
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу 

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 28
від 9 червня 2022 року

Засідання розпочалося о 10 год
Засідання закінчилось о 10.30 год

Присутні: 
Члени комісії: Т. Подвірний, В. Баран, А. Дума, С. Стечак, Ю. Мазур, 
З. Миляник, Є. Буба.
Відсутні: Г. Козловський, Т. Чолій, Ю. Доскіч, О. Панькевич.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Про дорожнє господарство та транспорт.
2.1. Звернення мешканців с. Великі Глібовичі від 01.06.2022 (вх № 01-КО-

502 від 01.06.2022) щодо відновлення автобусного маршруту № 323 Львів – 
Великі Глібовичі та заміни перевізника цього рейсу.

2.2. Колективна заява жителів сіл Самбірського району (контактна особа 
М. Петриняк) від 31.05.2022 (вх №01-КО-505 від 03.06.2022) щодо діяльності 
Служби автомобільних доріг у Львівській області.

3. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс

3.1. Звернення голови громадської організації «Газовики Львівщини» 
О. Тима від 12.04.2022 № 11 (вх № 02-1288 від 15.04.2022) щодо націоналізації 
газопроводів.

4. Різне.
4.1. Звернення В. Мезенцева від 20.04.2022 № 01-М-466 з пропозицією 

стосовно утворення комунального підприємства Львівської обласної ради з 
метою створення житла для внутрішньо переміщених осіб, управління такими 
об’єктами, зокрема проведення ремонтних робіт та обслуговування.

4.2. Звернення Козівської сільської ради від 10.05.2022 № 389/02-18 
(вх № 02-1408 від 10.05.2022) щодо збереження відділення поштового зв’язку 
с. Плав’я.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти розданий порядок денний за 
основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.
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Т. Подвірний проінформував, що під час засідання президії, яка відбулася 
07.06.2022 дано доручення постійним комісіям (ПДПвн-1 від 09.06.2022), в 
термін до засідання чергової сесії обласної ради, з метою підготовки та 
узагальнення питання «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами» попередньо розглянути такі проєкти 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, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами».

З огляду на зазначене, Т. Подвірний запропонував внести до блоку питань 
«Різне» порядку денного згадані проєкти рішень та погодити порядок денний в 
цілому із оголошеними пропозиціями.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому із оголошеними пропозиціями.

2. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт.
2.1. Звернення мешканців с. Великі Глібовичі від 01.06.2022 (вх № 01-КО-502 

від 01.06.2022) щодо відновлення автобусного маршруту № 323 Львів – Великі 
Глібовичі та заміни перевізника цього рейсу.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію згаданого звернення до управління транспорту 
та зв’язку Львівської обласної військової адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

2.2. Колективна заява жителів сіл Самбірського району (контактна особа 
М. Петриняк) від 31.05.2022 (вх №01-КО-505 від 03.06.2022) щодо діяльності 
Служби автомобільних доріг у Львівській області.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію колективної заяви до Служби автомобільних 
доріг у Львівській області для розгляду по суті та надання пропозицій щодо 
шляхів вирішення порушеного питання.

3. СЛУХАЛИ: Про житлово-комунальне господарство та паливно-
енергетичний комплекс.
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3.1. Звернення голови громадської організації «Газовики Львівщини» 
О. Тима від 12.04.2022 № 11 (вх № 02-1288 від 15.04.2022) щодо націоналізації 
газопроводів.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Інформувати О. Тима про наступне. Стаття 19 Конституції 
України та частина третя статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» передбачають, що органи місцевого самоврядування та їх посадові 
особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 
Конституцією і законами України та керуються у своїй діяльності Конституцією 
і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Основні засади передачі об’єктів права державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст визначені Законом України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» і здійснюються за 
рішенням Кабінету Міністрів України.

03 березня 2022 року прийнято Закон України «Про основні засади 
примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації 
та її резидентів». Однак, цей Закон визначає лише правові засади примусового 
вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це 
настійно вимагається військовою необхідністю) об’єктів права власності 
Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти 
України, та її резидентів.

Слід зазначити, що з метою зниження соціальної напруги в суспільстві, 
захисту інтересів жителів Львівської області, а також задля недопущення 
необґрунтованого та безпідставного безоплатного використання майна держави 
і територіальних громад, беручи до уваги неналежне управління 
газорозподільними системами або їх складовими, 16 лютого 2021 року Львівська 
обласна рада першою в Україні прийняла рішення № 44 «Про передачу 
газорозподільних систем у спільну власність територіальних громад Львівської 
області». 

Цим рішенням, з-поміж іншого, розпочато процес інвентаризації газових 
мереж, що є передумовою для подальшої передачі у власність територіальних 
громад підвідних газопроводів та газових мереж, які були збудовані за кошти 
громадян України.

Відтак, депутатами обласної ради ініційовано питання про передачу у 
власність держави та територіальних громад газорозподільчих мереж та облгазів. 
Додатково зазначаємо, що за інформацією Агентства з розшуку та менеджменту 
активів, розміщеною на офіційному вебсайті, Кабінет Міністрів України надав 
згоду щодо застосування особливої процедури передачі в управління державній 
компанії «Чорноморнафтогаз» 26 облгазів, які були арештовані ухвалою 
Печерського районного суду м. Києва у травні 2022 року за клопотанням 
Державного бюро розслідувань. 
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4. СЛУХАЛИ: Різне.
4.1. Звернення В. Мезенцева від 20.04.2022 № 01-М-466 з пропозицією 

стосовно утворення комунального підприємства Львівської обласної ради з 
метою створення житла для внутрішньо переміщених осіб, управління такими 
об’єктами, зокрема проведення ремонтних робіт та обслуговування.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги зазначене звернення, та скерувати його копію для 
розгляду по суті до управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради.

4.2. Звернення Козівської сільської ради від 10.05.2022 № 389/02-18 (вх № 02-
1408 від 10.05.2022) щодо збереження відділення поштового зв’язку с. Плав’я.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до філії Львівської дирекції 
АТ «Укрпошта» для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів вирішення 
порушеного питання.

4.3. Доручення за підсумками президії Львівської обласної ради постійним 
комісіям щодо узагальнення питання «Про внесення змін до Редакційного 
статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, 
зі змінами» (ПДПвн-1 від 09.06.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: взяти до уваги інформацію щодо запропонованих трьох проєктів 
рішень стосовно питання «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами». Зауважень та пропозиції щодо узагальнення цього питання немає.

Заступник голови комісії     Тарас ПОДВІРНИЙ

Депутат обласної ради     Світлана СТЕЧАК 


