
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, агропромислового розвитку 
та земельних відносин 

ПРОТОКОЛ № 3 
17 травня 2021 року          м. Чернівці 
 

 
Присутні: 
− члени комісії: Василь ГОНЧАР, Ярослав ШЕШУР, Борис КОЛІСНИК. 
 
Запрошені: Василь ОСАДЧУК, Василь КОТИЛЕВ, Дмитро СІРМАН. 
 

Головує: Василь ГОНЧАР – голова постійної комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 

Відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 31.03.2021 
№ 118-2/21 «Про внесення змін до рішення 1-ої сесії обласної ради VIII 
скликання від 24.12.2020 № 5-1/20 «Про утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної ради VIII скликання» із складу постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин вивели депутата 
Чернівецької обласної ради Світлану ПОСТЕВКО, головою комісії Василем 
ГОНЧАРОМ було запропоновано обрати секретарем постійної комісії  
Бориса КОЛІСНИКА 

Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про розгляд результатів тимчасової комісії з вивчення питання сприяння 
у виділенні земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби             
ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу. 

 
1. Слухали: 
Про розгляд результатів тимчасової комісії з вивчення питання сприяння 

у виділенні земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби             
ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу. 



Виступили: Василь ГОНЧАР, Василь КОТИЛЕВ, Дмитро СІРМАН 
Вирішили:  
 
У зв’язку із зміною керівництва Буковинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 
перенести розгляд даного питання на невизначений термін. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

 
 

Голова постійної комісії                                                Василь ГОНЧАР 
 
 

Секретар постійної комісії                                            Борис КОЛІСНИК 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
17 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів тимчасової 
комісії з вивчення питання сприяння у 
виділенні земельної ділянки для 
сінокосіння і випасання худоби             
ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу 

 

 

Розглянувши та обговоривши результати тимчасової комісії з вивчення 
питання сприяння у виділенні земельної ділянки для сінокосіння і випасання 
худоби ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу., постійна комісія  

В ИР І Ш ИЛ А :  

У зв’язку із зміною керівництва Буковинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 
перенести розгляд даного питання на невизначений термін. 

 
 
Голова постійної комісії                                                   Василь ГОНЧАР 
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