УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
Протокол № 36

засідання постійної комісії
27 березня 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., Козьма
Добровольський В.І., Тирон С.М., Кірєєв І.А., Юзва Ю.М,
Відсутні:
Гоменюк М.В., Цюпак Я.С., Кришмару В.К.,

Г.Ф.,

Запрошені 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 Віктор Олександрович), Когутяк Ярослав

Миронович – директор Департаменту екології та туризму обласної
державної адміністрації.,

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 засідання комісії затвердити.
1. Про інформацію Департаменту екології та туризму Чернівецької
обласної державної адміністрації щодо переліку запитів про виділення
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2015 році.
Інформує:
Когутяк
Ярослав
Миронович
–
директор
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації.
2. Про інформацію Дністровсько–Прутського басейного управління
водних ресурсів щодо вибірки гравію та проблемні питання у
проведенні на території області русло регулюючих робіт.
Інформує: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько–
Прутського басейного управління водних ресурсів.
3. Про внесення змін до рішення 15-ї сесії Чернівецької обласної
ради ХХІІІ скликання від 21 червня 2001 року №87-15/01 „Про надання
у користування мисливських угідь для ведення мисливського
господарства” (зі змінами)
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.
4. Про інформацію спільного українсько-російського ТОВ
„ГАЛАКТИКА-3” щодо продовження (надання) гірничого відводу.
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії
обласної ради.
5. Про інформацію ТОВ „Герцаївське джерело” щодо підтримки
клопотання до Міністерства екології та природних ресурсів України про
продовження дії спеціального дозволу та угоди на користування
надрами
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії
обласної ради.
6. Про лист Хотинського міського голови щодо виділення коштів у
сумі 130 тис. грн. для придбання пресу для ущільнення відсортованого
сміття за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.
7. Про розгляд листа Української Асоціації районних та обласних
рад від 19.03.2015 року № С02-43/87.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.

8. Про інформацію публічного акціонерного товариства
„Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” щодо надання
гірничого відводу.
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії
обласної ради.
Слухали: пропозицію голови постійної комісії Ткачука Василя
Миколайовича щодо внесення в порядок денний постійної комісії
розгляд питання „Про внесення змін до рішення 15-ї сесії Чернівецької
обласної ради ХХІІІ скликання від 21 червня 2001 року №87-15/01 „Про
надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського
господарства” (зі змінами)”.
Виступили: Ткачук В.М., Добровольський В.І., Козьма Г.Ф.,
Воробчук В.Д.
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
1. Слухали: Про внесення змін до рішення 15-ї сесії Чернівецької
обласної ради ХХІІІ скликання від 21 червня 2001 року №87-15/01 „Про
надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського
господарства” (зі змінами).
Інформує: Череватий Роман Іванович - перший заступник
начальника Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Добровольский В.І.,
Апетрій Г.І., Козьма Г.Ф., Маніліч В.М., Тирон С.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про надання у користування мисливських угідь
для ведення мисливського господарства” (зі змінами).
3. Рекомендувати Чернівецькому обласному управлінню лісового
та мисливського господарства, Департаменту екології та туризму
Чернівецької обласної державної адміністрації на наступне пленарне
засідання сесії обласної ради VI скликання:
- підготувати проект рішення щодо доцільності продовження
полювання та введення рибальства на території Чернівецької області.
- розробити Програму із залученнями фахівців та представників
громадськості
розробити
Програму
розвитку
мисливського
господарства на території Чернівецької області.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.

2. Слухали: Про проект рішення „Про ліміти заготівлі лікарської
сировини дикорослих видів рослин, продукції побічних користувань та
другорядних матеріалів на 2015 рік”
Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту
екології та туризму обласної державної адміністрації
Виступили: Ткачук В.М., Гончар В.В., Тирон С.М., Воробчук В.Д.,
Маніліч В.М., Добровольський В.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про ліміти заготівлі лікарської сировини
дикорослих видів рослин, продукції побічних користувань та
другорядних матеріалів на 2015 рік
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
3.
Слухали: Про інформацію Департаменту екології та туризму
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо переліку запитів
про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2015 році.
Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту
екології та туризму обласної державної адміністрації
Виступили: Ткачук В.М., Гончар М.В., Воробчук В.Д., Ткачук
В.М.
Вирішили:
1. Розгляд із зазначеного питання перенести на наступне засідання
постійної комісії у зв’язку із неякісною підготовкою Департаментом
екології та туризму облдержадміністрації.
2.
Проінформувати голову Чернівецької обласної державної
адміністрації
про
систематичну
неякісну
підготовку
матеріалів
Департаментом екології та туризму облдержадміністрації до їх розгляду на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та земельних відносин

(висновок комісії додається)

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
4. Слухали: Про інформацію Дністровсько-Прутського басейного
управління водних ресурсів щодовибірки гравію та проблемні питання у
проведенніна території області русло регулюючих робіт

Інформує: Шишук Віктор Олександрович - заступник начальника
Дністровсько–Прутського басейного управління водних ресурсів
Виступили: Ткачук В.М., Маніліч В.М., Добровольський В.І.,
Гончар В.В.
Вирішили:
1.Пропонувати Дністровсько–Прутському басейному управлінню
водних ресурсів та Департаменту екології та туризму обласної державної
адміністрації:
1.1. взяти за основу Програму руслоочисних та руслорегулюючих
робіт на річках Чернівецької області (додається) проаналізувати,
підготувати проблемні питання, щодо даної Програми та подати на
розгляд постійної комісії з подальшим розглядом на чергової сесії
обласної ради.
1.2. спільно з членам комісії та представниками громадськості
обстежити
ділянки
на
предмет
необхідності
проведенні
руслорегулюючих робіт.
2.Рекомендувати Дністровсько–Прутському басейному управлінню
водних ресурсів спільно з Департаментом екології та туризму
облдержадміністрації:
- підготувати проект звернення до центральних органів влади, щодо
вирішення проблемних питань у проведенні на території області
руслорегулюючих робіт які не врегульовані чинним законодавством та
подати на розгляд постійної комісії.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
5. Слухали: Про розгляд листа Української Асоціації районних та
обласних рад від 19.03.2015 року №С02-43/87.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.
Виступили: Ткачук В.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно

Голова постійної комісії

В.Ткачук

Секретар постійної комісії

В.Воробчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
27 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про внесення змін до рішення 15-ї сесії
Чернівецької обласної ради ХХІІІ
скликання від 21 червня 2001 року
№87-15/01 „Про надання у
користування мисливських угідь для
ведення мисливського господарства”
(зі змінами)
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника
начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства – Череватого Романа Івановича, 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 у користування мисливського угідь для
ведення мисливського господарства” (зі змінами).
3. Рекомендувати Чернівецькому обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, Департаменту екології та туризму
Чернівецької обласної державної адміністрації на наступне пленарне
засідання сесії обласної ради VI скликання:
- підготувати проект рішення щодо доцільності продовження
полювання та введення рибальства на території Чернівецької області.
- розробити Програму із залученнями фахівців та представників
громадськості розробити Програму розвитку мисливського господарства
на території Чернівецької області.
Голова постійної комісії

В.Ткачук

2

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
27 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про проект рішення обласної ради
„Про ліміти заготівлі лікарської сировини
дикорослих видів рослин, продукції
побічних користувань та другорядних
матеріалів на 2015рік”
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
екології та туризму обласної державної адміністрації - Когутяка Ярослава
Мироновича про проект рішення „Про ліміти заготівлі лікарської сировини
дикорослих видів рослин, продукції побічних користувань та другорядних
матеріалів на 2015 рік” та враховуючи думку депутатів, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради
проект рішення „Про ліміти заготівлі лікарської сировини дикорослих
видів рослин, продукції побічних користувань та другорядних матеріалів
на 2015 рік

Голова постійної комісії

В.Ткачук

3

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
27 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про інформацію Департаменту екології
та туризму Чернівецької обласної
державної адміністрації щодо переліку
запитів про виділення коштів з
обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища в 2015 році
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту

екології та туризму облдержадміністрації – Когутяка Ярослава
Мироновича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Розгляд із зазначеного питання перенести на наступне засідання
постійної комісії у зв’язку із неякісною підготовкою матеріалів
Департаментом екології та туризму облдержадміністрації.
2. Проінформувати голову Чернівецької обласної державної
адміністрації про систематичну неякісну підготовку матеріалів
Департаментом екології та туризму облдержадміністрації до їх розгляду на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та земельних відносин

Голова постійної комісії

В.Ткачук

4

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
27 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про інформацію Дністровсько-Прутського
басейного управління водних ресурсів щодо
вибірки гравію та проблемні питання у проведенні
руслорегулюючих робіт на території області
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
Дністровсько–Прутського басейного управління водних ресурсів –
Шишука Віктора Олександровича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.Пропонувати Дністровсько–Прутському басейному управлінню
водних ресурсів та Департаменту екології та туризму обласної
державної адміністрації:
1.1.
взяти
за
основу
Програму
руслоочисних
та
руслорегулюючих робіт на річках Чернівецької області (додається)
проаналізувати, підготувати проблемні питання, щодо даної Програми
та подати на розгляд постійної комісії з подальшим розглядом на
чергової сесії обласної ради.
1.2. спільно з членам комісії та представниками громадськості
обстежити
ділянки
на
предмет
необхідності
проведенні
руслорегулюючих робіт.
2.Рекомендувати
Дністровсько–Прутському
басейному
управлінню водних ресурсів спільно з Департаментом екології та
туризму облдержадміністрації:
- підготувати проект звернення до центральних органів влади,
щодо вирішення проблемних питань у проведенні на території області
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руслорегулюючих робіт які не врегульовані чинним законодавством
та подати на розгляд постійної комісії.

Голова постійної комісії

В.Ткачук
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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
27 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про розгляд листа Української
Асоціації районних та обласних рад

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря постійної комісії
Воробчука Василя Дмитровича щодо листа Української Асоціації
районних та обласних рад від 19.03.2015 року №С02-43/87, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

Голова постійної комісії

В.Ткачук

