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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 26
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від  17  серпня  2022  року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                                   Засідання розпочалось  в  09.15 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  11.10 год.
Присутні члени постійної комісії:
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна
Від обласної ради:
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
А. Денис – начальник відділу оренди та реформування власності управління 
майном спільної власності.
Запрошені:
І. Підгородецький – в.о. генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 
2. Щодо формування графіку слухань комунальних підприємств обласної 
ради на виконання рішення Львівської обласної ради від 14.06.2022 № 367.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
3. Лист Міжрегіонального управління Національного агентства України з 
питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях від 
27.05.2022 № 33/5-04-02/22 (вх № 02-1481 від 27.05.2022) щодо встановлення 
орендної плати за орендоване приміщення за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 
18 (каб. 404, 405, 408) у розмірі 1 грн в рік. 
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
4. Лист Стрийського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Міністерства оборони України від 20.05.2022 № 7391 
(вх № 02-1456; 02-1478) щодо передачі у державну власність будівлі за адресою: 
вул. Галицька, 9, м. Стрий, для виконання завдань проведення загальної 
мобілізації і забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців 
та членів їх сімей.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
5. Лист Стрийського районного територіального центру комплектування 



2

та соціальної підтримки начальника (другого відділу м. Миколаїв) від 
30.05.2022 № 1099 (вх № 02-1497 від 01.06.2022) щодо передачі приміщень 3, 4, 
20, 21, 22, 23, що знаходяться за адресою: м. Миколаїв, пл. Ринок, 16 в 
користування другого відділу (м. Миколаїв) Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
6. Депутатське звернення депутата обласної ради Соломії Риботицької (Д-
17вн-11 від 28.01.2022) щодо сприяння в наданні приміщення для ГО «Спільнота 
святого Егідія».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
7. Лист Благодійної організації «Регіональний Доброчинний Фонд святого 
Володимира» від 18.02.2022 (№02-1014 від 21.02.2022) щодо надання в 
користування складського приміщення для зберігання та розподілу гуманітарної 
допомоги.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
8. Лист гр. Володимира Мезенцева від 20.04.2022 (вх № 01-М-466 від 
20.04.2022) щодо створення комунального підприємства Львівської обласної 
ради, яке займатиметься розселенням внутрішньо переміщених осіб та 
обслуговуванням нерухомого майна.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
9. Лист Міністерства економіки України  (вх №02-1041 від 21.02.2022) та лист 
Секретаріату КМУ (вх №02-1893 від 27.07.2022) щодо передачі майна до 
Львівського музею історії релігії. Розгляд проєкту рішення «Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 30.09.2021 № 217 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу у спільну власності територіальних громад Львівської 
області предметів, подарованих під час офіційного візиту Прем’єр-міністра 
України до Ватикану».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
10. Листи Сокільницької сільської ради від 20.04.2022 № 789 (вх № 02-1329); 
15.07.2022 № 1515 (вх № 02-1825) щодо передачі в комунальну власність 
територіальної громади Сокільницької сільської ради Львівського району будівлі 
лікарні літ. А-3, загальною площею 2418,7 кв. м, трансформаторної підстанції літ 
Б-1 площею 42,4 кв. м, будівлі котельні А-1, загальною площею 117,1 кв. м, за 
адресою: вул. Д.Галицького, 2а,  с. Сокільники.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
11. Лист Сокільницької сільської ради від 01.06.2022 № 1078 (вх № 02-1503) 
щодо погодження розташування КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини» Сокільницької сільської ради в будівлях за адресою: вул. 
Д.Галицького, 2а,  с. Сокільники.
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Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
12. Лист Стрийської міської ради від 21.01.2022 № 3.6/32-1 (вх № 02-465 від 
25.01.2022) щодо передачі в оперативне управління на баланс                                    
КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня» 
нерухомого майна, загальною площею 915,1 кв. м за адресою: м. Стрий,                        
вул. Дрогобицька, 50а для створення інфекційного відділення лікарні.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
13. Лист Славської селищної ради від 08.10.2021 № 02-18/1603  (вх № 02-6972) 
стосовно передачі у власність бази відпочинку «Сокіл» в смт Славське,                          
вул. Шептицького, 12.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
14. Листи Львівської міської ради від 02.08.2021 № 2603-вих-67890; від 
09.02.2022 №110207-вих-12407 (вх № 02-8022; 02-1050) щодо дозволу на 
передачу частини земельної ділянки та розташованого на ній нежитлового 
приміщення (428,7 кв.м) за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
15. Лист БО «Благодійний фонд «Допомога ветеранам АТО «Фенікс» від 
23.12.2021 (вх № 02-8765 від 28.12.2021) щодо розгляджу питання надання згоди 
на поділ земельної ділянки з к/н 4610136900:07:006:0035 з метою виокремлення 
її частини площею 0,4090га для передачі її в користування Львівському центру 
надання послуг учасникам бойових дій, а також щодо можливості передачі 
будівлі клубу піл літ. «А1.2-1» площею 428,7 кв.м за адресою: м. Львів,                         
вул. Кульпарківська, 95 у власність Львівської міської територіальної громади.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
16. Лист Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 
Юстиції України від 29.09.2021 № 3507/02/вих-21 (вх № 02-6753 від 29.09.2021) 
щодо передачі в користування окремо ізольованого нежитлового приміщення 
площею 10-12 кв. м по вул. Липинського, 54 у м. Львові з метою виконання  
транспортно-трасологічних експертиз.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
17. Лист КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі 
від 24.05.2022 № 56 (вх № 02-1474 від 26.05.2022) щодо об’єднання КЗ ЛОР 
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі та КЗ ЛОР «Історико-
краєзнавчий музей» та створення окремого відділу «Історико-етнографічний 
музей «Бойківщина» на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей». Висновок 
постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоцій 
(№К107вн-58).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
18. Лист ГО «Родина Героїв» (вх №02-1807 від 12.07.2022) щодо створення на 
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базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» окремого відділу «Історико-
етнографічний музей «Бойківщина».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
19. Лист ГО «Коло Медіа» №06/07-2022 (вх №02-1808 від 12.07.2022) щодо 
створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» окремого відділу 
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
20. Лист Самбірської міськрайонної організації «Лемківщина» (вх №02-1589 
від 16.06.2022) щодо недопущення злиття музеїв: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» та КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
21. Головна управа товариства «Бойківщина» в США (вх №02-1591 від 
17.06.2022) щодо недопущення злиття музеїв: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» та КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
22. Лист гр. Новосілець М.М. від 02.12.2021 (вх № 02-Н-2396 від 02.12.2021) 
щодо надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Кульпарківська, 95 у м. 
Львові.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
23. Лист ДКП «Центральна районна аптека № 171» від 02.12.2021 № 13 (вх 
№ 3502 від 02.12.2021) щодо надання дозволу на списання з балансу та демонтаж 
аптечного кіоску, який розміщений на території Центральної районної лікарні і 
непридатний для використання за адресою: м. Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 86.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
Повторний розгляд листів за результатами вивчення та обстежень об’єктів:
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
24. Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 № 76 щодо 
надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» на баланс                                  
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» нежитлових приміщень загальною площею 
768 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 45 та основних засобів: 
лабораторного і медичного обладнання та устаткування, витратних матеріалів, 
лікарських засобів, а також інших матеріальних цінностей. 
25. Лист філії державної установи «Центр охорони здоров’я державної 
кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області від 
11.10.2021 № 1299-Ф/ЛВ-21-вих (вх № 02-7021 від 11.10.2021) щодо надання в 
оренду приміщення площею 120 кв. м з метою покращення умов праці 
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працівників адміністрації філії.
26. Депутатське звернення Володимира Хархаліса (Д-17вн-80 від 14.06.2022) 
щодо передачі приміщень за адресою: вул. Львівська, 30, м. Яворів, у комунальну 
власність Яворівської територіальної громади.                      
27.  Комплекс питань щодо списання основних засобів:
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
27.1. Лист КЗ ЛОР «Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» від 
02.02.2022 №14 (вх № 1190) щодо списання двох автотранспортних засобів 
(початкова балансова вартість транспортних засобів ∑ – 128 388,00 грн, 
амортизація – 100%), які знищенні внаслідок пожежі і відновленню не 
підлягають (висновок ДВЛ ДСНСУ від 05.08.2021; постанова про закриття 
кримінального провадження від 08.10.2021 за відсутністю складу кримінального 
правопорушення).
27.2. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1852 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний                     
інформаційно-аналітичний центр  медичної статистики» від 21.10.2021 
№ 1779/01 (вх № 3130 від 08.11.2021) щодо списання основних засобів 
(початкова балансова вартість – 104 793,00 грн, амортизація – 100%).
27.3. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1846 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр 
превенції та терапії узалежнень» від 08.11.2021 № 946 (вх № 3152 від 09.11.2021) 
щодо списання основних засобів (початкова балансова вартість – 300 000, 00 грн, 
амортизація – 100%).
27.4. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та 
репресованих ім. Ю. Липи» від 17.11.2021 № 1544 (вх № 3417 від 25.11.2021) 
щодо списання основного засобу (початкова балансова вартість – 61 986,00 грн, 
амортизація – 100%)
27.5. Лист КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»                 
від 22.11.2021 № 691 (вх № 3403 від 24.11.2021) щодо списання основних засобів 
(початкова балансова вартість – 767 251,00 грн, амортизація – 100%).
27.6. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний 
лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» від 06.12.2021 
№ 472/01 (вх № 3549 від 07.12.2021) щодо списання основних засобів (початкова 
балансова вартість – 73 107,00 грн, амортизація – 100%).
27.7. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 №253 щодо звернення КЗ 
ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Крут» 
про безкоштовне надання пиломатеріалів (дошка обрізна шириною – 250 мм, 
товщиною – 40 мм, у кількості 2,2 куб. м) для виготовлення лавок в укриттях 
ліцеїстів.
РІЗНЕ

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1.1. Порядок денний засідання комісії взяти за основу.
1.2. Внести в порядок денний засідання комісії додаткові питання:
- 27.8.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 255 (вх. № 1390) щодо 
надання допомоги військовій частині А4623 лісоматеріалами: виділення Сокальським 
ДЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів круглих 9 м3, дошки обрізної 1 м3, дошки не 
обрізної 6 м3 для потреб військової частини А4623.
- 27.9.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 256 (вх.№ 1389) щодо надання 
допомоги військовій частині А7390 лісоматеріалами для проведення фортифікаційного 
облаштування позицій: виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів, а 
саме: лісоматеріали круглі діаметр 14-200мм (довжина 3м – 10 м3, 4м – 30 м3, 6м – 
10м3); дошка товщина 30-40 мм – 20 м3; дошка товщина 25мм, довжина 3м – 3,5 м3; 
рейка товщина 40-60 мм, довжина 2м -0,5 м3; дрова для польової кухні 3 м3.
- 27.10.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 251 (вх. № 1394) щодо 
безкоштовного виділення Турківським ДЛГП «Галсільліс» 10 м3 лісоматеріалів 
круглих категорії «С» для сім’ї військовослужбовця  І.В. Кузя.
- 27.11.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 254 (вх. № 1391) щодо 
безкоштовного виділення Турківським ДЛГП «Галсільліс» 10 м3 дров паливних для 
сім’ї військовослужбовця І.М. Шульги, жителя  с. В.Турів.
- 27.12.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 252 (вх. № 1393) щодо 
безкоштовного виділення ОКС ЛГП «Галсільліс» дров паливних за пільговими цінами 
у кількості 12 м3 військовослужбовцю В. Янишину,  який проходить на даний час 
службу у Збройних Силах України.
- 27.13.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 257 (вх.№ 1388) щодо 
безкоштовного виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» 12м3 дров паливних 
для опалення житлового будинку Олексевич М.А. так, як троє членів її сім’ї несуть 
службу у Збройних силах України.
- 27.14.Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 16.08.2022 № 270 (вх.№ 1467) щодо 
списання основних засобів з балансу Сокальського ДЛГП «Галсільліс»:
№ Назва основних засобів Рік 

введення в 
експлуатац.

Балансова 
початкова 
варт.(грн.)

Балансова 
залишкова 
варт. (грн)

1 Трактор ЮМЗ- 6Л 1972 1859,41 -
2 Автомобіль ЗІЛ 1970 5373,90 -

1.3. Підтримати порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Щодо формування графіку слухань комунальних 
підприємств обласної ради на виконання рішення Львівської обласної ради 
від 14.06.2022 № 367.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, Р. Филипів, О. Василько
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Починаючи з наступного засідання комісії з питань комунального майна 
заслуховувати, згідно з графіком, звіти керівників (десять звітів підприємств на 
кожному засіданні комісії). До 31.10.2022 подати пропозиції щодо подальшого 
винесення на розгляд сесії обласної ради перспективних планів розвитку 
окремих комунальних підприємств обласної ради, запропонованих комісією. 
Водночас доручити управлінню майном спільної власності довести до відома 
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керівників щодо подання уніфікованої форми звітності підприємства за 
конкретно зазначеними критеріями.

3. СЛУХАЛИ: Лист Міжрегіонального управління Національного агентства 
України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях 
від 27.05.2022 № 33/5-04-02/22 (вх № 02-1481 від 27.05.2022) щодо встановлення 
орендної плати за орендоване приміщення за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 
18 (каб. 404, 405, 408) у розмірі 1 грн в рік.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк,                            
Я. Гасяк, А. Денис
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Не погоджувати встановлення орендної плати у розмірі 1 грн в рік, оскільки 
відповідно до Методики нарахування орендної плати Міжрегіональному 
управлінню Національного агентства України з питань державної служби у 
Львівській та Закарпатській областях встановлено орендну плату у розмірі 1 грн 
за 1 кв. м в місяць (площа приміщень – 80 кв. м). 

4. СЛУХАЛИ: Лист Стрийського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України                
від 20.05.2022 № 7391 (вх № 02-1456; 02-1478) щодо передачі у державну 
власність будівлі за адресою: вул. Галицька, 9, м. Стрий, для виконання завдань 
проведення загальної мобілізації і забезпечення соціального і правового захисту 
військовослужбовців та членів їх сімей.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля
ВИРІШИЛИ:
4.1. Враховуючи лист начальника Стрийського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України 
А.  Радзіковського від 10.08.2022 № 11309 (вх №1419) щодо втрати актуальності 
потреби військових у використанні будівлі за адресою: вул. Галицька, 9,                             
м. Стрий, лист від 20.05.2022 № 7391 залишити без розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

5. СЛУХАЛИ: Лист Стрийського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (другого відділу м. Миколаїв)                 
від 30.05.2022 № 1099 (вх № 02-1497 від 01.06.2022) щодо передачі приміщень 3, 
4, 20, 21, 22, 23, що знаходяться за адресою: м. Миколаїв, пл. Ринок, 16 в 
користування другого відділу (м. Миколаїв) Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, А. Денис
ВИРІШИЛИ: 
5.1. З метою вирішення порушеного Стрийським районним територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки питання, доручити 
управлінню майном спільної власності віднайти можливість переселення в інші 
пристосовані приміщення Західного міжрегіонального управління юстиції 
(орендаря приміщень №№ 3, 4, 20, 21, 22, 23, згідно поверхового плану за 
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адресою: м. Миколаїв, пл. Ринок, 16).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

6. СЛУХАЛИ: Депутатське звернення депутата обласної ради Соломії 
Риботицької (Д-17вн-11 від 28.01.2022) щодо сприяння в наданні приміщення 
для ГО «Спільнота святого Егідія».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, О. Березюк 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Питання щодо надання приміщення для потреб громадської організації 
«Спільнота святого Егідія» не підтримано, як таке, що не набрало необхідної 
кількості голосів.

7. СЛУХАЛИ: Лист Благодійної організації «Регіональний Доброчинний 
Фонд святого Володимира» від 18.02.2022 (№02-1014 від 21.02.2022) щодо 
надання в користування складського приміщення для зберігання та розподілу 
гуманітарної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Питання щодо надання Благодійній організації «Регіональний Доброчинний 
Фонд святого Володимира» в користування складського приміщення для 
зберігання та розподілу гуманітарної допомоги не підтримано.

8. СЛУХАЛИ: Лист гр. Володимира Мезенцева від 20.04.2022 (вх № 01-М-466 
від 20.04.2022) щодо створення комунального підприємства Львівської обласної 
ради, яке займатиметься розселенням внутрішньо переміщених осіб та 
обслуговуванням нерухомого майна.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк 
Інформацію заступника голови комісії Р. Добоша стосовно питання розміщення 
внутрішньо переміщених осіб на території області є прерогативою Львівської 
обласної військової адміністрації, взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4 , «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1.Питання щодо створення комунального підприємства Львівської обласної 
ради, яке займатиметься розселенням внутрішньо переміщених осіб та 
обслуговуванням нерухомого майна,  не підтримано.

9. СЛУХАЛИ: Лист Міністерства економіки України  (вх №02-1041 від 
21.02.2022) та лист Секретаріату КМУ (вх №02-1893 від 27.07.2022) щодо 
передачі майна до Львівського музею історії релігії. Розгляд проєкту рішення 
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.09.2021 № 217 «Про надання 
згоди на безоплатну передачу у спільну власності територіальних громад 
Львівської області предметів, подарованих під час офіційного візиту Прем’єр-
міністра України до Ватикану».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля



9

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
9.1. Підтримати та винести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 30.09.2021 № 217 «Про надання згоди 
на безоплатну передачу у спільну власності територіальних громад Львівської 
області предметів, подарованих під час офіційного візиту Прем’єр-міністра 
України до Ватикану».

10. СЛУХАЛИ: Листи Сокільницької сільської ради від 20.04.2022 № 789                 
(вх № 02-1329); 15.07.2022 № 1515 (вх № 02-1825) щодо передачі в комунальну 
власність територіальної громади Сокільницької сільської ради Львівського 
району будівлі лікарні літ. А-3, загальною площею 2418,7 кв.м, 
трансформаторної підстанції літ Б-1 площею 42,4 кв. м, будівлі котельні А-1, 
загальною площею 117,1 кв. м, за адресою: вул. Д.Галицького, 2а,  с. Сокільники.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, О. Василько
Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозулі 
щодо чинності рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021 № 213, взяли                  
до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
10.1. Зважаючи на те, що на даний час будівлі і споруди по вул. Д. Галицького, 
2а в с. Сокільники перебувають в оперативному управлінні на балансі 
Сокільницької сільської ради, їхню передачу в комунальну власність 
територіальної громади Сокільницької сільської ради Львівського району 
вважати недоцільною. Звернення Сокільницької сільської ради не підтримано. 

11. СЛУХАЛИ: Лист Сокільницької сільської ради від 01.06.2022 № 1078 (вх 
№ 02-1503) щодо погодження розташування КНП «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» Сокільницької сільської ради в будівлях за 
адресою: вул. Д.Галицького, 2а,  с. Сокільники.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля
ВИРІШИЛИ:
11.1. Підтримати звернення сільської ради та доручити управлінню майном 
спільної власності надати Сокільницькій сільській раді відповідь-роз’яснення.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

12.  СЛУХАЛИ: Лист Стрийської міської ради від 21.01.2022 № 3.6/32-1                   
(вх № 02-465 від 25.01.2022) щодо передачі в оперативне управління на баланс                                    
КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня» 
нерухомого майна, загальною площею 915,1 кв. м за адресою: м. Стрий,                        
вул. Дрогобицька, 50 а для створення інфекційного відділення лікарні.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, О.Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
12.1.  Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності                            
Т. Зозулі взяти до відома.
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12.2. Постійній комісії з питань комунального  майна здійснити виїзд у м. Стрий,  
вул. Дрогобицька, 50 а. За результатами виїзду повернутися до розгляду питання.

13.  СЛУХАЛИ: Лист Славської селищної ради від 08.10.2021 № 02-18/1603  
(вх № 02-6972) стосовно передачі у власність бази відпочинку «Сокіл» в                          
смт Славське, вул. Шептицького, 12.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, О.Березюк. Р.Филипів
Інформацію заступника голови комісії Р. Добоша стосовно стану нежитлової 
будівлі в смт Славське, вул. Шептицького, 12, взяли до відома.
Внесено на голосування пропозицію щодо передачі у власність Славської 
селищної ради бази відпочинку «Сокіл» в смт Славське, вул. Шептицького, 12.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, рішення не 
прийнято.
Внесено на голосування пропозицію щодо включення до Переліку об’єктів 
першого типу (об’єкти, які передаються в оренду на аукціоні) будівлі в                               
смт Славське, вул. Шептицького, 12.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 2, рішення не 
прийнято.
Внесено на голосування пропозицію включити до Переліку об’єктів спільної 
власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом 
аукціону  будівлю в смт Славське, вул. Шептицького, 12.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, рішення не 
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
13.1.  Доручити управлінню майном спільної власності опрацювати питання 
незадіяного об’єкта за адресою: в смт Славське, вул. Шептицького, 12, та надати 
пропозиції на розгляд комісії.

14. СЛУХАЛИ: Листи Львівської міської ради від 02.08.2021 № 2603-вих-
67890; від 09.02.2022 №110207-вих-12407 (вх № 02-8022; 02-1050) щодо дозволу 
на передачу частини земельної ділянки та розташованого на ній нежитлового 
приміщення (428,7 кв.м) за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, О.Березюк
ВИРІШИЛИ:
14.1.  Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності                      
Т. Зозулі та депутат О. Василько взяти до відома.
14.2. Звернення Львівської міської ради стосовно передачі частини земельної 
ділянки (поділу та виокремлення частини на якій розташовано нежитлове 
приміщення загальною площею 428,7 кв.м) за адресою: м. Львів,                                               
вул. Кульпарківська, 95, не підтримано.  ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 
4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
14.3. Доручити управлінню майном спільної власності звернутися до Львівської 
міської ради щодо інформування про стан переданого в оренду майна площею 
428,7 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95 (договір оренди від 
06.11.2020 №48/20/2). В разі не використання будівлі за призначенням, 
рекомендувати управлінню майном спільної власності достроково розірвати 
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договір оренди.

15. СЛУХАЛИ: Лист БО «Благодійний фонд «Допомога ветеранам АТО 
«Фенікс» від 23.12.2021 (вх № 02-8765 від 28.12.2021) щодо розгляджу питання 
надання згоди на поділ земельної ділянки з к/н 4610136900:07:006:0035 з метою 
виокремлення її частини площею 0,4090га для передачі її в користування 
Львівському центру надання послуг учасникам бойових дій, а також щодо 
можливості передачі будівлі клубу піл літ. «А1.2-1» площею 428,7 кв.м за 
адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95 у власність Львівської міської 
територіальної громади.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош
ВИРІШИЛИ:
15.1. Поінформувати благодійну організацію «Благодійний фонд «Допомога 
ветеранам АТО «Фенікс» про те, що питання передачі Львівській міській раді 
частини земельної ділянки (поділу та виокремлення частини на якій розташовано 
нежитлове приміщення загальною площею 428,7 кв.м) за адресою: м. Львів,                   
вул. Кульпарківська, 95, не підтримано постійною комісією з питань 
комунального майна.

16. СЛУХАЛИ: Лист Науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства Юстиції України від 29.09.2021 № 3507/02/вих-21 (вх № 02-6753 
від 29.09.2021) щодо передачі в користування окремо ізольованого нежитлового 
приміщення площею 10-12 кв. м по вул. Липинського, 54 у м. Львові з метою 
виконання  транспортно-трасологічних експертиз.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
16.1. Питання щодо передачі в користування Науково-дослідному інституту 
судових експертиз Міністерства Юстиції України окремо ізольованого 
нежитлового приміщення площею 10-12 кв. м по вул. Липинського, 54 у                                 
м. Львові, не підтримано.

У зв’язку із значним резонансом та з метою всебічного вивчення 
питання подальшого функціонування КЗ ЛОР «Історико-етнографічний 
музей «Бойківщина», заступник голови комісії Ростислав Добош 
запропонував перенесення розгляду питань №№ 17, 18, 19, 20, 21.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду питання подальшого функціонування 
КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» з врахуванням висновку 
профільної комісії з питань культури інформаційної політики та промоцій                         
за результатом проведеного виїзного засідання в м. Самборі за участі голови 
Львівської обласної ради, депутатів та колективу закладу.

22. СЛУХАЛИ: Лист гр. Новосілець М.М. від 02.12.2021 (вх № 02-Н-2396 від 
02.12.2021) щодо надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. 
Кульпарківська, 95 у м. Львові.
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ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О.Василько
22.1. Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності                      
Т. Зозулі та депутата О. Василько взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
22.2. Питання щодо надання гр. Новосілець М.М. згоди на поділ земельної 
ділянки по вул. Кульпарківська, 95 у м. Львові не підтримано.
22.3. За результатами обговорення та ухваленого комісію рішення доручити 
управлінню майном спільної власності надати відповідь заявнику.

23. СЛУХАЛИ: Лист ДКП «Центральна районна аптека № 171» від 
02.12.2021 № 13 (вх № 3502 від 02.12.2021) щодо надання дозволу на списання 
з балансу та демонтаж аптечного кіоску, який розміщений на території 
Центральної районної лікарні і непридатний для використання за адресою:                         
м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 86.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О.Василько, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
23.1. Питання щодо надання ДКП «Центральна районна аптека № 171» дозволу 
на списання з балансу та демонтаж аптечного кіоску за адресою: м. Старий 
Самбір, вул. Лева Галицького, 86, не підтримано як таке, що не набрало 
необхідної кількості голосів.

Повторний розгляд листів за результатами вивчення та обстежень об’єктів:
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
24. Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 № 76 щодо 
надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» на баланс                                  
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» нежитлових приміщень загальною площею 
768 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 45 та основних засобів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
24.1. Підтримати передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» на баланс                                  
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» нежитлових приміщень загальною площею 
768 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 45 та основних засобів: 
лабораторного і медичного обладнання та устаткування, витратних матеріалів, 
лікарських засобів, а також інших матеріальних цінностей (відповідно до 
поданого переліку).

25. Лист філії державної установи «Центр охорони здоров’я державної 
кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області від 
11.10.2021 № 1299-Ф/ЛВ-21-вих (вх № 02-7021 від 11.10.2021) щодо надання в 
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оренду приміщення площею 120 кв. м з метою покращення умов праці 
працівників адміністрації філії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, А. Денис
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
25.1. Питання щодо надання філії ДУ «Центр охорони здоров’я державної 
кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області в оренду 
приміщення площею 120 кв. м, не підтримано.

26. Депутатське звернення Володимира Хархаліса (Д-17вн-80 від 14.06.2022) 
щодо передачі приміщень за адресою: вул. Львівська, 30, м. Яворів, у комунальну 
власність Яворівської територіальної громади.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, О. Березюк
Інформацію заступника голови комісії Р. Добоша щодо виїзду на об’єкт та огляду 
будівель по вул. Львівська, 30 у м. Яворові, взяли до відома.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
26.1. Питання передачі у комунальну власність Яворівської територіальної 
громади приміщень площею 563.4 кв. м за адресою: вул. Львівська, 30, м. Яворів, 
не підтримано.
26.2. Доручити управлінню майном спільної власності опрацювати питання 
внесення будівель за адресою: вул. Львівська, 30, м. Яворів до переліку об’єктів 
спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації 
способом аукціону.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

27.  Комплекс питань щодо списання основних засобів:
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
27.1. Лист КЗ ЛОР «Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» від 
02.02.2022 №14 (вх № 1190) щодо списання двох автотранспортних засобів 
(початкова балансова вартість транспортних засобів ∑ – 128 388,00 грн, 
амортизація – 100%), які знищенні внаслідок пожежі і відновленню не 
підлягають (висновок ДВЛ ДСНСУ від 05.08.2021; постанова про закриття 
кримінального провадження від 08.10.2021 за відсутністю складу кримінального 
правопорушення).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.1.1. Погодити КЗ ЛОР «Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» 
провести списання основних засобів з балансу підприємства відповідно до 
законодавства України та рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021                   
№ 211.

27.2. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1852 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний                     
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інформаційно-аналітичний центр  медичної статистики» від 21.10.2021 
№ 1779/01 (вх № 3130 від 08.11.2021) щодо списання основних засобів 
(початкова балансова вартість – 104 793,00 грн, амортизація – 100%).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.2.1.  Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний 
центр  медичної статистики» провести списання основних засобів з балансу 
підприємства відповідно до законодавства України та рішення Львівської 
обласної ради від 30.09.2021 № 211.

27.3. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1846 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр 
превенції та терапії узалежнень» від 08.11.2021 № 946 (вх № 3152 від 09.11.2021) 
щодо списання основних засобів (початкова балансова вартість – 300 000, 00 грн, 
амортизація – 100%).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк
Депутат Ольга Березюк внесла пропозицію: доручити управлінню майном 
спільної власності письмово звернутися в департамент охорони здоров’я ЛОВДА 
щодо з’ясування потреби медичних установ області в наступному обладнанні:
№ Назва основних засобів Рік 

введення 
в 

експлуат.

Інвентарн. 
номер

Балансова 
початкова 
варт.(грн.)

Балансова 
залишкова 
варт.(грн)

1 Автоматичний біохімічний аналізатор 
COBAS INTEGRA 400 plus

2010 10450142 300 000,00 -

Знос обладнання становить 100%, внаслідок інтенсивного використання 
обладнання вийшло з ладу, не підлягає подальшому використанню (підстава - 
висновок експерта).
ВИРІШИЛИ:
27.3.1. Погодити списання основних засобів з балансу КНП ЛОР «Львівський 
обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, питання не 
підтримано як таке, що не набрало необхідної кількості голосів.

27.4. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та 
репресованих ім. Ю. Липи» від 17.11.2021 № 1544 (вх № 3417 від 25.11.2021) 
щодо списання основного засобу (початкова балансова вартість – 61 986,00 грн, 
амортизація – 100%)
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.4.1.  Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та 
репресованих ім. Ю. Липи» провести списання основних засобів з балансу 
підприємства відповідно до законодавства України та рішення Львівської 
обласної ради від 30.09.2021 № 211.
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27.5. Лист КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»                 
від 22.11.2021 № 691 (вх № 3403 від 24.11.2021) щодо списання основних засобів 
(початкова балансова вартість – 767 251,00 грн, амортизація – 100%).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк
Депутат Ольга Березюк внесла пропозицію: доручити управлінню майном 
спільної власності письмово звернутися в департамент охорони здоров’я ЛОВДА 
щодо потреби медичних установ області в наступному обладнанні:
№ Назва основних засобів Рік введення 

в 
експлуатац.

Інвентарн. 
номер

Балансова 
початкова 
варт.(грн.)

Балансова 
залишкова 
варт.(грн)

1 Ультразвукова діагностична 
система SSI-1000

2005 101409085 193095,00 -

2 Ультразвукова діагностична 
система HD-11XE

2009 101409219 574156,00 -

Обладнання повністю замортизоване; внаслідок інтенсивного використання окремі 
деталі матеріали та агрегати вийшли з ладу,  їхні аналоги на ринку відсутні або заміна 
є економічно недоцільною (підстава - висновки експерта).
ВИРІШИЛИ:
27.5.1. Погодити питання списання основних засобів з балансу КНП ЛОР 
«Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, питання не 
підтримано як таке, що не набрало необхідної кількості голосів.

27.6. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний 
лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» від 06.12.2021 
№ 472/01 (вх № 3549 від 07.12.2021) щодо списання основних засобів (початкова 
балансова вартість – 73 107,00 грн, амортизація – 100%).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
27.6.1. Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний 
лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» провести списання 
основних засобів з балансу підприємства відповідно до законодавства України 
та рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021 № 211.

27.7. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 №253 щодо звернення                              
КЗ ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військовою підготовкою імені Героїв 
Крут» про безкоштовне надання пиломатеріалів (дошка обрізна шириною –                     
250 мм, товщиною – 40 мм, в кількості 2,2 куб. м) для виготовлення лавок в 
укриттях ліцеїстів.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк,                       
І. Підгородецький
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.7.1. Погодити питання безкоштовного надання ОКС ЛГП «Галсільліс» 
пиломатеріалів (дошка обрізна шириною – 250 мм, товщиною – 40 мм, у 
кількості 2,2 куб. м) для потреб КЗ ЛОР «Львівський ліцей з посиленою 
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військовою підготовкою імені Героїв Крут».

27.8. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 255 (вх. № 1390) щодо 
надання допомоги військовій частині А4623 лісоматеріалами: виділення 
Сокальським ДЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів круглих –  9 м3, дошки обрізної 
– 1 м3, дошки не обрізної –  6 м3 для потреб військової частини.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк,                 
І. Підгородецький
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.8.1. Погодити питання безкоштовного надання Сокальським ДЛГП 
«Галсільліс» для потреб військової частини А4623 лісоматеріалів, а саме: 
лісоматеріалів круглих –  9 м3, дошки обрізної – 1 м3, дошки не обрізної –  6 м3.

27.9. Лист ОКС ЛГП «Галсільліс» від 08.08.2022 № 256 (вх.№ 1389) щодо 
надання допомоги військовій частині А7390 лісоматеріалами для проведення 
фортифікаційного облаштування позицій: виділення Сокальським ДЛГП 
«Галсільліс» лісоматеріалів, а саме: лісоматеріали круглі діаметр 14-200мм 
(довжина 3м – 10 м3, 4м – 30 м3, 6м – 10м3); дошка товщина 30-40 мм – 20 м3; 
дошка товщина 25мм, довжина 3м – 3,5 м3; рейка товщина 40-60 мм, довжина 
2м – 0,5 м3; дрова для польової кухні – 3 м3 щотижня.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк,                         
І. Підгородецький
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
27.9.1. Погодити питання безкоштовного надання Сокальським ДЛГП 
«Галсільліс» для потреб військової частини А7390 лісоматеріалів, а саме: 
лісоматеріалів діаметром 14-200 мм (довжина 3 м – 10 м3, 4 м – 30 м3,                                      
6 м – 10 м3); дошки товщиною 30-40 мм – 20 м3; дошки товщиною 25 мм і 
довжиною 3 м – 3,5 м3; рейки товщиною 40-60 мм і довжиною 2 м – 0,5 м3;               
дрова для польової кухні – по 3 м3 на тиждень.

Заступник голови комісії Ростислав Добош запропонував перенести розгляд 
питань №№ 27.10-27.14 на наступне засідання комісії. Постійній комісії спільно 
з управлінням майном спільної власності (Т.Зозуля) та керівником ОКС ЛГП 
«Галсільліс» (І.Підгородецький) напрацювати механізм виділення 
підприємством лісоматеріалів для окремих категорій споживачів.

РІЗНЕ

Заступник голови комісії                        Ростислав ДОБОШ

Секретар комісії    Олена ВАСИЛЬКО


