
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища 

та природокористування  
Протокол №22 

засідання постійної комісії 
12 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Заіц М.Д., Любимський В.О. 
Відсутні: Гавриляк Ю.В., Чубрей С.В. 
 
Запорошені та присутні: 
Рабулець Серій Васильович – начальник Державної екологічної інспекції 

у Чернівецькій області (присутній Собко Микола Степанович – перший 
заступник), Александрюк Олександр Георгійович – начальник головного 
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, керівник ТзОВ 
«Снячів-торг» (присутні: Гостюк Андрій Дмитрович – депутат 
Великокучурівської сільської ради, голова земельної комісії, Михайлескул 
Марія Флорівна - депутат Великокучурівської сільської ради, Пантя Анна 
Іллівна – журналіст). 

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 відповідей на протокольне рішення 14- ї сесії обласної ради 

від 04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села Припруття 
Новоселицького району Чернівецької області». 

Інформує: Александрюк О. Г. начальник головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Собко М.С. перший 
заступник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області 

2.Про розгляд заяви ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» від щодо 
надання гірничого відводу. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
3.Про пропозицію депутата VII скликання Любимського В.О.. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про розгляд відповідей на протокольне рішення 14- ї сесії 

обласної ради від 04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села Припруття 
Новоселицького району Чернівецької області». 

Інформує: Александрюк О. Г. начальник головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Собко М.С. перший 
заступник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області 

Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Заіц М.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 2. Про розгляд заяви ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» 

щодо надання гірничого відводу. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 3. Про пропозицію депутата VII скликання Любимського В.О.. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії. 
Виступили: Фочук С.Г., Чернушка С.І., Гостюк А. Д., Михайлескул М.Ф., 

Апостолюк І.В., Заіц М.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 

Голова постійної комісії      С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК 1/22 
 

12 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд відповідей на протокольне 
рішення 14 - ї сесії обласної ради від 
04.07.2017 №6/14 «Про звернення 
мешканців села Припруття 
Новоселицького району Чернівецької 
області» 
 

 
Заслухавши та обговоривши начальника головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Александрюк О. Г. та першого 
заступника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області Собко М.С 
щодо відповідей на протокольне рішення 14- ї сесії обласної ради від 
04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села Припруття Новоселицького 
району Чернівецької області», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Довивчити питання щодо використання вентиляційного 

обприскування пестицидами фермерськими господарствами, підприємствами та 
фізичними особами – підприємцями, які займаються садівництвом та 
вирощуванням сільсько господарських культур на території Чернівецької 
області та тримати на контролі постійної комісії. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                            С. Фочук 
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 ВИСНОВОК 2/22 
 

12 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд заяви ПрАТ 
«Мамалигівський гіпсовий завод» 
щодо надання гірничого відводу 

 
 
Заслухавши та обговоривши заяву ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» 

щодо надання гірничого відводу на видобування Мамалигівського родовища 
гіпсу, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» надання 

гірничого відводу на видобування гіпсів, придатних для виробництва гіпсового 
в’яжучого марки Г-5, яке розташованого 0,5 км від північної околиці  
с. Мамалига, що знаходиться в с. Мамалига Новоселицького району 
Чернівецької області. 

2. Внести відповідний проект рішення на сесію обласної ради. 
 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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 ВИСНОВОК 3/22 
 

12 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про пропозицію депутата обласної ради 
Любимського В.С. 

 
 
Заслухавши пропозицію Любимського Василя Олексійовича щодо 

звернення депутата Великокучурівської сільської ради та відповідь управління 
Держпраці у Чернівецькій області щодо суб’єкта підприємницької діяльності в 
с. Снячів Сторожинецького району Чернівецької області, а саме підприємство – 
ТзОВ «Снячів-торг», та беручі до уваги інформацію депутатів 
Великокучурівської сільської ради Гостюка Андрія Дмитровича, Михайлескул 
Марії Флорівни, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Направити копію листа Управління Держпраці у Чернівецькій області 

щодо суб’єкта підприємницької діяльності в с. Снячів Сторожинецького району 
Чернівецької області, а саме підприємство – ТзОВ «Снячів-торг» до Головного 
управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області, Головного 
управління Національної поліції в Чернівецькій області та за результатами 
розгляду поінформувати постійну комісію у визначений чинним 
законодавством термін. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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