
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 41 
засідання постійної комісії 

 
27 серпня 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., Добровольський В.І., Юзва Ю.М, 

Цюпак Я.С., Кришмару В.К. 
Відсутні: 
Гоменюк М.В., Гончар В.В., Козьма Г.Ф., Кірєєв І.А., Тирон С.М. 
 
Запрошені 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., 
Божисько Іван Васильович - директор ПАТ „Кострижівський 
комбінат будівельних матеріалів”, Каденюк М.Г. – директор ТОВ 
„Галактика”, Гальчук Іван Іванович – директор малого приватного 
підприємства „Брусницька земля 1”, Чижевський Григорій 
Григорович – директор ТОВ „Зеленецьке”, Карлійчук М.М. – 
директор ТОВ „Буденецький завод мінеральних вод”, Мельник Руслан 
Васильович - депутат обласної ради.  

 
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 проект рішення щодо переоформлення гірничого відводу 

ПАТ „Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” на розробку 
Веренчанського родовища гіпсу Заставнівського району. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

2. Про розгляд клопотання спільного українсько-російського 
підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛАКТИКА-
3" щодо продовження гірничого відводу  

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

3. Про розгляд клопотання малого приватного підприємства 
„Брусницька земля 1” щодо погодження спеціального дозволу на 
користування надрами. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

4. Про розгляд клопотання ТзОВ „Зеленецьке” щодо погодження 
спеціального дозволу на користування надрами. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

5. Про розгляд клопотання ТзОВ „Буденецький завод мінеральних 
вод” щодо погодження на отримання спеціального дозволу на 
користування надрами. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради 

6. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення дозвільної 
системи у сфері спеціального водокористування. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

7. Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів „Екологія" у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 2014 рік (нова редакция). 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 



8. Про інформацію Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації щодо впорядкування проведення 
руслорегулюючих робіт на річках Чернівецької області в 2015 році. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

9. Про розгляд проекту звернення Департаменту екології та 
туризму обласної державної адміністрації щодо впровадження 
мораторію на промисловий вилов риби в Дністровському водосховищі. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

10. Про інформацію Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації щодо накладання мораторію на будівництво 
об’єктів малої гідроенергетики в Чернівецькій області (малих, міні- та 
мікро - ГЕС). 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

11. Про звернення ПАТ „Кострижівський комбінат будівельних 
матеріалів” щодо надання в оренду земельної ділянки із земель запасу 
Прилипчанської сільської ради для обслуговування кар’єру з переробки 
сировини каменю загальною площею 20,6524 га.  

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

12. Про протокольне рішення обласної ради від 26.05.2015 №23/31 
„Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради”. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

13. Про клопотання депутатів Вижницької районної ради 
Чернівецької області щодо надання в користування ДП „Берегометське 
ЛМГ” раніше наданих мисливських угідь для ведення мисливського 
господарства терміном на 25 років без вилучення земель у 
землекористувачів. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

14. Про розгляд звернень ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 
№39/644 та ОКУ „Чернівецька обласна клінічна лікарня” від 07.04.2015 
№39/858 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Головна,137. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 



15. Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 
№39/645 та ОКУ „Лікарня швидкої медичної установи” від 07.04.2015 
№39/862 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Фастівська,2. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

16. Про звернення Сумської обласної ради до ВРУ та КМУ щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 
розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної 
власності. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
Слухали: Єлєніч Марію Олександрівну – начальника юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради щодо наявності повного 
пакету необхідних документів суб’єктів підприємницької діяльності, 
питання яких слухаються на засіданні постійної комісії. 

 
1. Слухали: Про проект рішення щодо переоформлення гірничого 

відводу ПАТ „Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” на 
розробку Веренчанського родовища гіпсу Заставнівського району. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Добровольский В.І., Юзва Ю.М., 
Єлєніч М.О., Кілару О.Р. 

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

проект рішення обласної ради „Про переоформлення гірничого відводу 
ПАТ „Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” на розробку 
Веренчанського родовища гіпсу Заставнівського району. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Про розгляд клопотання спільного українсько-

російського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю 
"ГАЛАКТИКА-3" щодо продовження гірничого відводу  

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Добровольський В.І. 
Вирішили: 



Рекомендувати сесії обласної ради продовжити гірничий відвід 
спільному українсько-російському підприємству товариству з 
обмеженою відповідальністю "ГАЛАКТИКА-3" на розробку 
Млинківського родовища суглинків Хотинського району, площею 
гірничого відводу 5,1 га, до 03 листопада 2034 року у зв’язку із 
продовженням терміну дії спеціального дозволу на користування 
надрами, виданого Державною службою геології та надр України, від 
11.11.2004 № 3509 та внести на розгляд сесії обласної ради відповідний 
проект рішення, що додається.  
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
3. Слухали: Про розгляд клопотання малого приватного 

підприємства „Брусницька земля 1” щодо погодження спеціального 
дозволу на користування надрами. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Добровольський В.І., Маніліч В.М. 
Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради погодити 

клопотання малому приватному підприємству „Брусницька земля 1” на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування корисних копалин Барбівецького родовища суглинків та 
глин, розташованого в с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької 
області, та внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект 
рішення, що додається. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
4. Слухали: Про розгляд клопотання ТзОВ „Зеленецьке” щодо 

погодження спеціального дозволу на користування надрами. 
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
Виступили: Юзва Ю.М. 
Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради погодити 

клопотання товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
дослідно-промислової розробки Зеленецького родовища мінеральних 
лікувально - столових підземних вод, розташованого в с. Зелена 
Кельменецького району Чернівецької області, та внести на розгляд сесії 
обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 



 
5. Слухали: Про розгляд клопотання ТзОВ „Буденецький завод 

мінеральних вод” щодо погодження на отримання спеціального дозволу 
на користування надрами. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради 

Виступили: Воробчук В.Д., Добровольський В.І., Цюпак Я.С., 
Юзва Ю.М. 

Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради погодити 
клопотання товариству з обмеженою відповідальністю „Буденецький 
завод мінеральних вод” на отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою дослідно-промислової розробки 
Буденецького родовища мінеральних підземних вод, розташованого в с. 
Буденець Сторожинецького району Чернівецької області, та внести на 
розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
6. Слухали: Про звернення депутатів обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення 
дозвільної системи у сфері спеціального водокористування. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Єлєніч М.О., Добровольський В.І. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення обласної ради „Про звернення депутатів обласної ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
спрощення дозвільної системи у сфері спеціального водокористування”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
7. Слухали: Про виконання Комплексної програми з охорони 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів „Екологія" 
у Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 2014 рік (нова редакция). 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Слухали: Ткачука В.М.  
Рекомендувати Департаменту екології та туризму 

облдержадміністрації надати інформацію до чергового засідання сесії 



обласної ради із зазначенням причин не виконання основних напрямків 
Програми. 

Виступили: Когутяк Я.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І., 
Цюпак Я.С., Юзва Ю.М. 

Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  
проект рішення обласної ради „Про виконання Комплексної програми з 
охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
„Екологія” у Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова редакція) за 
2014 рік”. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
8. Слухали: Про інформацію Департаменту екології та туризму 

обласної державної адміністрації щодо впорядкування проведення 
руслорегулюючих робіт на річках Чернівецької області в 2015 році. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Когутяк Я.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І., 
Маніліч В.М., Кілару О.Р., Апетрій Г.І. 

Вирішили: Рекомендувати Чернівецькій обласній державній 
адміністрації проінформувати депутатів обласної ради на черговій сесії 
обласної ради щодо контролю та впорядкування процедури здійснення 
руслорегулюючих робіт на річках Чернівецької області. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
9. Слухали: Про розгляд проекту звернення Департаменту екології 

та туризму обласної державної адміністрації щодо впровадження 
мораторію на промисловий вилов риби в Дністровському водосховищі. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Когутяк Я.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І.,  
Вирішили: Підтримати наданий Департаментом екології та 

туризму облдержадміністрації текст звернення та внести на розгляд 
чергової сесії проект рішення обласної ради „Про звернення до 
обласних рад Тернопільської, Хмельницької та Вінницької щодо 
впровадження мораторію на промисловий вилов риби в Дністровському 
водосховищі”.  
Текст звернення додається.  
 (висновок комісії додається) 



Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
10. Слухали: Про інформацію Департаменту екології та туризму 

обласної державної адміністрації щодо накладання мораторію на 
будівництво об’єктів малої гідроенергетики в Чернівецькій області 
(малих, міні- та мікро - ГЕС). 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Когутяк Я.М., Воробчук В.Д. 
Вирішили: Дане питання зняти з розгляду у зв’язку недостатньою 

підготовкою матеріалів. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
11. Слухали: Про звернення ПАТ „Кострижівський комбінат 

будівельних матеріалів” щодо надання в оренду земельної ділянки із 
земель запасу Прилипчанської сільської ради для обслуговування 
кар’єру з переробки сировини каменю загальною площею 20,6524 га.  

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Добровольський В.І., Єлєніч М.О. 
Вирішили: 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 

 
12. Слухали: Про протокольне рішення обласної ради від 

26.05.2015 №23/31 „Про постійне відкрите поіменне голосування на 
сесіях обласної ради”. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д. 
Вирішили: Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
13. Слухали: Про клопотання депутатів Вижницької районної ради 

Чернівецької області щодо надання в користування ДП „Берегометське 
ЛМГ” раніше наданих мисливських угідь для ведення мисливського 



господарства терміном на 25 років без вилучення земель у 
землекористувачів. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Єлєніч М.О., Воробчук В.Д., Кілару О.Р. 
Вирішили: Надіслати заявнику копію рішення 31-ї сесії обласної 

ради від 18.06.2015р. №75-31/15 „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). 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
14. Слухали: Про розгляд звернень ФОП Пруднікова О.П. від 

16.03.2015 №39/644 та ОКУ „Чернівецька обласна клінічна лікарня” від 
07.04.2015 №39/858 щодо виділення частини земельної ділянки за 
адресою: м. Чернівці, вул. Головна,137. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Єлєніч М.О. 
Вирішили: 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 

 
15. Слухали: Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 

16.03.2015 №39/645 та ОКУ „Лікарня швидкої медичної установи” від 
07.04.2015 №39/862 щодо виділення частини земельної ділянки за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська,2. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Єлєніч М.О. 
Вирішили: 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 

16. Слухали: Про звернення Сумської обласної ради до ВРУ та 
КМУ щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 



з розпорядження землями сільськогосподарського призначення 
державної власності. 

Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Виступили: Воробчук В.Д., Єлєніч М.О. 
Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради підтримати 

звернення Сумської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування з розпорядження землями сільськогосподарського 
призначення державної власності та надіслати його за належністю. 
 (висновок комісії 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  

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про проект рішення щодо 
переоформлення гірничого відводу ПАТ 
"Кострижівський комбінат будівельних 
матеріалів" на розробку Веречанського 
родовища гіпсу Заставнівського району 

 
 
Розглянувши матеріали проект рішення щодо переоформлення 

гірничого відводу публічному акціонерному товариству 
„Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” на розробку 
Веренчанського родовища гіпсу Заставнівського району, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

ради проект рішення обласної ради „Про переоформлення гірничого 
відводу ПАТ „Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” на 
розробку Веренчанського родовища гіпсу Заставнівського району. 

 
 

 
 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання спільного 
українсько-російського підприємства 
товариства з обмеженою відповідальністю 
"ГАЛАКТИКА-3" щодо продовження 
гірничого відводу  

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо продовження 
гірничого відводу спільному українсько-російському підприємству 
товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЛАКТИКА-3", 
розглянувши подані заявником документи, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати сесії обласної ради продовжити гірничий відвід 
спільному українсько-російському підприємству товариству з 
обмеженою відповідальністю "ГАЛАКТИКА-3" на розробку 
Млинківського родовища суглинків Хотинського району, площею 
гірничого відводу 5,1 га, до 03 листопада 2034 року у зв’язку із 
продовженням терміну дії спеціального дозволу на користування 
надрами, виданого Державною службою геології та надр України, від 
11.11.2004 № 3509 та внести на розгляд сесії обласної ради 
відповідний проект рішення, що додається.  
 
 
 
 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання малого приватного 
підприємства „Брусницька земля 1” щодо 
погодження спеціального дозволу на 
користування надрами  

 
 

Розглянувши звернення та пакет документів заявника щодо 
погодження спеціального дозволу на користування надрами малому 
приватному підприємству „Брусницька земля 1” з метою видобування 
глин Барбівецького родовища розташованого в Кіцманському районі 
Чернівецької області, враховуючи пропозиції членів комісії, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати сесії обласної ради погодити клопотання малому 
приватному підприємству „Брусницька земля 1” на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
корисних копалин Барбівецького родовища суглинків та глин, 
розташованого в с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької 
області, та внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект 
рішення, що додається. 
 
 
 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання ТзОВ 
„Зеленецьке” щодо погодження на 
отримання спеціального дозволу на 
користування надрами  

 
 

Розглянувши звернення та пакет документів заявника, щодо 
погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ТзОВ „Зеленецьке” з метою дослідно-промислової розробки 
Зеленецького родовища мінеральних лікувально - столових підземних 
вод, розташованого в с. Зелена Кельменецького району Чернівецької 
області, постійна комісія 

 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати сесії обласної ради погодити клопотання 
товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
дослідно-промислової розробки Зеленецького родовища мінеральних 
лікувально - столових підземних вод, розташованого в с. Зелена 
Кельменецького району Чернівецької області, та внести на розгляд 
сесії обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
 
 
 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання ТзОВ 
„Буденецький завод мінеральних вод” 
щодо погодження на отримання 
спеціального дозволу на користування 
надрами  

 
 

Розглянувши звернення та пакет документів заявника, щодо 
погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ТзОВ „Буденецький завод мінеральних вод” з метою, 
дослідно-промислової розробки Буденецького родовища мінеральних 
підземних вод, розташованого в с. Буденець Сторожинецького району 
Чернівецької області, постійна комісія 

 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати сесії обласної ради погодити клопотання 
товариству з обмеженою відповідальністю „Буденецький завод 
мінеральних вод” на отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою дослідно-промислової розробки 
Буденецького родовища мінеральних підземних вод, розташованого в 
с. Буденець Сторожинецького району Чернівецької області, та внести 
на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення, що 
додається. 
 
 
 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів обласної 
ради до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо 
спрощення дозвільної системи у 
сфері спеціалізованого 
водокористування 
 

Заслухавши та обговоривши проект рішення обласної ради „Про 
звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо спрощення дозвільної системи у 
сфері спеціального водокористування”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

ради проект рішення обласної ради „Про звернення депутатів 
обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо спрощення дозвільної системи у сфері спеціального 
водокористування”. 

 
 
 

 
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  
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про виконання Комплексної 
програми з охорони довкілля та 
раціонального використання 
природних ресурсів „Екологія” у 
Чернівецькій області на 2011-2015 
роки (нова редакція) за 2014 рік 
 

Заслухавши та обговоривши проект рішення обласної ради „Про 
виконання Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів „Екологія” у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова редакція) за 2014 рік”, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

ради  проект рішення обласної ради „Про виконання Комплексної 
програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів „Екологія” у Чернівецькій області на 2011-2015 
роки (нова редакція) 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про інформацію Департаменту 
екології та туризму Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
щодо впорядкування проведення 
руслорегулюючих робіт на річках 
Чернівецької області в 2015 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту екології та туризму облдержадміністрації – Когутяка 
Ярослава Мироновича, щодо організації та проведення 
руслорегулюючих робіт на річках Чернівецької області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

проінформувати депутатів обласної ради на черговій сесії обласної ради 
щодо контролю та впорядкування процедури здійснення руслорегулюючих 
робіт на річках 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 
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд проекту звернення 
Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації  
щодо впровадження мораторію на 
промисловий вилов риби в 
Дністровському водосховищі 
 

Заслухавши та обговоривши директора Департаменту екології 
та туризму облдержадміністрації проект звернення Когутяка Я.М. 
Про проект звернення щодо впровадження мораторію на 
промисловий вилов риби в Дністровському водосховищі, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Підтримати наданий Департаментом екології та туризму 

облдержадміністрації текст звернення та внести на розгляд чергової сесії 
проект рішення обласної ради „Про звернення до обласних рад 
Тернопільської, Хмельницької та Вінницької щодо впровадження 
мораторію на промисловий вилов риби в Дністровському 
водосховищі”.  

Проект рішення та текст звернення додається.  
 
 
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 
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про інформацію Департаменту 
екології та туризму 
облдержадміністрації щодо 
накладання мораторію на 
будівництво об’єктів малої 
гідроенергетики в Чернівецькій 
області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту екології та туризму облдержадміністрації Когутяка 
Я.М. щодо інформацію щодо накладання мораторію на будівництво 
об’єктів малої гідроенергетики в Чернівецькій області (малих, міні та 
мікро ГЕС), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Дане питання зняти з розгляду у зв’язку недостатньою підготовкою 

матеріалів. 

 
 
 
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 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення ПАТ 
"Кострижівський комбінат будівельних 
матеріалів" щодо надання в оренду 
земельної ділянки із земель запасу 

 
 

Розглянувши звернення публічному акціонерному товариству 
„Кострижівський комбінат будівельних матеріалів” щодо надання в 
оренду земельної ділянки із земель запасу Прилипчанської сільської 
ради Заставнівського району для обслуговування кар’єру з переробки 
сировини каменю загальною площею 20,6525 га (кадастровий номер 
7321587200:01:001:0001; 7321587200:01:005:0001), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
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  

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про протокольне рішення обласної ради від 
26.05.15 №23/31 „Про постійне відкрите 
поіменне голосування на сесіях обласної 
ради” 

 
 
Розглянувши та обговоривши протокольне рішення обласної 

ради від 26.05.2015 №23/31 „Про постійне відкрите поіменне 
голосування на сесіях обласної ради”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про клопотання депутатів Вижницької 
районної ради  

 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання депутатів Вижницької 
районної ради щодо надання в користування ДП „Берегометське 
ЛМГ” раніше наданих мисливських угідь для введення мисливського 
господарства терміном на 25 років без вилучення земель у 
землекористувачів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Надіслати заявнику копію рішення 31-ї сесії обласної ради від 

18.06.2015р. №75-31/15 „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). 

 
 
 
 

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  

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернень ФОП  
Пруднікова О.П. та ОКУ  
„Чернівецька обласна клінічна лікарня” 
 

 
 

Обговоривши звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 
№39/644 та ОКУ „Чернівецька обласна клінічна лікарня” від 07.04.2015 
№39/858 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Головна,137, для розміщення пересувного пункту швидкого 
харчування без товарів підакцизної групи та враховуючи наказ 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 21.10.2011 №244 „Про розміщення 
тимчасових споруд для проживання підприємницької діяльності”, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
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 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернень ФОП  
Пруднікова О.П. та ОКУ  
„Лікарня швидкої медичної допомоги” 
 

 
 

Обговоривши звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 
№39/645 та ОКУ „Лікарня швидкої медичної установи” від 07.04.2015 
№39/862 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Фастівська,2, для розміщення пересувного пункту 
швидкого харчування без товарів підакцизної групи та враховуючи наказ 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 21.10.2011 №244 „Про розміщення 
тимчасових споруд для проживання підприємницької діяльності”, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
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 
 

25 серпня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення Сумської обласної 
ради до Верховної ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого 
самоврядування з розпорядження 
землями сільськогосподарського 
призначення державної власності 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Сумської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження 
землями сільськогосподарського призначення державної власності, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати сесії обласної ради підтримати звернення Сумської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 
розпорядження землями сільськогосподарського призначення 
державної власності та надіслати його за належністю. 

 
 

 
Голова постійної комісії  В.Ткачук 
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