
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 34 
засідання постійної комісії 

 
17 січня 2015 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

Присутні:  
Ткачук В.М. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Гончар В.В., Кірєєв І.А., Цюпак Я.С. 
Відсутні: 
Гоменюк М.В., Добровольський В.І., Кришмару В.К., Юзва Ю.М, 

Козьма Г.Ф., Тирон С.М. 
 
Запрошені: Пушко - Цибуляк Є.М. –директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації, 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 (присутній Шишук Віталій 
Олександрович заступник начальника Дністровсько – Прутське басейного 
управління водних ресурсі), Луцак Іван Григорович – начальник 
територіального управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області. 
Коржик Віталій Павлович – голова громадської ради Департаменту 
екології та туризму Чернівецької облдержадміністрації. 

 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної комісії. 
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 інформацію Територіального управління 
Держгірпромнагляд у Чернівецькій області щодо переліку суб’єкту 
господарювання, які отримали спеціальні дозволи на користування 
надрами на території Чернівецької області.  

Інформує: Луцак Іван Григорович - начальник територіального 
управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області. 

 
1. Слухали: Про інформацію Територіального управління 

Держгірпромнагляд у Чернівецькій області щодо переліку суб’єкту 
господарювання, які отримали спеціальні дозволи на користування 
надрами на території Чернівецької області.  

Інформує:. Луцак Іван Григорович - начальник територіального 
управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області. 

 
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д. 
 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати територіальному управлінню Держгірпромнагляду у 

Чернівецькій області надати інформацію щодо родовища корисних копалин, 
на користування якими отримано спеціальні дозволи (ліцензії), та які не 
використовуються із зазначенням причин їх невикористання. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

Голова постійної комісії В.Ткачук 

 

Секретар постійної комісії В.Воробчук 
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ВИСНОВОК  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про обласний бюджет на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Пушко – Цибуляк Є.М. –
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
обласний бюджет на 2015 рік, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

проект рішення „Про обласний бюджет на 2015 рік”. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію Чернівецького 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо 
постійних лісокористувачів 
Чернівецької області 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника 
начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства – Череватого Романа Івановича та відповідно до ст. 6-1, ст. 22 
Закону України „Про мисливське господарство та полювання”, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькому обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства: 
2.1. впродовж 10 днів розробити та подати обласній раді пропозиції 

щодо надання в користування мисливських угідь.  
2.2. звернути увагу державних лісогосподарських підприємств на 

необхідність прискорення оформлення державних актів на право власності 
земельних ділянок. 

2.3забезпечити дотримання в Карпатському регіоні вимог „Правил 
рубок головного користування в лісах України” та очищення місць рубок 
від залишків деревини на лісосіці. 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про інформацію територіального 
управління Держгірпромнагляду у 
Чернівецькій області 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника 
територіального управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області 
Луцака Івана Григоровича та враховуючи думку депутатів, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати територіальному управлінню Держгірпромнагляду 

у Чернівецькій області надати інформацію щодо родовища корисних 
копалин, на користування якими отримано спеціальні дозволи (ліцензії), та 
які не використовуються із зазначенням причин їх невикористання. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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ВИСНОВОК  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про звернення окремих  
районів області щодо  
недоцільності об’єднання  
та реорганізації лісогосподарських 
підприємств колишнього АПК 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря постійної 

комісії Воробчука Василя Дмитровича, постійна комісія  
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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ВИСНОВОК  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про проект рішення обласної 
ради „Про припинення та передачу  
права постійного користування  
земельними ділянками в  
с. Репужинці Заставнівського району  
Чернівецької області” 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Єлєніч Марію Олександровну, 
постійна комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

проект рішення „Про припинення та передачу права постійного 
користування земельними ділянками в с. Репужинці Заставнівського 
району Чернівецької області”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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ВИСНОВОК  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про звернення Чернівецького 
обласного об’єднання  
„Майдан” 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Ткачука Василя Миколайовича, 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 
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ВИСНОВОК  
 

17 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію Громадської ради  
Департамента екології та туризму  
Чернівецької обласної державної  
адміністрації 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря постійної 
комісії Воробчука Василя Дмитровича, постійна комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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