ПРОТОКОЛ № 3

засідання Правління громадської ради
при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області

23.09.2019

м. Львів

17.00 год.

Присутні: Ю.Сегеда, М.Климишин, У.Кузик, Р.Скіра, К.Дерюгін, С.Велійка, А.Федчишин –
члени Правління громадської ради.
Присутні 7 членів Правління громадської ради.
Запрошені: І.Крук – заступник начальника управління-начальник відділу правового
забезпечення головного управління Держгеокадастру у Львівській області; О.Нашиванко –
завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю головного управління Держгеокадастру
у Львівській області; Б.Сірків – голова громадської організації «Львівська обласна спілка
соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих».

Порядок денний засідання
1. Інформація ГУ ДГК про кримінальні провадження щодо посадових осіб головного
управління.
2. Формування громадської думки щодо дій співробітників Слідчого управління ГУ НП у
Львівській області, які можуть мати упереджений підхід до розслідування кримінальних
проваджень стосовно службовців ГУ Держгеокадастру у Львівській обл.
3. Різне.
Слухали Р.Скіру, який оголосив порядок денний засідання.
По першому питанню :
Р.Скіра повідомив загальну інформацію про кримінальні провадження щодо посадових осіб
головного управління.
Запевнив, що ні Громадська рада, ні Правління Громадської ради не буде жодним чином
тиснути на слідство та прокуратуру.
Однак, громадська рада та Правління мають виконувати функцію громадського моніторингу
як щодо дій посадових осіб ГУ ДГК у Львівській області, так і щодо дій посадових осіб інших
державних органів щодо посадовців головного управління..
І.Крук проінформувала членів Правління про хронологію подій, які стосуються видачі
головним управлінням відмов заявникам (громадянам) у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства у межах населеного пункту с.Зимна Вода Пустомитівського району
на загальну площу біля 28 га. Причина досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 12018140000000039 від 15.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України ‒ нібито не виконання керівництвом
головного управління рішень судів.
Це кримінальне провадження та ці справа загалом пов’язана з кримінальним провадження щодо
неправомірних дій державного реєстратора відділу ДГК у Пустомитівському районі по
внесенню відомостей до Державного земельного кадастру земельної ділянки ТзОВ «Галімпекссклодзеркальний завод» щодо земельної ділянки у комунальну власність. Галицький районний
суд виправдав державного реєстратора. Однак арешт земельної ділянки (накладений судом у
цій справі) до сих пір не знято.

У травні 2018 року до Державного земельного кадастру внесені відомості про зміну межі
с.Зимна Вода Пустомитівського району.
Судові засідання в адміністративних справах відбувалися протягом 2018-2019 років.

По другому питанню :
Р.Скіра підкреслив, що здійснюючи громадський контроль, Громадська рада вважає за
необхідне вивчити компетентними органами наступні дії слідчих та прокурорів:
- тиск, поспішність слідчих дій, заангажованість правоохоронних органів;
- пропозицію процесуального прокурора про угоду зі слідством;
- чому до сих пір не знятий арешт із земельної ділянки.
А,Петришин виконав рішення, суду, а саме: розглянув повторно заяву до ГУ ДГК у Львівській
області.
Виникає питання: чому одному А.Петришину намагалися вручити підозру, а не всім керівникам
ГУ ДГК у Львівській області.
Процес досудового розслідування має бути об’єктивним і неупередженим. Не можна
добиватися покарання незаконними діями. Однак, всі обставини справи дають підстави
говорити, що це замовна справа проти конкретно А.Петришина.
Детальніше зупинився на ситуації щодо перевірки роботи юридичного управління ГУ ДГК і дій
ГР у цьому напрямку.
Голосували: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати відповідне звернення Правління до голови Львівської ОДА М.Мальського та в.о.
прокурора Львівської області О.Русецького щодо всебічного та правового аналізу даної
конфліктної ситуації, яка виходить за межі правового поля, і створити комісію для розгляду
Звернення.

По третьому питанню :
Б.Сірків підняла питання про виділення земельних ділянок учасникам АТО Львівською ОДА
для дачного будівництва на території Зимноводівської сільської ради – залишилося
нерозподіленими більше 30 ділянок.
Р.Скіра запропонував звернутися для вирішення цього питання до в.о. начальника управління
архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Ткачук О.В..
Р.Скіра оголосив про закриття засідання Правління громадської ради.

Голова громадської ради

Р. Скіра

Секретар громадської ради

М. Климишин

