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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 30 
засідання постійної комісії з питань комунального майна 

23 листопада 2022 року о 09.30 год., вул. Винниченка, 14,  каб. № 1
Склад постійної комісії:
Седіло Микола Григорович  – голова постійної комісії;
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 
2. Розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
25.04.2017 №428 «Про надання згоди на прийняття у спільну власність 
територіальних громад Львівської області об’єктів державної власності» 
(ініціатива ЛОВА №325-ПР від 20.08.2022).
3. Лист заступника Львівського міського голови з питань ЖКГ Ірини 
Маруняк від 26.10.2022 №33-вих-90278 (вх. №2030) щодо безоплатної передачі у 
власність Львівської міської ради на баланс Личаківської районної адміністрації 
приміщень загальною площею 102,8 кв. м (підземний перехід - ін. VI, площею 
39,5 кв. м із сходами; коридори - інд.VII, площею 28,3 кв. м та ІV, площею 35,0 
кв.м) в будівлі за адресою: вул. В. Винниченка, 8, м. Львів.
4. Розгляд звернення депутата обласної ради Ростислава Добоша (№Д-17вн-
135 від 18.11.2022) щодо розгляду на сесії обласної ради проєктів рішень:
- «Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 8,  м. Львів».
- «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)»;
5. Лист Сокальської міської ради від 17.10.2022 №1958/02-37 (вх №02-2834 
від 26.10.2022) щодо прийнятого рішення Сокальської міської ради від 04.10.2022 
№886 «Про безоплатну передачу рухомого майна комунальної власності 
Сокальської міської територіальної громади в особі Сокальської міської ради у 
спільну власність територіальних громад Львівської області». Розгляд проєкту 
рішення «Про прийняття рухомого майна».
6. Слухання звітів комунальних підприємств обласної ради (на виконання 
рішення Львівської обласної ради від 14.06.2022 № 367).
Обласне комунальне підприємство Львівської обласної 
ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки"

м. Львів, вул. В. 
Липинського, 54

Мартинишин 
Галина Йосипівна

Комунальне підприємство Львівської обласної ради 
"Міжлікарняна аптека № 272"

м. Львів, вул. 
Чернігівська, 7

Заболотня Зоряна 
Орестівна

Комунальне підприємство Львівської обласної ради 
"Обласний аптечний склад" 

м. Львів, вул. 
Городоцька, 2

Яремчук Михайло 
Мілентійович
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7. Лист управління майном спільної власності від 27.10.2022 № 1140 щодо 
розгляду звернення Стрийського міського голови (вх. № 02-2331) стосовно 
внесення до Переліку об’єктів другого типу (об’єкти, які передаються в оренду 
без проведення аукціону) КП Стрийської міської ради «Стрийська міська 
соціальна аптека» за адресою: м. Стрий, пр. В. Чорновола, 21 (загальна площа 
198,1 кв. м).
8. Лист управління майном спільної власності від 27.10.2022 № 1134 щодо 
розгляду звернення департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації стосовно створення парку пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Кульпарків».
9. Лист КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» від 07.11.2022 № 95 щодо 
передачі комплексу будівель, розташованих за адресою: Львівська обл.,                                       
с. Тулиголове, вул. Весела, 65 з балансу КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» на баланс 
КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для збереження та відновлення будівель, а 
також створення нового туристичного маршруту «Королівський шлях». Лист 
управління майном спільної власності від 14.11.2022 № 1237  щодо інформації 
про будівлі за адресою: с. Тулиголове, вул. Весела, 65.
10. Лист Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 01.11.2022 
№550/5126 (вх. № 02-2897) щодо передачі в державну власність до сфери 
управління Міністерства оборони України рухомого та нерухомого майна за 
адресою: вул. Лікарська, 3, смт Брюховичі. Лист Командувача Медичних сид 
Збройних Сил України Тетяни Остащенко (вх. № 02-2992) щодо передачі в 
державну власність до сфери управління Міністерства оборони України рухомого 
та нерухомого майназа адресою: вул. Лікарська, 3, смт Брюховичі.
11. Лист КНП «Обласна база спеціального медичного постачання» від 
03.11.2022 №166 (вх. №2116) щодо передачі транспортного засобу ГАЗ 2705-222 
(мікроавтобус меддопомоги), 2003 року випуску, реєстраційний державний № ВС 
1463 СО, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК №286914, для 
потреб військової частини А3283 (відповідно до розпорядження голови ЛОДА від 
24.02.2022 № 5/0/5-22ДСК).
12. Депутатське звернення депутата обласної ради Сергія Оленича (вх. №Д-
17вн-513) щодо прийняття у спільну власність територіальних громад області 
ансамблю пісні і танцю «Верховина».
13. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.09.2022 № 1/10843-22 (вх. 
№ 02-2363) щодо передачі з державної в комунальну власність Львівської міської 
територіальної громади усіх закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
розташованих у м. Львові.
14. 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».
БЛОК ЗВЕРНЕННЬ щодо надання дозволів на реконструкції та проведення 
ремонтів
15. Лист управління майном спільної власності від 17.10.2022 №1072  щодо 
звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого 
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Миколая» про надання дозволу на реконструкцію навчального корпусу 
загальною площею 323,2 кв. м за адресою: смт. Брюховичі, вул. Незалежності 
України, 1.
16. Лист управління майном спільної власності від 17.10.2022 № 1071 щодо 
звернення департаменту освіти і науки ЛОДА про надання дозволу на проведення 
капітального ремонту з проведенням аварійно-відновлювальних робіт галерейних 
балконів дворового фасаду адмінбудинку за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.
17. Лист управління майном спільної власності від 10.11.2022 № 87 щодо 
звернення Львівського обласного військового комісаріату стосовно                  
проведення капітального ремонту адмінбудинку № 1 (інд.А-2) за адресою: вул. 
Грушевського, 36, м. Пустомити.
ПОВТОРНИЙ розгляд листів за результатами вивчення та обстежень об’єктів:
18. Лист Золочівської районної ради Львівської області від 05.07.2022 №1895 
(вх. № 02-1766) стосовно передачі в оперативне управління строком на 10 років 
майнового комплексу за адресою: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів. 
19. Лист Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного Міністерства оборони України від 07.10.2022 №6456 (вх №02-
2593) щодо передачі нерухомого майна за адресою: вул. Бой-Желенського, 5                 
м. Львів, на баланс Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного.
БЛОК ЗВЕРНЕННЬ ОКС ЛГП «Галсільліс» :
20.  Лист управління майном спільної власності від 25.10.2022 № 76 щодо 
затвердження положення «Про порядок виділення лісопродукції ДЛГП ОКС 
«Галсільліс» окремим категоріям громадян та на звернення військового 
командування ЗСУ на час дії правового режиму воєнного стану».
21. Звернення 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.
22. Звернення 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.
23. Звернення 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.
24. Звернення 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.
25. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 09.08.2022 № 259 (вх. № 1418) щодо 
виділення Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» 25 м3 дров паливних для 
внутрішньо переміщених осіб, які прибули у зв’язку з воєнними подіями та 
тимчасово розміщені на території Добромильської територіальної громади.
26. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 266 (вх. № 1460) щодо 
виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» 5 м3 дров твердої породи для 
інваліда 1 групи Качмар О.М.
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27. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 05.09.2022 № 291 (вх. № 1629) щодо 
виділення Жовківським ДЛГП «Галсільліс» 5 м3 дров паливних для потреб 
дитячого будинку сімейного типу.
28. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 25.08.2022 № 281 (вх. № 1535) щодо 
безкоштовного виділення Турківським ДЛГП «Галсільліс» 10 м3 круглих 
лісоматеріалів мешканцю с. Кіндратів Ільківу М. О. для будівництва 
господарської будівлі, яка знищена внаслідок пожежі.
29. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 13.09.2022 № 308 (вх. № 1688) щодо 
виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» 5 м3 круглих лісоматеріалів 
жительці с. Дальнич Львівського району Цюрмі І. М. для відновлення даху 
будівлі, яка пошкоджена внаслідок пожежі.
30. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 20.10.2022 № 350 (вх. № 1990)  щодо 
виділення лісоматеріалів круглих Сколівським ДЛГП «Галсільліс» у кількості 10 
м3 для відбудови житлового будинку жителя с. Крушельниці Стасіва М.В., який 
був знищений внаслідок пожежі
31. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 20.10.2022 № 353 (вх. № 1986) щодо 
виділення лісоматеріалів круглих Сколівським ДЛГП «Галсільліс» у кількості 4 
м3 для відбудови житлового будинку жителя с. Крушельниці Зварича Д.В., який 
був знищений внаслідок пожежі
32. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 20.10.2022 № 352 (вх. № 1989) щодо 
виділення дров паливних Яворівським ДЛГП «Галсільліс» для забезпечення 
опалювального сезону сім’ям загиблих: Бабій І.М. – 4 м3, Мисик М.В. – 4 м3, 
Леськів С.О. – 4 м3.
33. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 26.10.2022 № 356 (вх. № 2049) щодо 
виділення Перемишлянським ДЛГП «Галсільліс» військовій частині А4324 
круглих лісоматеріалів в кількості 16 м3 для будівництва сховища для двох 
одиниць техніки.
БЛОК ЗВЕРНЕННЬ щодо списання (відчуження) та передачі основних засобів в 
комунальних закладах та підприємствах обласної ради.
34. Лист КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-
діагностичний центр» від 02.11.2022 № 491 (вх. №2133) щодо списання 
основних засобів.  
№
 

Назва основних засобів Рік 
випуску

Інвентарн. 
номер

Балансова 
початкова 
варт.(грн.)

Балансова 
залишкова 
варт.(грн)

1 Гамма-терапевтичний апарат 1974 10470279 143882,00 -
35.  Лист КП ЛОР «Обласний аптечний склад» від 08.11.2022 № 309 (вх. 
№2165) щодо списання транспортного засобу.  
№
 

Назва основних засобів Рік 
випуску

Інвентарн. 
номер

Балансова 
початкова 
варт.(грн.)

Балансова 
залишкова 
варт.(грн)

1 Автомобіль ВАЗ 21061 р/д № 4289 ІНА 1994 74 45 745,66 -
36. Лист управління майном спільної власності від 09.11.2022 № 86 щодо 
питання передачі з балансу КП ЛОР «Технічний нагляд» комп’ютерів (в кількості 
2 одиниць: системний блок + монітор) на баланс КП ЛОР «Аптека №22» та на 
баланс КП ЛОР «Аптека музей «Під Чорним орлом».
37. Лист управління майном спільної власності від 14.11.2022 № 89 щодо 
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безоплатної передачі надлишку продуктів харчування (картоплі) – 4 т. та 
насіневої картоплі – 1 т. з балансу КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-
інтернат» на баланс КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат».
38. Лист управління майном спільної власності від 14.11.2022 № 90 щодо 
безоплатної передачі кормів (пшениці) – 6 т. з балансу КЗ ЛОР «Поповицький 
психоневрологічний інтернат» на баланс КЗ ЛОР «Созанський 
психоневрологічний інтернат».
39. Лист управління майном спільної власності від 17.11.2022 № 94 щодо 
передачі з балансу Стрийського ДЛГП «Галсільліс» на баланс ОКС ЛГП 
«Галсільліс» матеріальних цінносте на суму 8497,5 грн (водонагрівач 
електричний Zanussi – 1 шт, БФП Xerox B 205 – 1 шт., кабель Cablexpert USB 
2.0).

Заступник голови комісії                        Ростислав ДОБОШ


