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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 33 
засідання постійної комісії з питань комунального майна 

21 березня 2023  року о 10.00  год., вул. Винниченка, 14,  каб. № 1

Склад постійної комісії:
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

1. Лист Командування 103 окремої бригади територіальної оборони від 
25.11.2022 №2/1205 (вх. №02-3193) щодо надання в оренду приміщень для 
розміщення А7078 в смт Немирів. Лист управління майном спільної власності 
від 11.01.2023 № 28 щодо розгляду проєкту рішення «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1106 «Про затвердження Переліку 
другого типу (об’єкти, які передаються в оренду без проведення аукціону)».
2. Лист управління майном спільної власності від 10.03.2023 № 55 щодо 
звернення Яворівської квартирно-експлуатаційної частини про надання дозволу 
на проведення капітального ремонту спального корпусу №1 літ. В-2, 
розташованого за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Немирів, 
вул. Равська, 45
3. Лист управління майном спільної власності від 15.12.2022 №128 щодо 
звернення КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму 
учнівської молоді» стосовно внесення змін до проєкту реконструкції складських 
приміщень та гаражів закладу із добудовою другого поверху за адресою: вул. 
І.Франка, 156, м. Львів.
4. Лист КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і 
туризму учнівської молоді» від 14.02.2023 № 44 щодо списання з балансу 
закладу замощення (1951 року введення в експлуатацію, первісною балансовою 
вартістю 24 637.00 грн).
5. Лист управління майном спільної власності від 21.02.2023 № 40 щодо 
питання надання згоди ТзОВ «Інтерскло» на проведення реконструкції 
технічного поверху за адресою: вул. Винниченка, 6, м. Львів.
6. Лист управління майном спільної власності від 28.12.2022 №146; від 
30.12.20222 №147 щодо реорганізації КП ЛОР «Аптека-музей «Під Чорним 
орлом» шляхом приєднання його до КЗ ЛОР «Львівський історичний музей».
7. Лист управління майном спільної власності від 16.03.2023 №58 щодо 
звернення КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат» про передачу 
на баланс КЗ ЛОР "Підкамінська спеціальна школа з поглибленою професійною 
підготовкою" генератора дизельного EKV-DS-94E3/SR-A, 2001 року випуску, 
первісна балансова вартість – 444 012,45 грн для потреб школи.
8. Лист управління майном спільної власності від 16.03.2023 №57 щодо 
звернення КЗ ЛОР «Історико краєзнавчий музей» про передачу вантажного буса 
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марки Fiat Ducatо, 2013 року випуску з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф».
9. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 № 836 щодо 
звернення КП ЛОР «Нерухомість та майно» стосовно дозволу на списання з 
балансу підприємства житлового фонду, який був приватизований мешканцями 
відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
з напрацьованим проєктом наказу управління майном спільної власності та 
пояснювальною запискою до нього.
10.  Доручення голови обласної ради Ірини Гримак № Д-22 від 08.03.2023 
щодо розгляду проєктів рішень:
- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
- № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія «Львів-ТБ».
- № 235-ПР від 06.05.2021 «Про наглядові ради комунальних підприємств, що 
належать до спільної власності територіальних громад Львівської області».
- № 687-ПР від 21.02.2023 «Про погодження входження до складу національного 
прирордного парку «Сколівськів Бескиди» земель Сколоівського ДЛГП 
«Галсільліс».
- № 678-ПР від 15.02.2023 «Про впорядкування мережі регіональних 
ландшафтних парків Львівської області».
11. Звернення депутата обласної ради Назарія Сумала (вх.№ Д-17вн*-20 від 
10.03.2023) щодо розгляду проєкту рішення «Про звіти керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я».
12. Лист управління майном спільної власності від 30.01.2023 № 13 щодо 
проведеної інвентаризації об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які 
перебувають у спільній власності територіальних громад області, на предмет 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна.
13. Лист постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації 
від 11.01.2023 №К108вн-3 щодо скарги Корчинського О.М. стосовно 
неправомірного ведення на території КЗ ЛОР «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Стільське городище» самовільного будівництва.
БЛОК ЗВЕРНЕННЬ ОКС ЛГП «Галсільліс» :
14. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 01.03.2022 № 51 (вх. лист УМСВ №50) 
щодо виділення Буським ДЛГП «Галсільліс» круглих лісоматеріалів у кількості 
25 м3 для потреб військової частини А4324.
15. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 01.03.2022 № 52 (вх. лист УМСВ №54) 
щодо виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» круглих лісоматеріалів у 
кількості 20 м3 для потреб військової частини А7381.
16. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 03.03.2022 № 56 (вх. лист УМСВ №56) 
щодо виділення дров паливних: Стрийським ДЛГП «Галсільліс» - 10 м3, 
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Славським ДЛГП «Галсільліс» - 15 м3, Сколівським ДЛГП «Галсільліс» - 10 м3, 
Жидачівським ДЛГП «Галсільліс» - 15 м3, Миколаївським ДЛГП «Галсільліс» - 
10 м3для потреб військової частини А7077.
17. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 20.02.2022 № 31 (вх. лист УМСВ №46) 
щодо виділення Дрогобицьким ДЛГП «Галсільліс» круглих лісоматеріалів у 
кількості 5 м3 для ремонту храму Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ села 
Сторона Дрогобицького району.

РІЗНЕ

Заступник голови комісії                        Ростислав ДОБОШ


