
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 33 
засідання постійної комісії 

 
05 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

Присутні:  
Ткачук В.М. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Гоменюк М.В., Кірєєв І.А., Козьма Г.Ф., 

Кришмару В.К., Добровольський В.І., 
Відсутні: 
Гончар В.В., Юзва Ю.М, Цюпак Я.С., Тирон С.М. 
 
Запрошені: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Ванзуряк 
Олександр Констянтинович – начальник управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради, Когутяк Ярослав Миронович – директор 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації., 
Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника юридичного відділу 
апарату обласної ради, Кілару Олег Радувич – депутат обласної ради, 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського господарства (присутній Череватий 
Роман Іванович – перший заступник начальника Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського господарства), Дзюба Ян Вікторович – 
начальник Дністровсько – Прутське басейного управління водних ресурсі, 
Криган Роман Володимирович – голова Новселицької районної ради, 
Ісаченко Світлана Анатоліївна – власний кореспондент газети „Урядовий 
кур’єр” в Чернівецькій області. 

 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної комісії. 
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Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради 

Ткачука В.М. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії за 
основу і в цілому.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

 
1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна  – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна - в.о.  директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
3. Про інформацію Департаменту екології та туризму 

облдержадміністрації щодо виконання Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів „Екологія” у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 2013. рік. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації.  

4. Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів „Екологія” у Чернівецькій області на 2011-
2015роки”(нова редакція). 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації 

5. Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2014 р.” 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін та доповнень до 
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2014 році”. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації 

7. Про розгляд проекту рішення „Про надання дозволу обласному 
комунальному підприємству „Центр комунального майна” на розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки”. 

Інформує: Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника 
юридичного відділу апарату обласної ради.  

Ванзуряк Олександр Костянтинович - начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 
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8. Про розгляд проекту рішення „Про надання дозволу на укладання 

договору сервітуту на користування земельною ділянкою для проїзду на 
транспортному засобу”. 

Інформує: Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника 
юридичного відділу апарату обласної ради. 

Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії  
Ванзуряк Олександр Костянтинович - начальник управління з питань 

забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 
9. Про розгляд проекту рішення „ Про ліміти заготівлі продукції 

побічних лісових користувань на 2014-2015 роки.” 
Інформує: Кілару Олег Радувич – депутат обласної ради. 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства.  
Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
10. Про розгляд проекту рішення „Про створення обласного 

комунального підприємства „Чернівціагроліс”. 
Інформує: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства 
Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
11. Про розгляд звернення щодо продовження терміну користування 

мисливськими угіддями. 
Інформує: Ковальський Анатолій Йосипович – начальник 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.  
Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
12. Про звернення депутатів Заставнівської районної ради. 
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії.  
13. Про інформацію Новоселицької районної ради щодо стану та 

проблемні питання у проведенні на території району русло-регулюючих 
робіт в пойми річки Прут. 

Інформує: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько – Прутське 
басейного управління водних ресурсі. 

Криган Роман Володимирович – голова Новселицької районної ради.  
14. Про план роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії.  
 
1. Слухали: Про виконання обласного бюджету за 9 місяців. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Ткачук В.М., Дякова А.А. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення «Про виконання обласного бюджету за 9 місяців». 
(висновок комісії додається) 
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Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна - в.о.  директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Ткачук В.М., Дякова А.А. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік».  
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
3. Слухали: Про інформацію Департаменту екології та туризму 

облдержадміністрації щодо виконання Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів „Екологія” у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 2013. рік. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації.  

 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Гоменюк М.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Керівнику Департаменту екології та туризму облдержадміністрації 

врахувати ті зауваження які були озвучені на комісії. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
4. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін та 

доповнень до Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів „Екологія” у Чернівецькій області на 2011-
2015роки”(нова редакція). 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації 

 
Виступили: Ткачук В.М., Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Манілі В.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії обласної 

ради проект рішення „Про внесення змін та доповнень до Комплексної 
програми з охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів "Екологія" у Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова 
редакція)” за умови усунення Департаментом екології та туризму обласної 
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державної адміністрації зауважень юридичного відділу апарату обласної 
ради. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
5. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін до 

Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2014 р.” 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії обласної 

ради проект рішення „Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 
01.01.2014 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
6. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін та 

доповнень до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 
році”. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації 

 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д.  
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії 

обласної ради проект рішення „Про внесення змін та доповнень до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 

7. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про надання дозволу 
обласному комунальному підприємству „Центр комунального майна” на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки”. 
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Інформує: Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника 

юридичного відділу апарату обласної ради.  
 
Виступили: Ткачук В.М., Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Кірєєв І.А., 

Козьма Г.Ф. 
Вирішили:  
1. Не підтримати проект рішення „Про надання дозволу обласному 

комунальному підприємству „Центр комунального майна” на розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 1,554га., 
кадастровий номер 7310136600:36:001:0150 що розташована за адресою: м. 
Чернівці, пров. Текстільників,1. 
рішення не прийнято 
 
Результати голосування: за - 1, проти – 5, утрималось – 2   

 
8. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобу”. 

Інформує: Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника 
юридичного відділу апарату обласної ради. 

Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії  
Ванзуряк Олександр Костянтинович - начальник управління з питань 

забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 
 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Кірєєв І.А., Козьма Г.Ф., 

Гоменюк М.В., Ванзуряк О.К., Маніліч В.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про надання дозволу на укладання договору сервітуту на 
користування земельної ділянки для проїзду транспортного засобу”. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.  

 
9. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про ліміти заготівлі 

продукції побічних лісових використань на 2014-2015 роки”. 
Інформує: Кілару Олег Радувич – депутат обласної ради. 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства.  
Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
 
Виступили: Ткачук В.М., Череватий Р.І., Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., 

Манілі В.М., Когутяк Я.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2. Підтримати в цілому та внести на розгляд чергової сесії обласної 

ради проект рішення "Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових 
користувань на 2014-2015 роки". 

3. Доручити ініціатору зазначеного проекту рішення - депутату 
обласної ради Кілару О.Р. спільно з Чернівецьким обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства до пленарного засідання чергової 
сесії обласної ради доопрацювати проект рішення щодо форми його подання 
відповідно до встановленого Порядку заготівлі продукції побічних лісових 
користувань та Регламенту обласної ради VI скликання. 
(висновок комісії додається). 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.  

 
10. Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про створення обласного 

комунального підприємства „Чернівціагроліс”. 
Інформує: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства 
Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
 
Виступили: Ткачук В.М., Апетрій Г.І, Гончар В.В., Кірєєв І.А., Козьма 

Г.Ф., Тирон С.М.  
Вирішили:  

1. Підтримує передачу земель лісового фонду діючих державних 
спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

2. Пропонує голові обласної ради від імені сесії звернутися до 
Кабінету Міністрів України щодо передачі земель лісового фонду діючих 
державних спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.  
 

11.Слухали: Про розгляд звернення щодо продовження терміну 
користування мисливськими угіддями. 

Інформує: Ковальський Анатолій Йосипович – начальник 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.  

Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії 
 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Манілі В.М., Апетрій Г.І.  

1. Перенести розгляд вище зазначеного звернення для додаткового 
вивчення на наступне засідання комісії. 
(висновок комісії додається) 
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Результати голосування: за - 7, проти - 0, утримався -1  
Рішення прийнято 
 

12.Слухали: Про звернення депутатів Заставнівської районної ради. 
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної комісії.  
 
Виступили: Ткачук В.М.  
Вирішили:  

1. Порушене питання зняти з розгляду як таке, що не належить до 
відання постійної комісії з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування та земельних відносин. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
13. Слухали:  Про інформацію Новоселицької районної ради щодо стану 

та проблемні питання у проведенні на території району русло-регулюючих 
робіт в пойми річки Прут. 

Інформує: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько – Прутське 
басейного управління водних ресурсі. 

Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Криган Р.В., Дзюба Я.В., 
Маніліч В.М., Козьма Г.Ф., Кірєєв І.А., Добровольський В.І., Гоменюк М.В., 
Ісаченко С.А., Апетрій Г.І. 

Вирішили: 
1. Рекомендувати голові обласної ради звернутися до 

правоохоронних органів по зверненню голови районної ради Новоселицької 
та голови Герцаївської районної держадміністрації щодо впорядкування 
питання по вивезенню гравію та території районів. 

2. Надати Дністровсько – Прутському басейному управлінню 
водних ресурсів інформацію щодо діючих дозволів на території вище 
зазначених районів по вибірки гравію на наступне засідання. 

3. Рекомендувати Дністровсько – Прутському басейному 
управлінню водних ресурсів підготувати звернення до центральних органів 
виконавчої влади щодо впорядкування питання русло – регулюючих робіт на 
наступне засідання. 

4. Розглянути питання русло - регулюючих робіт на І квартал 
2015року. 

5. Включити питання русло-регулюючих робіт в план роботи постійної 
комісії на 2015 рік. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 

14. Слухали: Про план роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії.  
Виступили: Воробчук В.Д., Апетрій Г.І. 
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Вирішили: 

1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до плану роботи комісії, а саме передбачити на І 

квартал розгляд комісії питання русло - регулюючих робіт та мисливських 
угідь на території Чернівецької області.  

3. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 
навколишнього середовища, природокористування та земельних відносин на 
2015 рік.  
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 

Виступили:  
Маніліч В.М. з пропозицією повернутися до розгляду питання „Про 

розгляд проекту рішення „Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству „Центр комунального майна” на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки”. 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: Про розгляд проекту рішення „Про надання дозволу 

обласному комунальному підприємству „Центр комунального майна” на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки”. 

Інформує: Маніліч В.М. – заступник голови обласної ради  
Виступили: Маніліч В.М., Ткачук В.М.  
Вирішили: 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення „Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству „Центр комунального майна” на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 1,554га., кадастровий 
номер 7310136600:36:001:0150 що розташована за адресою: м. Чернівці, 
пров. Текстільників,1. 
(висновок додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
Секретар постійної комісії В.Воробчук 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК 
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про виконання обласного  
бюджету за 9 місяців 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – в.о. 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 9 місяців”. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК 
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – в.о. 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
3. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
4. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про внесення змін до обласного бюджету за 2014 рік”. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію щодо виконання 
Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів "Екологія" у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки 
за 2013 рік 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я.М. – директора 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації щодо 
виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів "Екологія" у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки за 2013 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК 
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів "Екологія" у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки 
(нова редакція) 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я.М. – директора 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації про 
внесення змін та доповнень до Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів "Екологія" у Чернівецькій 
області на 2011-2015 роки (нова редакція), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії обласної 

ради проект рішення „Про внесення змін та доповнень до Комплексної 
програми з охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів "Екологія" у Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова 
редакція)” за умови усунення Департаментом екології та туризму обласної 
державної адміністрації зауважень юридичного відділу апарату обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
та земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 
2014 році за рахунок залишку коштів 
станом на 01.01.2014 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я. М. – директора 

Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації про 
внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії 

обласної ради проект рішення „Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2014. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
та земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін та доповнень до  
Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 
2014 році  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я. М. – директора 

Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації про 
внесення змін та доповнень до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на черговій сесії 

обласної ради проект рішення „Про внесення змін та доповнень до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
та земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про надання дозволу обласному 
комунальному підприємству 
„Центр комунального майна” на 
розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію щодо надання дозволу 

обласному комунальному підприємству „Центр комунального майна” на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 
1,554га., кадастровий номер 7310136600:36:001:0150 що розташована за 
адресою: м. Чернівці, пров. Текстільників,1, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення „Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству „Центр комунального майна” на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 1,554га., кадастровий 
номер 7310136600:36:001:0150 що розташована за адресою: м. Чернівці, 
пров. Текстільників,1. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд проекту рішення „Про 
надання дозволу на укладання 
договору сервітуту на користування 
земельної ділянки для проїзду на 
транспортному засобі”  
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Олексюк І.В. – заступника 
начальника юридичного відділу апарату обласної ради щодо проекту рішення 
про надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування 
земельної ділянки для проїзду транспортного засобу орієнтованою площею 
0,09 га на вул. Героїв Майдану 230-А м. Чернівці, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про надання дозволу на укладання договору сервітуту на 
користування земельної ділянки для проїзду транспортного засобу” в 
порядку та на умовах передбачених законодавством.  
 
 
 
 
Голова постійної комісії       В.Ткачук 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про ліміти заготівлі продукції побічних 
лісових користувань  
на 2014-2015 роки 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Кілару О.Р. та першого заступника Чернівецького обласного управління 
лісового та мисливського господарства Череватого Р.І. щодо проекту 
рішення "Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань на 
2014-2015 роки, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати в цілому та внести на розгляд чергової сесії обласної 

ради проект рішення "Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових 
користувань на 2014-2015 роки". 

3. Доручити ініціатору зазначеного проекту рішення - депутату 
обласної ради Кілару О.Р. спільно з Чернівецьким обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства до пленарного засідання чергової 
сесії обласної ради доопрацювати проект рішення щодо форми його подання 
відповідно до встановленого Порядку заготівлі продукції побічних лісових 
користувань та Регламенту обласної ради VI скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії       В.Ткачук 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК 
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд проекту рішення 
„Про створення обласного 
комунального підприємства 
„Чернівціагроліс” 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Федірчек Л.В. –заступника 
директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації про розгляд проекту рішення „Про створення обласного 
комунального підприємства „Чернівціагроліс”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримує передачу земель лісового фонду діючих державних 

спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

2. Пропонує голові обласної ради від імені сесії звернутися до Кабінету 
Міністрів України щодо передачі земель лісового фонду діючих державних 
спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       В.Ткачук 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернень щодо  
продовження терміну користування 
мисливськими угіддями  

 

 
 
Розглянувши та обговоривши звернення ДП „Сокирянському 

лісгоспу”, запит депутата обласної ради Дімітрюка В.С. щодо продовження 
терміну користування мисливськими угіддями та інформацію Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства щодо 
порушених питань, постійна комісія 

 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Перенести розгляд вище зазначеного звернення для додатково 
вивчення на наступне засідання комісії. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Заставнівської районної ради 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Заставнівської 

районної ради щодо вирішення питання про передачу лісів, розташованих на 
території Заставнівського району, із користування Хотинського та 
Чернівецького лісгоспів в користування ДП „Заставнівське державне 
спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”, та враховуючи 
думку депутатів, постійна комісія 

 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Порушене питання зняти з розгляду як таке, що не належить до 
відання постійної комісії з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування та земельних відносин. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення 
Новоселицької районної ради 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Новоселицької 

районної ради Кригана Р.В., та начальника Дністровсько – Прутського 
басейного управління водних ресурсів Дзюбу Я.Н. щодо проблемних 
питань у проведенні на території районнів русло-регулюючих робіт в поймі 
річки Прут та враховуючи думку депутатів, постійна комісія 

 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати голові обласної ради звернутися до 
правоохоронних органів по зверненню голови районної ради Новоселицької 
та голови районної держадміністрації Герцаївської ради щодо впорядкування 
питання по вивезенню гравію та території районів. 

2. Надати Дністровсько – Прутському басейному управлінню 
водних ресурсів інформацію щодо діючих дозволів на території вище 
зазначених районів по вибірки гравію на наступне засідання. 

3. Рекомендувати Дністровсько – Прутському басейному 
управлінню водних ресурсів підготувати звернення до центральних органів 
виконавчої влади щодо впорядкування питання русло – регулюючих робіт на 
наступне засідання. 

4. Розглянути питання русло - регулюючих робіт на І квартал 
2015року. 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 

 

ВИСНОВОК  
 

05 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної 
комісії на 2015 рік 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши проект плану роботи постійної комісії з 

питань охорони навколишнього середовища, природокористування та 
земельних відносин на 2015 рік, постійна комісія 

 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування та земельних 
відносин на 2015 рік.  
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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