
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                       № ___________

Про створення робочої групи 
для боротьби з незаконними розкопками та «чорними копачами»

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини третьої статті 118 Регламенту Львівської 
обласної ради; беручи до уваги пункт 2 протокольного доручення за 
підсумками V чергової сесії обласної ради від 27.04.2021; з метою належного 
збереження історичної та культурної спадщини українського народу:

1. Створити робочу групу для боротьби з незаконними розкопками та 
«чорними копачами» в такому складі:

Співголови робочої групи:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії з питань 

культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
Гірник Євгеній Володимирович – перший заступник голови обласної 

ради.
Члени робочої групи:
Щурко Іван Петрович – голова постійної комісії з питань історико-

культурної спадщини та туризму (за згодою);
Міхалець Дмитро Володимирович – заступник начальника Головного 

управління Національної поліції у Львівській області (за згодою);
Онищук Ярослав Іванович – доктор історичних наук, доцент кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, член Вченої ради історичного факультету та 
Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв воєн та 
політичних репресій Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);

Бандрівський Микола Стефанович – археолог, доктор історичних наук,     
в. о. завідувача відділом археології Інституту українознавства ім. Івана 
Крип'якевича НАН України, професор кафедри археології та спеціальних 
галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана 
Франка (за згодою);
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Осальчук Олег Миколайович – керівник науково-дослідного центру 
«Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України (за згодою);

Милян Тарас Романович – заступник директора з наукової роботи 
науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології 
НАН України, археолог, фахівець у галузі археології ранніх слов'ян, римського 
часу (за згодою);

Сілаєв Олександр Миколайович – молодший науковий 
співробітник науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» 
Інституту археології НАН України, фахівець у галузі археології доби Київської 
Русі (за згодою);

Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії з питань 
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);

Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії з питань 
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);

Сітарський Олег Васильович – заступник директора комунального 
підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань 
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та 
політичних репресій «Доля» (за згодою).

2. Робочій групі (С. Шеремета, Є. Гірник) до 1 жовтня 2021 року 
надати висновки щодо ситуації, яка склалася з нелегальними розкопками на 
території Львівської області, та напрацювати пропозиції щодо перегляду 
існуючих підходів до охорони археологічної спадщини.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                                                                                      Ірина ГРИМАК
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