
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 
Протокол №14 

засідання постійної комісії 
30 листопада 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О. Чубрей 

С.В. 
Запорошені та присутні: представник ТзОВ «Зеленецьке» - Фурман 

Геннадій. 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної комісії. 
Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради  
Фочук С.Г. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії 

за основу і в цілому.  
Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

1. Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України 
щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами 
ТзОВ „Зеленецьке”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про розгляд звернення ОКСЛП „БУКОВИНАЛІС” та внесення змін 

до висновку постійної комісії від 28.11.2016 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
1. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2016 рік. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про розгляд клопотання Державної служби геології та 

надр України щодо погодження надання спеціального дозволу на 
користування надрами ТзОВ „Зеленецьке”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
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Вирішили:  
1. Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання спеціального 

дозволу товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” на 
користування надрами з метою розробки (видобування) мінеральних 
лікувально-столових підземних вод Зеленецького родовища (свердловина 
№3), розташованого в с. Зелена Кельменецького району Чернівецької 
області. 

2. Пропонувати Державній службі геології та надр України 
передбачити в особливих умовах спеціального дозволу на користування 
надрами Зеленецького родовища мінеральних лікувально-столових 
підземних вод обов'язкове укладання угоди про співпрацю у соціально-
економічному розвитку населеного пункту за місцем розташування родовища 
з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 2. Про розгляд звернення ОКСЛП „БУКОВИНАЛІС” та 

внесення змін до висновку постійної комісії від 28.11.2016 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 

Виступили: Любимський В.О., Заіц М.Д., Чубрей С.В. 
 
Вирішили:  
1. Внести зміни до висновку постійної комісії від 28.11.2016 та 

пропонувати до розгляду на сесії обласної ради внесення  наступних зміни до 
додатку „Перелік мисливських угідь Чернівецької області, що надаються у 
користування громадським організаціям Українського товариства мисливців 
та рибалок Чернівецької області для ведення мисливського господарства до 
2036 року” рішення 6-ї сесії обласної ради VII скликання від 28.07.2016 
№155-6/16 „Про надання у користування громадським організаціям УТМР 
Чернівецької області мисливських угідь для ведення мисливського 
господарства”:  

1.1 Розділ „Герцаївська районна організація УТМР” доповнивши 
рядком, в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити 
„ДП „Герцаївське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 
2475,7 га загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.2. Розділ „Заставнівська районна організація УТМР” доповнивши 
рядком, в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити 
„ДП „Заставнівське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 
2583,5 га загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.3. Розділ „Новоселицька районна організація УТМР” доповнити 
рядком, в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити 
„ДП „Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 
2178,0 га загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.4. Розділ „Кіцманська районна організація УТМР” доповнити рядком, 
в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 



 3 
„Кіцманське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 4050,58 
га загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.5. Розділ „Хотинська районна організація УТМР” доповнити рядком, в 
якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Хотинське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 762,5 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

2. Подати відповідний проект рішення на розгляд чергової сесії обласної 
ради, що додається. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 3. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2016 

рік. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили:  

1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування на 2017 рік.  
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 
Голова постійної комісії        С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК  
 

30 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення ОКСЛП 
„БУКОВИНАЛІС” та внесення змін до 
висновку постійної комісії від 28.11.2016  

 
Обговоривши та розглянувши звернення в.о. генерального директора 

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
„Буковиналіс” Орендовича В.Р., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до висновку постійної комісії від 28.11.2016 та 
пропонувати до розгляду на сесії обласної ради внесення  наступних зміни до 
додатку „Перелік мисливських угідь Чернівецької області, що надаються у 
користування громадським організаціям Українського товариства мисливців та 
рибалок Чернівецької області для ведення мисливського господарства до 2036 
року” рішення 6-ї сесії обласної ради VII скликання від 28.07.2016 №155-6/16 
„Про надання у користування громадським організаціям УТМР Чернівецької 
області мисливських угідь для ведення мисливського господарства”:  

1.1 Розділ „Герцаївська районна організація УТМР” доповнивши рядком, в 
якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Герцаївське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 2475,7 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.2. Розділ „Заставнівська районна організація УТМР” доповнивши 
рядком, в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Заставнівське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 2583,5 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.3. Розділ „Новоселицька районна організація УТМР” доповнити рядком, 
в якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 2178,0 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

1.4. Розділ „Кіцманська районна організація УТМР” доповнити рядком, в 
якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Кіцманське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 4050,58 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 



1.5. Розділ „Хотинська районна організація УТМР” доповнити рядком, в 
якому в графі „Угіддя, які надаються у користування” зазначити „ДП 
„Хотинське державне спеціалізоване лісництво АПК” та визначити 762,5 га 
загальної площі лісових угідь, що надаються у користування. 

  
2. Подати відповідний проект рішення на розгляд чергової сесії обласної 

ради, що додається. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

ВИСНОВОК  
 

30 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради на 2017 рік 
 

Розглянувши та обговоривши проект плану роботи постійної комісії з 
питань охорони навколишнього середовища, природокористування та 
земельних відносин на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування на 2017 рік.  
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК  
 

30 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання Державної 
служби геології та надр України 
щодо погодження надання 
спеціального дозволу на 
користування надрами ТзОВ 
„Зеленецьке” 

 
Обговоривши та розглянувши інформацію про клопотання Державної 

служби геології та нард України щодо погодження надання спеціального 
дозволу на користування надрами ТзОВ „Зеленецьке” з метою видобування 
мінеральних лікувальних – столових вод, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання спеціального 
дозволу товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” на 
користування надрами з метою розробки (видобування) мінеральних 
лікувально-столових підземних вод Зеленецького родовища (свердловина №3), 
розташованого в с. Зелена Кельменецького району Чернівецької області. 

2. Пропонувати Державній службі геології та надр України передбачити 
в особливих умовах спеціального дозволу на користування надрами 
Зеленецького родовища мінеральних лікувально-столових підземних вод 
обов'язкове укладання угоди про співпрацю у соціально-економічному 
розвитку населеного пункту за місцем розташування родовища з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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