УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань регуляторної політики,
розвитку підприємництва, агропромислового розвитку
та земельних відносин

ПРОТОКОЛ № 4
21 травня 2021 року

м. Чернівці

Присутні:
члени комісії: Василь ГОНЧАР, Борис КОЛІСНИК, Ярослав ШЕШУР.
Запрошені: Аурел РОШКА, Василь ЧУЛЯК, Оксана ПРОХОРОВАСКРИПА, Людмила МУСЕНЗОВА
Головує: Василь ГОНЧАР – голова постійної комісії обласної ради з питань
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового
розвитку та земельних відносин.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення ТОВ «Санаторно - оздоровчий комплекс
«Брусниця» щодо надання дозволу на виділення земельної ділянки площею
0,50 га, для будівництва плавального басейну та складських приміщень.
Інформує: Василь ГОНЧАР
2.
Про розгляд звернення Обласного комунального некомерційного
підприємства «Буковинський клінічний онкологічний центр» щодо надання
дозволу для облаштування на території підприємства стоянки для
автомобілів.
Інформує: Василь ГОНЧАР
3.
Про розгляд звернення Обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо надання дозволу
для облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
Інформує: Василь ГОНЧАР

4.
Про розгляд звернення Вижницької міської ради щодо підтримки
у відстоюванні інтересів передачі в комунальну власність територіальних
громад лісогосподарські землі АПК.
Інформує: Василь ГОНЧАР
5.
Про розгляд звернення Релігійної громади Римсько-католицької
Церкви Парафії Найсвятішого Серця Ісуса щодо надання у постійне
користування земельної ділянки.
Інформує: Василь ГОНЧАР
6.
Про розгляд скарги Аурела РОШКИ щодо незаконних дій голови
Тарашанської сільської ради Василя ЧУЛЯКА.
Інформує: Василь ГОНЧАР, Аурел РОШКА
7.
Про розгляд звернення ОСББ «МЕДИК» щодо надання дозволу
на укладання платного договору сервітуту (оренди) на користування
земельною ділянкою за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці.
Інформує: Василь ГОНЧАР
8.
Про розгляд звернення обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» та обласного
комунального підприємства «Буковина-Фарм» щодо припинення та передачі
права постійного користування земельною ділянкою, площею 0,0616 га,
кадастровий номер 7310136600:32:003:0110 за адресою: м. Чернівці, вул.
Руська,205.
Інформує: Василь ГОНЧАР
9.
Про розгляд звернення депутатів Хотинської міської ради,
прийняте на 8-ій сесії Хотинської міської ради VIII скликання від 26.03.2021
року.
Інформує: Василь ГОНЧАР,
10.
Про розгляд результатів тимчасової комісії щодо доцільності
передачі цілісно майнового комплексу Магальський дитячий будинок
інтернат разом з земельними ділянками до комунальної власності
Магальської територіальної громади.
Інформує: Василь ГОНЧАР
11.
Про розгляд результатів вивчення юридичним відділом
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради питання щодо передачі
земельної ділянки за адресою: пров. Текстильників, 1.
Інформує: Василь ГОНЧАР, Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА

12.
Про розгляд проєкту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради».
Інформує: Василь ГОНЧАР
13.
Про розгляд звернення Обласної бази спеціального медичного
постачання щодо вирішення питання права власності на земельну ділянку за
адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Підлубного, 2Б.
Інформує: Василь ГОНЧАР
14.
Про розгляд звернення приватного сільськогосподарського
підприємства «Мамаївське» щодо надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою відведення земельної ділянки в оренду.
Інформує: Василь ГОНЧАР
15.
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради щодо
підготовки проекту рішення з внесенням змін щодо площі ландшафтного
заказника «Гарячий Урбан».
Інформує: Василь ГОНЧАР
16.
Про розгляд подання Державного агенства лісових ресурсів
України щодо припинення права користування мисливськими угіддями
державного підприємства «Сокирянське лісове господарство».
Інформує: Василь ГОНЧАР
17.
Про розгляд звернення депутатів Красноїльської селищної ради
щодо передачі з державної у комунальну власність земель
лісогосподарського приміщення.
Інформує: Василь ГОНЧАР
1. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ «Санаторно - оздоровчий комплекс
«Брусниця» щодо надання дозволу на виділення земельної ділянки площею
0,50 га, для будівництва плавального басейну та складських приміщень.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Вважати недоцільним надання дозволу ТОВ «Санаторно - оздоровчий
комплекс «Брусниця» на виділення земельної ділянки площею 0,50 га, для
будівництва плавального басейну та складських приміщень.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.

2. Слухали:
Про розгляд звернення Обласного комунального некомерційного
підприємства «Буковинський клінічний онкологічний центр» щодо надання
дозволу для облаштування на території підприємства стоянки для
автомобілів.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Погодити
надання
дозволу
Обласному
комунальному
некомерційному підприємству «Буковинський клінічний онкологічний
центр» для облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
3. Слухали:
Про розгляд звернення Обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо надання дозволу
для облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Погодити
надання
дозволу
Обласному
комунальному
некомерційному підприємству «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для
облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
4 Слухали:
Про розгляд звернення Вижницької міської ради щодо підтримки у
відстоюванні інтересів передачі в комунальну власність територіальних
громад лісогосподарські землі АПК.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
У зв’язку із аналогічним рішенням Чернівецької обласної ради
прийнятим на 2-й сесії VIII скликання № 115-2/21, звернення Вижницької
міської ради щодо підтримки у відстоюванні інтересів передачі в комунальну
власність територіальних громад лісогосподарські землі АПК, взяти до
відома.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.

5. Слухали:
Про розгляд звернення Релігійної громади Римсько-католицької Церкви
Парафії Найсвятішого Серця Ісуса щодо надання у постійне користування
земельної ділянки.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
комунальним закладом "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв
ім. С. Воробкевича" земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Загула
Дмитра, 1, площею 0,1892 га (кадастровий номер 7310136300:02:003:0067) та
передати її в постійне користування Релігійній громаді Римсько-католицької
Церкви Парафії Найсвятішого Серця Ісуса.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
6. Слухали:
Про розгляд скарги Аурела РОШКИ щодо незаконних дій голови
Тарашанської сільської ради Василя ЧУЛЯКА.
Виступили: Аурел РОШКА, Василь ЧУЛЯК, Валерій РОМАНЮК,
Іван ОЛАР, Михайло БІЛУСЯК
Вирішили:
Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької
обласної ради звернутися до Чернівецької обласної прокуратури з метою
проведення об’єктивного розслідування незаконних дій голови Тарашанської
сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Василя Чуляка.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
7. Слухали:
Про розгляд звернення ОСББ «МЕДИК» щодо надання дозволу на
укладання платного договору сервітуту (оренди) на користування земельною
ділянкою за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці.
Виступили: Василь Гончар
Вирішили:
Вважати недоцільним надання дозволу ОСББ «МЕДИК» на укладання
платного договору сервітуту (оренди) на користування земельною ділянкою
за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.

8. Слухали:
Про розгляд звернення обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» та обласного
комунального підприємства «Буковина-Фарм» щодо припинення та передачі
права постійного користування земельною ділянкою, площею 0,0616 га,
кадастровий номер 7310136600:32:003:0110 за адресою: м. Чернівці, вул.
Руська,205.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
обласним комунальним підприємством "Буковина-Фарм" земельною
ділянкою за адресою вул. Руська, 205 в м. Чернівцях, площею 0,0616 га
(кадастровий номер 7310136600:32:003:0110) та передати її в постійне
користування обласного комунального некомерційного підприємства
«Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня».
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
9. Слухали:
Про розгляд звернення депутатів Хотинської міської ради, прийняте на
8-ій сесії Хотинської міської ради VIII скликання від 26.03.2021 року.
Виступили: Василь ГОНЧАР, Людмила МУСЕНЗОВА
Вирішили:
Звернення депутатів Хотинської міської ради, прийняте на 8-ій сесії
Хотинської міської ради VIII скликання від 26.03.2021 року, взяти до відома.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
10. Слухали:
Про розгляд результатів тимчасової комісії щодо доцільності передачі
цілісно майнового комплексу Магальський дитячий будинок інтернат разом з
земельними ділянками до комунальної власності Магальської територіальної
громади.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Дане питання направити на більш детальне вивчення постійної комісії з
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового
розвитку та земельних відносин, юридичного відділу виконавчого апарату
Чернівецької обласної ради з подальшим розглядом на черговому засіданні
постійної комісії.

Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
11. Слухали:
Про розгляд результатів вивчення юридичним відділом виконавчого
апарату Чернівецької обласної ради питання щодо передачі земельної
ділянки за адресою: пров. Текстильників, 1.
Виступили: Василь ГОНЧАР,
Людмила МУСЕНЗОВА
Вирішили:

Оксана

ПРОХОРОВА-СКРИПА,

Відкласти вирішення даного питання до моменту винесення остаточного
рішення органами судової влади.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
12. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення
виконавчого апарату обласної ради».

«Про

структуру та

чисельність

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Рекомендувати внесений проєкт рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» для розгляду на сесії обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
13. Слухали:
Про розгляд звернення Обласної бази спеціального медичного
постачання щодо вирішення питання права власності на земельну ділянку за
адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Підлубного, 2Б.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Погодити передачу із спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської
міської ради Хотинської міської об’єднаної територіальної громади земельну
ділянку за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Підлубного, 2Б.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
14. Слухали:
Про розгляд звернення приватного сільськогосподарського підприємства
«Мамаївське» щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
відведення земельної ділянки в оренду.

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Вважати
недоцільним
надання
дозволу
приватному
сільськогосподарському підприємству «Мамаївське» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
15. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради щодо підготовки
проекту рішення з внесенням змін щодо площі ландшафтного заказника
«Гарячий Урбан».
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
1.
Створити робочу групу для вивчення даного питання у складі
представників громадськості, науковців, спеціалістів та членів постійної
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва,
агропромислового розвитку та земельних відносин:
- Гончар Василь Борисович.,
- Колісник Борис Ярославович.,
- Шешур Ярослав Миколайович.,
- Чорней Ілля Ілліч.,
- Гаврилиця Мар’яна Ярославівна.,
- Білоконь Микола Васильович.
2.
Робочій групі поінформувати про результати вивчення даного
питання на черговому засіданні комісії з питань регуляторної політики,
розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин
після чого повторно повернутися до його розгляду.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.
16. Слухали:
Про розгляд подання Державного агенства лісових ресурсів України
щодо припинення права користування мисливськими угіддями державного
підприємства «Сокирянське лісове господарство».
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Погодити припинення права користування мисливськими угіддями
державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» з подальшою
передачею до мисливського резерву.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.

17. Слухали:
Про розгляд звернення депутатів Красноїльської селищної ради щодо
передачі з державної у комунальну власність земель лісогосподарського
призначення.
Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:
Звернення Красноїльської селищної ради щодо передачі з державної у
комунальну власність земель лісогосподарського призначення, взяти до
відома та рекомендувати Красноїльській селищній раді звернутися до
Кабінету Міністрів України.
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

Секретар постійної комісії

Борис КОЛІСНИК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ «Санаторно оздоровчий комплекс «Брусниця» щодо
надання дозволу на виділення земельної
ділянки площею 0,50га, для будівництва
плавального басейну та складських
приміщень
Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ «Санаторно - оздоровчий
комплекс «Брусниця» від 24.02.2021 щодо надання дозволу на виділення
земельної ділянки площею 0,50 га, для будівництва плавального басейну та
складських приміщень, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним надання ТОВ «Санаторно - оздоровчий комплекс
«Брусниця» дозволу на виділення земельної ділянки площею 0,50 га, для
будівництва плавального басейну та складських приміщень.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласного
комунального
некомерційного
підприємства «Буковинський клінічний
онкологічний центр» щодо надання
дозволу для облаштування на території
підприємства стоянки для автомобілів
Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального
некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний центр»
від 17.03.2021 №512 щодо надання дозволу для облаштування на території
підприємства стоянки для автомобілів, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити
надання
дозволу
Обласному
комунальному
некомерційному підприємству «Буковинський клінічний онкологічний
центр» для облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласного
комунального
некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна
клінічна лікарня» щодо надання
дозволу для облаштування на території
підприємства стоянки для автомобілів
Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального
некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» від
20.04.2021 №1351 щодо надання дозволу для облаштування на території
підприємства стоянки для автомобілів, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити
надання
дозволу
Обласному
комунальному
некомерційному підприємству «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для
облаштування на території підприємства стоянки для автомобілів.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Вижницької
міської ради щодо підтримки у
відстоюванні інтересів передачі в
комунальну власність територіальних
громад лісогосподарські землі АПК
Розглянувши та обговоривши звернення Вижницької міської ради від
23.03.2021 №02-14/486 щодо підтримки у відстоюванні інтересів передачі в
комунальну власність територіальних громад лісогосподарські землі АПК ,
постійна комісія

ВИРІШИЛА:
У зв’язку із аналогічним рішенням Чернівецької обласної ради
прийнятим на 2-й сесії VIII скликання № 115-2/21, звернення Вижницької
міської ради щодо підтримки у відстоюванні інтересів передачі в комунальну
власність територіальних громад лісогосподарські землі АПК, взяти до
відома.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Релігійної
громади Римсько-католицької Церкви
Парафії Найсвятішого Серця Ісуса
щодо надання у постійне користування
земельної ділянки
Розглянувши та обговоривши звернення Релігійної громади Римськокатолицької Церкви Парафії Найсвятішого Серця Ісуса від 31.03.2021
№ 1/2021 щодо надання у постійне користування земельної ділянки, постійна
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
комунальним закладом "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв
ім. С. Воробкевича" земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Загула
Дмитра, 1, площею 0,1892 га (кадастровий номер 7310136300:02:003:0067) та
передати її в постійне користування Релігійній громаді Римсько-католицької
Церкви Парафії Найсвятішого Серця Ісуса.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд скарги Аурела РОШКИ щодо
незаконних дій голови Тарашанської
сільської ради Чернівецького району
Чернівецької області Василя ЧУЛЯКА
Розглянувши та обговоривши скаргу Аурела Рошки щодо незаконних
дій голови Тарашанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької
області Василя ЧУЛЯКА від 05.04.2021, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької
обласної ради звернутися до Чернівецької обласної прокуратури з метою
проведення об’єктивного розслідування незаконних дій голови Тарашанської
сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Василя Чуляка.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОСББ «МЕДИК»
щодо надання дозволу на укладання
платного договору сервітуту (оренди) на
користування земельною ділянкою за
адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці
Розглянувши та обговоривши звернення ОСББ «МЕДИК» від 06.04.2021
щодо надання дозволу на укладання платного договору сервітуту (оренди) на
користування земельною ділянкою за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці,
постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним надання дозволу ОСББ «МЕДИК» на укладання
платного договору сервітуту (оренди) на користування земельною ділянкою
за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласного комунального
некомерційного підприємства «Чернівецька
обласна дитяча клінічна лікарня» та обласного
комунального підприємства «Буковина-Фарм»
щодо припинення та передачі права постійного
користування земельною ділянкою, площею
0,0616
га,
кадастровий
номер
7310136600:32:003:0110 за адресою: м. Чернівці,
вул. Руська, 205
Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального
некомерційного підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»
від 06.04.2021 №01-01/583 та обласного комунального підприємства
«Буковина-Фарм» від 16.04.2021 №42 щодо припинення та передачі права
постійного користування земельною ділянкою, площею 0,0616 га,
кадастровий номер 7310136600:32:003:0110 за адресою: м. Чернівці, вул.
Руська,205, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
обласним комунальним підприємством "Буковина-Фарм" земельною
ділянкою за адресою вул. Руська, 205 в м. Чернівцях, площею 0,0616 га
(кадастровий номер 7310136600:32:003:0110) та передати її в постійне
користування обласного комунального некомерційного підприємства
«Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня».

2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
депутатів
Хотинської міської ради прийняте на 8-ій
сесії Хотинської міської ради VIII
скликання від 26.03.2021 року
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Хотинської міської
ради прийняте на 8-ій сесії Хотинської міської ради VIII скликання від
26.03.2021 року, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Звернення депутатів Хотинської міської ради, прийняте на 8-ій сесії
Хотинської міської ради VIII скликання від 26.03.2021 року, взяти до відома.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів тимчасової
комісії щодо доцільності передачі
цілісно
майнового
комплексу
Магальський
дитячий
будинок
інтернат
разом
з
земельними
ділянками до комунальної власності
Магальської територіальної громади
Розглянувши та обговоривши результати тимчасової комісії щодо
доцільності передачі цілісно майнового комплексу Магальський дитячий
будинок інтернат разом з земельними ділянками до комунальної власності
Магальської територіальної громади, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Дане питання направити на більш детальне вивчення постійної комісії з
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового
розвитку та земельних відносин, юридичного відділу виконавчого апарату
Чернівецької обласної ради з подальшим розглядом на черговому засіданні
постійної комісії.
Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів вивчення
юридичним відділом виконавчого
апарату Чернівецької обласної ради
питання щодо передачі земельної
ділянки
за
адресою:
пров.
Текстильників, 1
Розглянувши та обговоривши результати вивчення юридичним відділом
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради питання щодо передачі
земельної ділянки за адресою: пров. Текстильників, 1, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Відкласти вирішення даного питання до моменту винесення остаточного
рішення органами судової влади.
Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проєкту рішення «Про
структуру та чисельність виконавчого
апарату обласної ради»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про структуру та
чисельність виконавчого апарату обласної ради», постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений проєкт рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Обласної
бази спеціального медичного
постачання щодо вирішення
питання права власності на
земельну ділянку за адресою:
Чернівецька обл., м. Хотин,
вул. Підлубного, 2Б
Розглянувши та обговоривши звернення Обласної бази спеціального
медичного постачання щодо вирішення питання права власності на земельну
ділянку за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Підлубного, 2Б,
постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити передачу із спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської
міської ради Хотинської міської об’єднаної територіальної громади земельну
ділянку за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Підлубного, 2Б.
2.
Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення приватного
сільськогосподарського підприємства
«Мамаївське» щодо надання дозволу
на розробку проєкту землеустрою
відведення земельної ділянки в
оренду
Розглянувши
та
обговоривши
звернення
приватного
сільськогосподарського підприємства «Мамаївське» від 16.04.2021 №21
щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою відведення
земельної ділянки в оренду, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати
недоцільним
надання
дозволу
приватному
сільськогосподарському підприємству «Мамаївське» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
міської ради щодо підготовки
проекту рішення з внесенням змін
щодо
площі
ландшафтного
заказника «Гарячий Урбан»
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької міської ради щодо
підготовки проекту рішення з внесенням змін щодо площі ландшафтного
заказника «Гарячий Урбан», постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Створити робочу групу для вивчення даного питання у складі
представників громадськості, науковців, спеціалістів та членів постійної
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва,
агропромислового розвитку та земельних відносин:
- Гончар Василь Борисович.,
- Колісник Борис Ярославович.,
- Шешур Ярослав Миколайович.,
- Чорней Ілля Ілліч.,
- Гаврилиця Мар’яна Ярославівна.,
- Білоконь Микола Васильович.
2.
Робочій групі поінформувати про результати вивчення даного
питання на черговому засіданні комісії з питань регуляторної політики,
розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин
після чого повторно повернутися до його розгляду.
Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання Державного
агенства лісових ресурсів України щодо
припинення
права
користування
мисливськими угіддями державного
підприємства
«Сокирянське лісове
господарство»
Розглянувши та обговоривши подання Державного агенства лісових
ресурсів України від 12.05.2021 №03-11/3488-21 щодо припинення права
користування
мисливськими
угіддями
державного
підприємства
«Сокирянське лісове господарство», постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Погодити припинення права користування мисливськими угіддями
державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» з подальшою
передачею до мисливського резерву.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
21 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення депутатів
Красноїльської селищної ради щодо
передачі з державної у комунальну
власність земель лісогосподарського
призначення
Розглянувши та обговоривши звернення Красноїльської селищної ради
від 14.05.2021 щодо передачі з державної у комунальну власність земель
лісогосподарського призначення , постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Звернення Красноїльської селищної ради щодо передачі з державної у
комунальну власність земель лісогосподарського призначення, взяти до
відома та рекомендувати Красноїльській селищній раді звернутися до
Кабінету Міністрів України.

Голова постійної комісії

Василь ГОНЧАР

