УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного
середовища та природокористування

ПРОТОКОЛ №31
засідання постійної комісії
15 листопада 2018
22 листопада 2018
11 грудня 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. Чубрей С.В.,
Заіц М.Д.
Відсутні:
Запорошені та присутні: Зінченко Ірина Федорівна - уповноважена ПАТ
«Українська залізниця» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд ВП «Івано-Франківське територіальне управління», Кавуля
Андрій Васильович – начальник Басейнового управління водних ресурсів річок
Прут та Сірет, Бойчук Богдан Тарасович – в.о. департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації, Мацьків Тарас Іванович – начальник відділу
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
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 повторний розгляд листа ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «ІваноФранківське територіальне управління» щодо затвердження технологічних
нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з
централізованого водопостачання та/або водовідведення.
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
2. Про розгляд проекту рішення «Про підтримку звернення ІваноФранківської обласної ради VII скликання «Про заборону погодження питання
розміщення гідроелектростанцій вздовж річки Дністер».
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – секретар постійної комісії.
3. Про розгляд подання Держгеонадра України від 30.07.2018, яке надійшло
на адресу обласної ради 08.10.2018 стосовно погодження щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного
вивчення, нафто-газоносних надр, у тому числі дослідно промислова розробка, з
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) нафти,
газу природного, конденсату Дихтинецької площі, яка знаходиться в
Путильському районі Чернівецької області та Верховинському районі ІваноФранківської області.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
4. Про розгляд подання Держгеонадра України від 19.10.2018, яке надійшло
на адресу обласної ради 29.10.2018 стосовно погодження щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного
вивчення, нафто-газоносних надр у тому числі дослідно промислова розробка, з
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) нафти,
газу природного, конденсату Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому
районі Чернівецької області
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
21 листопада 2018
5. Про розгляд проекту рішення «Про недопустимість будівництва каскаду
гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території
Чернівецької області та відповідне звернення до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України».
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії.
11 грудня 2018
6. Про лист 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» за період 20152017 років.
Інформує: Кавуля Андрій Васильович – начальник Басейнового управління
водних ресурсів річок Прут та Сірет.
7. Про проект рішення «Про хід виконання в 2014-2017 роках Комплексної
програми розвитку водного господарства та протипаводкового захисту в
Чернівецькій області на період до 2021 року».
Інформує: Кавуля Андрій Васильович – начальник Басейнового управління
водних ресурсів річок Прут та Сірет.
8. Про розгляд листа ТзОВ «Кострижівський комбінат будівельних
матеріалів» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
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9. Про листи Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області
щодо інформації ефективності та можливих втрат використання земельної
ділянки ЗАТ «Чернівецька птахофабрика» та Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо ситуації з забрудненням
питної води з криниць розташованих біля ЗАТ «Чернівецька птахофабрика».
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
10. Про розгляд листа депутата обласної ради Апостолюк І.В. щодо
забруднення навколишнього природного середовища на території населеного
пункту с. Мариничі Путильського району Чернівецької області.
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії.
11. Про проект рішення «Про проект рішення «Про затвердження
Комплексної програми з ліквідації амброзії полинолистової на території
Чернівецької області на 2019-2023 роки».
Інформує: Бойчук Богдан Тарасович – в.о. департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації, Мацьків Тарас Іванович – начальник відділу
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
12. Про план роботи постійної комісії з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування на 2019 рік.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Слухали: 1. 1. Про повторний розгляд листа 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., Зінченко І.Ф., Гаврилюк Ю.В., Апостолюк
І.В.
Вирішили:висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 2. Про розгляд проекту рішення «Про підтримку звернення ІваноФранківської обласної ради VII скликання «Про заборону погодження питання
розміщення гідроелектростанцій вздовж річки Дністер».
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – секретар постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Гаврилюк Ю.В., Апостолюк І.В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали:3. Про розгляд подання Держгеонадра України від 30.07.2018, яке
надійшло на адресу обласної ради 08.10.2018 стосовно погодження щодо продажу
на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного
вивчення, нафто-газоносних надр, у тому числі дослідно промислова розробка, з
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) нафти,
газу природного, конденсату Дихтинецької площі, яка знаходиться в

Путильському районі Чернівецької області та Верховинському районі ІваноФранківської області.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю.В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
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Слухали: 4. Про розгляд подання Держгеонадра України від 19.10.2018, яке
надійшло на адресу обласної ради 29.10.2018 стосовно погодження щодо продажу
на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного
вивчення, нафто-газоносних надр у тому числі дослідно промислова розробка, з
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) нафти,
газу природного, конденсату Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому
районі Чернівецької області
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю.В.
Вирішили: рекомендації комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Роботу комісія вважати не завершеною та продовжити засідання 21
листопада 2018 року
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 5. Про розгляд проекту рішення «Про недопустимість будівництва
каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території
Чернівецької області та відповідне звернення до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України».
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Фочук С.Г.,
Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: рекомендації комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Роботу комісія вважати не завершеною та продовжити засідання 11
грудня 2018 року
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 6. Про лист 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» за період
2015-2017 років.
Інформує: Кавуля Андрій Васильович – начальник Басейнового управління
водних ресурсів річок Прут та Сірет.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Фочук С.Г., Заіц М.Д.,
Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: рекомендації комісії додається

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
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Слухали: 7. Про проект рішення «Про хід виконання в 2014-2017 роках
Комплексної програми розвитку водного господарства та протипаводкового
захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року».
Інформує: Кавуля Андрій Васильович – начальник Басейнового управління
водних ресурсів річок Прут та Сірет.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Фочук С.Г., Заіц М.Д.,
Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 8. Про розгляд листа ТзОВ «Кострижівський комбінат будівельних
матеріалів» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 9. Про листи Головного управління Держгеокадастру у
Чернівецькій області щодо інформації ефективності та можливих втрат
використання земельної ділянки ЗАТ «Чернівецька птахофабрика» та Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо ситуації з
забрудненням питної води з криниць розташованих біля ЗАТ «Чернівецька
птахофабрика».
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Фочук С.Г., Заіц М.Д.,
Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 10. Про розгляд листа депутата обласної ради Апостолюк І.В. щодо
забруднення навколишнього природного середовища на території населеного
пункту с. Мариничі Путильського району Чернівецької області.
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г., Заіц М.Д., Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 11. Про проект рішення «Про проект рішення «Про затвердження
Комплексної програми з ліквідації амброзії полинолистової на території
Чернівецької області на 2019-2023 роки».
Інформує: Бойчук Богдан Тарасович – в.о. департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації, Мацьків Тарас Іванович – начальник відділу
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
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Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г., Апостолюк І.В., Заіц М.Д.,
Гаврилюк Ю. В.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 12. Про план роботи постійної комісії з питань охорони
навколишнього природного середовища та природокористування на 2019 рік.
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії.
Виступили: Любимський В.О.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

С. Фочук

І. Апостолюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 1/31
15 листопада 2018

м. Чернівці

Про повторний розгляд листа 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
Заслухавши представника ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ВП «ІваноФранківське територіальне управління Зінченко Ірину Федорівну щодо
затвердження технологічних нормативів використання питної води
підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання
та/або водовідведення, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 2/31
15 листопада 2018

м. Чернівці

Про розгляд проекту рішення «Про
підтримку звернення Івано-Франківської
обласної ради VII скликання «Про заборону
погодження
питання
розміщення
гідроелектростанцій вздовж річки Дністер»
Розглянувши та обговоривши проекти рішення «Про підтримку
звернення Івано-Франківської обласної ради VII, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Проект рішення «Про підтримку звернення Івано-Франківської
обласної ради VII скликання «Про заборону погодження питання
розміщення гідроелектростанцій вздовж річки Дністер» підтримати та
виключити з тексту рішення слова: «та надіслати його за належність. Текст
звернення додається».

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 3/31
15 листопада 2018

м. Чернівці

Про
розгляд
подання
Держгеонадра
України
від
21.09.2018
щодо
погодження
продажу на аукціоні спеціального
дозволу
Розглянувши та обговоривши подання Держгеонадра України від
21.09.2018, яке надійшло на адресу обласної ради 08.10.2018 стосовно
погодження продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення, нафто-газоносних надр у тому
числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням нафти,
газу (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного, конденсату
Дихтинецької площі, яка знаходиться в Путильському районі Чернівецької
області та Верховинському районі Івано-Франківської області, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити продаж на аукціоні спеціального дозволу на
користування надрами з метою геологічного вивчення, нафто - газоносних
надр у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим
видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) нафти, газу
природного, конденсату Дихтинецької площі, яка знаходиться на території
Путильського району Чернівецької області.
2. Рекомендувати Державній службі геології та надр України
передбачити при продажі на аукціоні спеціального дозволу на
користування надрами обов'язкове укладання угоди про співпрацю у
соціально-економічному розвитку з органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування за місцем розташування родовища.
Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 4/31
15 листопада 2018

м. Чернівці

Про
розгляд
подання
Держгеонадра
України
від
19.10.2018
щодо
погодження
продажу на аукціоні спеціального
дозволу
Розглянувши та обговоривши подання Держгеонадра України від
19.10.2018, яке надійшло на адресу обласної ради 29.10.2018 стосовно
погодження продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення, нафто-газоносних надр у тому
числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням нафти,
газу (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного, конденсату
Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької
області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Погодити продаж на аукціоні спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення, нафто - газоносних надр у тому
числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти,
газу (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного, конденсату
Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької
області.
2. Рекомендувати Державній службі геології та надр України
передбачити при продажі на аукціоні спеціального дозволу на
користування надрами обов'язкове укладання угоди про співпрацю у
соціально-економічному розвитку з органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування за місцем розташування родовища.
Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 5/31
21 листопада 2018

м. Чернівці

Про розгляд проекту рішення «Про
недопустимість
будівництва
каскаду
гідроелектростанцій з водосховищами на
верхньому
Дністрі
на
території
Чернівецької
області
та
відповідне
звернення
до
Президента
України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України»
Розглянувши та обговоривши проекти рішення «Про недопустимість
будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому
Дністрі на території Чернівецької області та відповідне звернення до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити проект рішення «Про недопустимість будівництва каскаду
гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території
Чернівецької області та відповідне звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України».

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
РЕКОМЕНДАЦІЇ 6/31
11 грудня 2018

м. Чернівці

Про лист 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» за період 20152017 років
Розглянувши та обговоривши лист 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» за період 2015-2017 років, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Доручити Басейному управлінню водних ресурсів річок Прут та Сірет
підготувати на лютий-березень 2019 року проект Програми робот з
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на наступні
роки та подати на розгляд постійної комісії з подальшим внесенням її на
сесію обласної ради.

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 7/31
11 грудня 2018

м. Чернівці

Про проект рішення «Про хід
виконання в 2014-2017 роках
Комплексної
програми
розвитку водного господарства
та протипаводкового захисту в
Чернівецькій області на період
до 2021 року
Розглянувши проект рішення «Про хід виконання в 2014-2017 роках
Комплексної програми розвитку водного господарства та протипаводкового
захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати на розгляд чергової сесії обласної ради проект
рішення «Про хід виконання в 2014-2017 роках Комплексної програми
розвитку водного господарства та протипаводкового захисту в
Чернівецькій області на період до 2021 року»

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 8/31
11 грудня 2018

м. Чернівці

Про
розгляд
листа
ТзОВ
«Кострижівський
комбінат
будівельних матеріалів»
щодо
надання спеціального дозволу на
користування надрами
Розглянувши та обговоривши розгляд листа ТзОВ «Кострижівський
комбінат будівельних матеріалів» щодо надання спеціального дозволу на
користування надрами, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 9/31
11 грудня 2018
Про листи Головного управління
Держгеокадастру у Чернівецькій
області
щодо
інформації
ефективності та можливих втрат
використання земельної ділянки
ЗАТ «Чернівецька птахофабрика»
та
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Чернівецькій області щодо ситуації
з забрудненням питної води з
криниць розташованих біля ЗАТ
«Чернівецька птахофабрика»

м. Чернівці

Розглянувши та обговоривши листи Головного управління
Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання інформації
стосовно ефективності та можливих втрат використання земельної ділянки
згідно
цільового
призначення
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, площею 17,8573 га ЗАТ
«Чернівецька
птахофабрика»
та
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо ситуації з
забрудненням питної води з криниць розташованих біля ЗАТ «Чернівецька
птахофабрика», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Запросити на наступне засідання:
1. Начальника Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій
області для інформування стосовно ефективності та можливих втрат
використання земельної ділянки згідно цільового призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, площею 17,8573 га ЗАТ
«Чернівецька птахофабрика»;

2. Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області щодо ситуації з забрудненням питної води з криниць
розташованих біля ЗАТ «Чернівецька птахофабрика»;
3. Вищевказаним управлінням проінформувати стосовно ситуації, яка
є в фермерському господарстві «Гаука».
Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 10/31
11 грудень 2018

м. Чернівці

Про розгляд листа депутата
обласної ради VII скликання
Апостолюк І.В. щодо забруднення
навколишнього
природного
середовища
на
території
населеного
пункту
Мариничі
Путильського району Чернівецької
області
Розглянувши та обговоривши розгляд листа депутата обласної ради
VII скликання Апостолюк І.В. щодо забруднення навколишнього
природного середовища на території населеного пункту Мариничі
Путильського району Чернівецької області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до голови Усть-Путильської сільської об’єднаної
громади стосовно інформації про підприємства, які розташовані в межах
населеного пункту с. Мариничі Путильського району з виготовлення
пилетів та проінформувати постійну комісію, депутата VII скликання
Апостолюк І.В.
2. Звернути увагу керівництва Державної екологічної інспекції у
Чернівецькій області на некоректний лист відповідь від 20.09.2018
№2293/01-15/03 (копія листа додається).

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК11/31
11 грудня 2018

м. Чернівці

Про проект рішення «Про
затвердження
Комплексної
програми з ліквідації амброзії
полинолистової на території
Чернівецької області на 20192023 роки»
Розглянувши проект рішення «Про проект рішення «Про
затвердження Комплексної програми з ліквідації амброзії полинолистової
на території Чернівецької області на 2019-2023 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати на розгляд чергової сесії обласної
проект рішення «Про проект рішення «Про затвердження Комплексної
програми з ліквідації амброзії полинолистової на території Чернівецької
області на 2019-2023 роки» з доповненням:
- « в подальшому розробити програму по боротьбі з Борщівником
Сосновського на території Чернівецької області».

Голова постійної комісії

С. Фочук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 12/31
11 грудня 2018

м. Чернівці

Про план роботи постійної комісії
обласної ради на 2019 рік
Розглянувши та обговоривши проект плану роботи постійної комісії
з питань охорони навколишнього природного середовища та
природокористування на 2019 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома.
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони
навколишнього природного середовища та природокористування на 2019
рік.

Голова постійної комісії

С. Фочук

