
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування  
 

ПРОТОКОЛ №30 
засідання постійної комісії 

 
22 серпня 2018 м. Чернівці 
  
 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Любимський В.О.  
Відсутні: Заіц М.Д., Чубрей С.В. 
Запорошені та присутні: Директор Акціонерного товариства 

«Укргазвидобування». 
Присутній представник Акціонерного товариства «Укргазвидобування» 

Супрун Віталій Анатолійович (довіреність від 26.12.2017 №2-49д, ) та 
громадський діяч Сіменко Олег Олександрович 

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 подання Держгеонадра України від 30.07.2018 щодо 

погодження на отримання спецдозволу на користування надрами 
Акціонерному товариству «Укргазвидобування». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2018 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
3. Про лист ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр будівельно-

монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «Івано-Франківське 
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територіальне управління» щодо затвердження технологічних нормативів 
використання питної води підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про лист Вижницької районної державної адміністрації щодо 

нанесених збитків під час проливних дощів та паводку 27-30 липня 2018. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про лист-відповідь Басейнового управління водних ресурсів річок 

Прут та Сірет щодо інформації про виконання «Регіональної програми робот 
з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 
роки». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про лист Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет 

щодо інформації про виконання Комплексної програми розвитку водного 
господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період 
до 2021 року. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
7. Про листи Київського еколого-культурного центру щодо заборони 

полювання на територіях природно-заповідного фонду. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 

Слухали: 1. Про розгляд подання Держгеонадра України від 30.07.2018 
щодо погодження на отримання спецдозволу на користування надрами 
Акціонерному товариству «Укргазвидобування». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Супрун В.А., Сіменко О.О., Чернушка 

С.І., Гаврилюк Ю. В., Апостолюк І.В. 
Вирішили:висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 2. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів 

для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2018 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали:3. Про лист ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «Івано-
Франківське територіальне управління» щодо затвердження технологічних 
нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Чернушка С.І., 

Гаврилюк Ю. В. 



 3 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 4. Про лист Вижницької районної державної адміністрації 
щодо нанесених збитків під час проливних дощів та паводку 27-30 липня 
2018. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Чернушка С.І. 
Вирішили: рекомендації комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5. Про лист-відповідь Басейнового управління водних ресурсів 

річок Прут та Сірет щодо інформації про виконання «Регіональної програми 
робот з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-
2019 роки». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Чернушка С.І., 

Гаврилюк Ю. В. 
Вирішили: рекомендації комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про лист Басейнового управління водних ресурсів річок 

Прут та Сірет щодо інформації про виконання Комплексної програми 
розвитку водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій 
області на період до 2021 року. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Чернушка С.І., 

Гаврилюк Ю. В. 
Вирішили: рекомендації комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 7. Про листи Київського еколого-культурного центру щодо 

заборони полювання на територіях природно-заповідного фонду. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Гаврилюк Ю. В. 
Вирішили: рекомендації 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 1/30 
 

22 серпня 2018 м. Чернівці 
 
Про розгляд подання 
Держгеонадра України від 
30.07.2018 щодо погодження на 
отримання спецдозволу 
користування надрами 
Акціонерному товариству 
«Укргазвидобування» 

 
Розглянувши та обговоривши поданий пакет документів 

Держгеонадра України (30.07.2018 вх. № 9/1723) щодо отримання 
погодження Акціонерному товариству «Укргазвидобування» у зв’язку з 
розширенням меж раніше наданої площі ділянки надр спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення 
нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку 
родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовищ) газу природного, нафти, конденсату, супутніх компонентів 
Петровецької площі, розташованої в межах Вижницького та 
Сторожинецького районів Чернівецької області, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Відмовити Акціонерному товариству «Укргазвидобування» у 

розширенні меж раніше наданої площі ділянки надр спеціального дозволу 
на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних 
надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) газу 
природного, нафти, конденсату, супутніх компонентів Петровецької площі, 
розташованої в межах Вижницького та Сторожинецького районів 
Чернівецької області у зв’язку з недотриманням вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2011 №615 «Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами» зі змінами, а 
саме: 

- пункту 19 підставами для прийняття рішення про відмову в наданні 
дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі, виявлення у 



 
поданих документах недостовірних даних, невідповідність документів, 
поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку, наявність 
інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового 
моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні, 
відмова органів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 9 цього 
Порядку, у погодженні надання надр у користування, наявність зауважень 
Мінприроди щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного 
законодавства, передбачених пунктом 25 цього Порядку. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/paran42#n42
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/paran71#n71
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/paran72#n72
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/page2#n288


 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК 2/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища в 2018 році 
за рахунок залишку коштів станом 
на 01.01.2018 

 
Обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про внесення змін 

до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році за 
рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення «Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2018 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2018». 

 
 
 
 

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 3/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про лист ПАТ «Українська 
залізниця» філія «Центр 
будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд ВП 
«Івано-Франківське територіальне 
управління» щодо затвердження 
технологічних нормативів 
використання питної води 
підприємствами, які надають 
послуги з централізованого 
водопостачання та/або 
водовідведення 

 
Обговоривши лист ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «Івано-
Франківське територіальне управління» щодо затвердження технологічних 
нормативів використання питної води підприємствами, які надають 
послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Перенести дане питання на наступне засідання постійної комісії із 
залученням членів постійної комісії з питань паливно-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуації 
та представників ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «Івано-Франківське 
територіальне управління». 

 
 
 

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  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 4/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про лист Вижницької районної 
державної адміністрації щодо 
нанесених збитків під час 
проливних дощів та паводку 27-30 
липня 2018 
 

 
Обговоривши лист Вижницької районної державної адміністрації 

щодо нанесених збитків під час проливних дощів та паводку 27-30 липня 
2018, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

винайти можливість виділення коштів для фінансування робіт з усунення 
наслідків паводків 27-30 липня поточного року та про результати 
проведеної роботи поінформувати постійну комісію обласної ради. 

 
 
 

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  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 5/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про лист Басейнового управління 
водних ресурсів річок Прут та 
Сірет про виконання «Регіональної 
програми робот з розчистки та 
регулювання русел річок 
Чернівецької області на 2015-2019 
роки» 
 

 
Обговоривши лист Басейнового управління водних ресурсів річок 

Прут та Сірет про виконання «Регіональної програми робот з розчистки та 
регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Запросити на чергову сесію обласної ради начальника Басейнового 

управління водних ресурсів річок Прут та Сірет щодо поінформування 
депутатів обласної ради про виконання «Регіональної програми робот з 
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 
роки».  

 
 
 

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  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 6/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про лист Басейнового 
управління водних ресурсів 
річок Прут та Сірет щодо 
інформації про виконання 
Комплексної програми 
розвитку водного господарства 
та протипаводкового захисту в 
Чернівецькій області на період 
до 2021 року 

 
Обговоривши лист Басейнового управління водних ресурсів річок Прут 

та Сірет щодо інформації про виконання Комплексної програми розвитку 
водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій області 
на період до 2021 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Басейновому управлінню водних ресурсів річок Прут 

та Сірет підготувати та подати на розгляд чергової сесії обласної ради 
проект рішення «Про хід виконання Комплексної програми розвитку 
водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій області 
на період до 2021 року» та поінформувати депутатів обласної ради з 
порушеного питання. 

 
 
 

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 7/30 
 

22 серпня 2018  м. Чернівці 
 

Про лист Київського еколого - 
культурного центру щодо 
заборони полювання на 
територіях природно-
заповідного фонду 

 
Обговоривши лист Київського еколого - культурного центру від 

20.06.2018 щодо заборони полювання на територіях природно – заповідного 
фонду, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію взяти до відома. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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