
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

ПРОТОКОЛ № 35 
засідання постійної комісії 

19 квітня 2019 м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О. Чубрей С.В. 
Відсутні:  
 
Запорошені та присутні: Авраам М.М. – державна екологічна інспекції 

Карпатського округу; Мудряк О.Ф. – директор ТзОВ «ГРАНІТ»  
 
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:  
2. Про лист Державної екологічної інспекції Карпатського округу щодо 

запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2019 році. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
3. Про продовження (надання) гірничого відводу на видобування суглинків, 

пісків (корисні копалини місцевого значення, цегельна сировина) ТзОВ 
«ГРАНІТ» Заставнівського–ІІ родовища, яке розташовано у Заставнівському 
районі Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про лист Долішньошепітської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області стосовно берегоукріплення русла р. Сірет та будівництва 
протипаводкових споруд (дамб) в населених пунктах Долішньошепітської 
сільської ради. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про лист Вижницької міської ради Вижницькго району Чернівецької 

області щодо роботи автомийки по вул. Українській,111 Д м. Вижниця. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 

 
Слухали: 2. Про лист Державної екологічної інспекції Карпатського округу 

щодо запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2019 році. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Авраам М.М., Заіц М.Д., Чубрей С.В. 
Вирішили:висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 3. Про продовження (надання) гірничого відводу на видобування 

суглинків, пісків (корисні копалини місцевого значення, цегельна сировина) ТзОВ 
«ГРАНІТ» Заставнівського–ІІ родовища, яке розташовано у Заставнівському 
районі Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заїц М.Д.  
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Роботу комісія вважати не завершеною та продовжити її після надання 

додаткової інформації директором ТзОВ «ГРАНІТ» про сплату штрафу за 
використання надр без відповідних дозволів.  

 
Слухали 4. Про лист Долішньошепітської сільської ради Вижницького 

району Чернівецької області стосовно берегоукріплення русла р. Сірет та 
будівництва протипаводкових споруд (дамб) в населених пунктах 
Долішньошепітської сільської ради. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заїц М.Д., Гаврилюк Ю.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали 5. Про лист Вижницької міської ради Вижницькго району 

Чернівецької області щодо роботи автомийки по вул. Українській,111 Д м. 
Вижниця. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заїц М.Д., Гаврилюк Ю.В., Апостолюк І.В. 

Чорней М.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
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Різне:  
За пропозицією Любимського В.О., Фочук С.Г., Апостолюка І.В. надіслати 

лист до Басейного управління водних ресурсів річок Прут та Сірет стосовно 
Протокольного рішення, яке прийняте на 28–ї сесії обласної ради VII скликання 
більшістю депутатів прийняте протокольне рішення, яким доручено Басейному 
управлінню водних ресурсів річок Прут та Сірет підготувати на лютий - березень 
2019 року проект Програми робіт з розчистки та регулювання русел річок 
Чернівецької області на наступні роки  

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 3/35 
 

15 травня 2019  м. Чернівці 
 
Про лист ТзОВ «ГРАНІТ» щодо 
погодження гірничого відводу на 
видобування суглинків, пісків 
(корисні копалини місцевого 
значення, цегельна сировина) 
Заставнівського–ІІ родовища, яке 
розташоване у Заставнівському 
районі Чернівецької області  
 

Розглянувши лист директора ТзОВ «ГРАНІТ» про продовження 
(надання) терміну дії гірничого відводу на видобування суглинків, пісків 
(корисні копалини місцевого значення, цегельна сировина) Заставнівського–
ІІ родовища, яке розташовано у Заставнівському районі Чернівецької області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Надати гірничий відвід ТзОВ «ГРАНІТ» (Код за ЄДРПОУ 14260331) на 

видобування суглинків, пісків, придатних для виробництва цегли керамічної 
марки «75» Заставнівського–ІІ родовища розташованого 3 км на південь від 
м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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 ВИСНОВОК 2/35 
 

19 квітня 2019  м. Чернівці 
 
Про лист Державної екологічної 
інспекції Карпатського округу щодо 
запиту про виділення коштів з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища у 2019 році 

 
Розглянувши та обговоривши про лист Державної екологічної інспекції 

Карпатського округу щодо запиту про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2019 році, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Направити лист Державної екологічної інспекції Карпатського округу 

щодо запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2019 році до Управління екології 
та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації для 
розгляду. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
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 ВИСНОВОК 4/35 
 

15 травня 2019  м. Чернівці 
 
Про лист Долішньошепітської 
сільської ради Вижницького району 
Чернівецької області від 19.04.2019 
№220/02-10  

 
Розглянувши та обговоривши лист Долішньошепітської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області стосовно берегоукріплення русла 
р. Сірет та будівництва протипаводкових споруд (дамб) в населених пунктах 
Долішньошепітської сільської ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Надіслати лист Долішньошепітської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області щодо ремонту пошкоджених дамб №1 та №2 в селах 
Долішній Шепіт, Лопушна (хутір Сарафинець), Лекечі Долішньошепітської 
сільської ради Вижницького району Чернівецької області до Чернівецької 
обласної державної адміністрації для розгляду та пропозиції. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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 ВИСНОВОК 5/35 
 

15 травня 2019  м. Чернівці 
 
Про лист Вижницької міської ради 
від 08.05.2019 №02-14/725  

 
Розглянувши та обговоривши лист Вижницької міської ради 

Вижницькго району Чернівецької області щодо роботи автомийки по вул. 
Українській,111 Д м. Вижниця та враховуючи пропозицію Любимського 
В.О., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1 . Інформацію взяти до відома. 

2 . Надіслати лист Вижницькій міській раді щодо уточнення де саме 

проводиться деактивації хімреактивації відходів вигрібної ями автомийки по 

вул. Українській,111 Д м. Вижниця. 

 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 


	Протокол
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновоки
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


