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Програма круглого столу на тему:«Земля – основне національне багатство. Право 

власності на землю гарантується». 

25/03/2019 
місце проведення –Дзеркальна зала Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

 

Модератор – О.П. Куманська-Нор- заступник начальника з питань державної 

реєстрації – начальник Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Львівській 

області. 
 

13.00-14.00   Реєстрація учасників 
 

14.00.-14.20   Відкриття Заходу керівництвомЛьвівської обласної державної 

адміністрації,Львівської обласної ради, Львівського 

національного університету імені Івана Франка та юридичного 

факультету ЛНУ ім. Івана Франка. 

Вітальні слова:  

Пилипенко Пилип Данилович- завідувач кафедри соціального 

права Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Павлишин Богдан Якович – голова Ради адвокатів Львівської 

області. 

Подільчак Антон – голова Координаційної Ради 

Західноукраїнської філії Європейської Бізнес Асоціації. 

Гайворон Василь Миколайович – начальник Управління 

представництва інтересів держави в суді Прокуратури 

Львівської області. 

Представники правоохоронних органів Львівщини. 

Вуйцик Ігор - голова АсамблеїАграрних палат України. 

Кардаш Ярослав Васильович – віце президент Асоціації 

фермер та приватних землевпорядників. 

Доповідачі: 
 

14.20 – 14.30 Плюралізм способів захисту та забезпечення державою гарантій 

непорушності права власності на землю і дієвість таких інститутів. 

Куманська- Нор Оксана Павлівна – заступник начальника з питань 

державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Львівській області. 

14.30-14.35  Питання та відповіді 



 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

14.35 – 14.45  Реєстрація права власності на землю та інших речових прав. 

   Пилипенко Юрій Пилипович – голова відділення Нотаріальної 

   палати України в Львівській області. 

14.45- 14.50   Питання та відповіді 

 

14.50-15.00 Продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 01 січня 2020 року. 

Федорович Володимир Іванович – доцент кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

15.00-15.05   Питання та відповіді 

  

15.05-15.15   Юридичні гарантії безоплатної приватизації земельнихділянок. 

Ільків Наталія Володимирівна –доцент кафедри господарсько-правових 

дисциплінЛьвівського державного університету внутрішніх справ. 

15.15-15.20   Питання та відповіді. 

 

15.20- 15.30 Землі сільськогосподарського призначення, їх реєстрація та захист прав. 

Кубара Михайло Михайлович – адвокат. 

15.30- 15.35   Питання та відповіді 

 

15.35-15.45   Земельно-правовий статусоб’єднаних територіальних громад. 

Гаєцька-Колотило Ярина Зіновіївна – представник Уповноваженого з прав 

людини по захисту виборчих прав. 

15.45- 15.50   Питання та відповіді 

 

15.50-16.00   Оренда земельних ділянок: законодавство і практика. 

Мацько Михайло Антонович - доцент кафедри цивільного права та процесу 

Львівського торговельного-економічного університету. Заслужений юрист 

України. 

16.00-.16.05   Питання та відповіді 

 

16.05-16.15 Практика надання безоплатної вторинної правової допомоги з земельних 

питань. 

 Грушицька Юлія Юріївна – заступник директора Львівського МЦ з надання 

БВПД. 

 

16.15-16.30 Підбиття підсумків 

 

http://www2.lvduvs.edu.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=108
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