Скіра прокоментував пропозиції щодо реформування органів прокуратури – перетворення в 

Офіс прокурора, можливе повернення функції загального нагляду;  

переформатування НАБУ і ДБР, можливе їх злиття в одну структуру; 

анонсування перезавантаження кадрового складу судів, корупціоногенних центральних органів 

виконавчої влади, та зокрема, Держгеокадастру.  

 

 

По першому питанню : 

Р.Скіра розповів про факти порушення земельного законодавства при виділення земельних 

ділянок на території Тростянецької ОТГ (с. Тернопілля). 

За його інформацію відкрито кримінальне провадження (ст. 366 Кримінального кодексу України). 

У провадження розслідується неправомірні дії посадових осіб Тростянецької ОТГ, районного ДГК 

і Миколаївської РДА. 

Критичних зауважень до роботи начальника відділу ГУ ДГК у Миколаївському районі за останні 

роки назбиралося багато. 

Запропонував звернутися до начальника ГУ ДГК у Львівській області з пропозицією про 

звітування на черговій колегії ГУ ДГК у Львівській області таким керівникам управління: 

- начальника Миколаївського районного відділу Р.Білака; 

- начальника Пустомитівського відділу А.Зозулю. 

Р.Скіра звернувся до членів громадської ради з пропозицією надати наявну у них інформацію про 

скарги на керівників місцевих відділів (управлінь) ДГК, висвітлити проблемні питанні у їх роботі. 

Задля вчасного реагування як керівництва громадської ради, так і керівництва ГУ ДГК у 

Львівській області. 

 

 

ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ: 

Звернутися до керівництва ГУ ДГК у Львівській області щодо винесення на розгляд чергової 

колегії управління звітування керівників територіальних підрозділів: 

- начальника відділу в Миколаївському районі; 

- начальника відділу в Пустомитівському районі. 

 



 

По другому питанню : 

З.Самойлова ознайомила присутніх з наявною на цей час в головному управлінні інформацією 

про дану справу. Наголосила, що двічі пан Булик звертався до з клопотанням про надання 

дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. Однак отримував відмови, у тому числі після рішення суду. Оскільки, на даний 

час ця земля приватизована за розпорядженням голови Мостиської РДА ще у 2012 році. Головне 

управління не розпоряджається землями приватної власності. Скасувати незаконну приватизації, 

якщо так вважає п.Булик, може лише суд. 

З.Самойлова, не розуміє, чому стаття названа «Злодії з Держгеокадастру». До передачі у 

приватну власність спірної території Держгеокадастр та його працівники не мають жодного 

відношення.  

З.Самойлова вказала, що більш детальна відповідь на звернення і документи будуть надані 

громадській раді у місячний строк.  

Р.Скіра запропонував, що після отримання офіційної відповіді від головного управління 

звернутися до Р.Оруджева з цього питання.  

 

 

ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ: 

Після отримання офіційної відповіді ГУ ДГК у Львівській області на звернення громради надати 

розгорнуту відповідь з цього питання журналісту Р.Оруджеву та звернутися до 

правоохоронних органів за наявності підстав для їхнього реагування.  

 

 

По третьому питанню : 

Виступив А.Федчишин, розповів про свою ситуацію щодо відмови ГУ ДГК з надання дозволу на 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території 

Звенигородської сільської ради Пустомитівського району.  

З.Самойлова прокоментувала дану ситуації. 

Р.Скіра запропонував А.Федчишину повторно подати до ГУ ДГК клопотання з повним пакетом 

документів.  

 

У.Кузик розповіла про перевірку відділу у Сколівському районі щодо виділення земельної ділянки 

для створення реабілітаційного центру у с.Коростів Сколівського району – вулиця Гірська, 13. 

Розповіла про певні маніпуляції з цього питання місцевих посадових осіб. 

З цього питання виступили Р.Скіра, М.Климишин, Я.Мандрук. 

 

ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ: 

Зобов’язати ГУ ДГК у Львівській області надати відповідь на звернення ГР з цього питання. 

Управлінню контролю провести перевірку дотримання земельного законодавства та території 

Коростівської сільської ради. Сколівського району.  

Проінформувати членів ГР за наслідками розгляду звернення. 

 

 

Слухали О.Дудка щодо факту побиття 2 вересня власницею квартири двох студенток-

квартиранток 16 і 17 років. Відео опубліковано на Варті-1  
https://www.facebook.com/100017002772953/videos/503004863609602/  

Інформація також на є присутня на інтернет-сайтах новин:  
https://tsn.ua/ukrayina/ya-tebe-zaraz-nah-y-zab-yu-u-lvovi-vlasniki-kvartiri-pobili-dvoh-studentok-kvartirantok-
1405200.html 
https://portal.lviv.ua/news/2019/09/03/u-lvovi-vlasnytsya-kulakamy-i-nogamy-vyselyala-dvoh-divchat-
kvartyrantok-za-spravu-vzyalas-politsiya 

За фактом побиття ведуться слідчі дії. За інформацією до відео на Варті-1 власницею квартири є 

працівниця Львівської філії ДП «Центр державного земельного кадастру».  

https://www.facebook.com/100017002772953/videos/503004863609602/
https://tsn.ua/ukrayina/ya-tebe-zaraz-nah-y-zab-yu-u-lvovi-vlasniki-kvartiri-pobili-dvoh-studentok-kvartirantok-1405200.html
https://tsn.ua/ukrayina/ya-tebe-zaraz-nah-y-zab-yu-u-lvovi-vlasniki-kvartiri-pobili-dvoh-studentok-kvartirantok-1405200.html
https://portal.lviv.ua/news/2019/09/03/u-lvovi-vlasnytsya-kulakamy-i-nogamy-vyselyala-dvoh-divchat-kvartyrantok-za-spravu-vzyalas-politsiya
https://portal.lviv.ua/news/2019/09/03/u-lvovi-vlasnytsya-kulakamy-i-nogamy-vyselyala-dvoh-divchat-kvartyrantok-za-spravu-vzyalas-politsiya


Чи є скарги громадян на її роботу? Як вона виконує службові обов’язки? Хто приймав на роботу 

дану працівницю? Чи порушувала вона трудове законодавства?  

З.Самойлова – працівники ДП ЦДЗК не є державними службовцями. 

 

ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ: 

Заступнику голови Громадської ради О.Дудку звернутися до ГУ ДГК у Львівській області з 

вказаного вище факту, зокрема з пропозицією проведення службової перевірки.  

Проінформувати членів ГР за наслідками розгляду звернення. 

 

 

 

Голова громадської ради      Р. Скіра 

 

 

Секретар громадської ради     М. Климишин 


