
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 42 
виїзного засідання постійної комісії 

 
8 вересня 2015 р. с. Санківці, Хотинський район 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

 
Присутні:  
Ткачук В.М. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Гончар В.В., Козьма Г.Ф., Тирон С.М., Кірєєв І.А., Цюпак Я.С. 
Відсутні: 
Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Гоменюк М.В., Добровольський В.І., 

Кришмару В.К., Юзва Ю.М, 
 
Запрошені Каманецький Василь Миколайович начальник 

управління економіки природокористування, інформації та дозвільної 
діяльності Департаменту екології та туризму ОДА, Робулець Сергій 
Васильович начальник Державної екологічної інспекції у Чернівецької 
області, Ісаченко Світлана Анатоліївна власний кореспондент газети 
„Урядовий кур’єр” в Чернівецькій області, Собко Тарас Михайлович 
головний спеціаліст Чернівецького обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Кравецька Світлана Степагнівна 
заступник начальника Головного управління Держземагенства у 
Чернівецькій області, Качан Віталій Іванович директор ДП 
„Хотинське держспецлісництво АПК” Стрільчук Ніна Сергіївна – 
голова Санковецької сільської ради.  

Порядок денний засідання комісії.  
1. Про звернення депутата обласної ради Гончара В.В. щодо 

незаконної вирубки ДП „Хотинське держспецлісництво АПК” лісових 
насаджень на території Санковецької сільської ради Хотинського 
району. 



 
Слухали: Депутата обласної ради Гончара В.В. щодо незаконної 

вирубки ДП „Хотинське держспецлісництво АПК” лісових насаджень на 
території Санковецької сільської ради Хотинського району. 

Виступили: Козьма Г.Ф., Стрільчук Н.С., Ісаченко С.А., Качан 
В.І., Ткачук В.М., Тирон С.М., Кірєєв І.А., Цюпак Я.С.  

У зв’язку з відсутністю кворуму та в результаті обговорення 
группа депутатів рекомендує: 

1. Інформацію про звернення депутата обласної ради Гончара 
В.В щодо незаконної вирубки ДП „Хотинське держспецлісництво АПК” 
лісових насаджень на території Санковецької сільської ради 
Хотинського району взяти до відома. 

2. Враховуючи, що постійний лісокористувач ДП «Хотинський 
держспецлісництво АПК» подав всі підтверджуючи документи на 
здійснення лісогосподарської діяльність та у зв’язку занепокоєнням 
мешканців с. Санківці завершити роботи щодо впорядкування існуючої 
лісової ділянки та не розпочинати рубку на інших ділянках до 
визначення причин зсувних процесів. 

3. Санковецькій сільській раді Хотинського району спільно з 
Хотинською районною радою та районною державною адміністрацією 
вжити заходи з покращення стану водовідведення зсувонебезпечної 
ділянки на території сільської ради, вивчити питання проведення 
інженерно - геологічного обстеження та підготувати і подати 
Департаменту екології та туризму облдержадміністрації необхідні 
матеріали щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища для проведення комплексу 
протизсувних заходів. 

Відмітити факт відсутності представників органів влади 
Хотинського району на виїзному засіданні постійної комісії обласної 
ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування та земельних відносин в с. Санківці Хотинського 
району. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                               В.Ткачук 
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ВИСНОВОК  

08 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутата Гончара В.В. 
щодо незаконної вирубки ДП 
„Хотинського держлісництво АПК” 
лісових насаджень на території 
Санковецької сільської ради 
Хотинського району 

 
 

Заслухавши та обговоривши члена постійної комісії обласної 
ради Гончара Віктора Васильовича, щодо незаконної вирубки ДП 
„Хотинське держлісництво АПК” лісових насаджень на території 
Санковецької сільської ради Хотинського району, враховуючи 
пропозиції членів комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію щодо незаконної вирубки ДП „Хотинське 

держлісництво АПК” лісових насаджень на території Санковецької 
сільської ради Хотинського району взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 
1.1. Постійному лісокористувачу ДП «Хотинський держлісництво 

АПК», який здійснює лісогосподарську діяльність, завершити 
технологічний процес на площі в кварталі 53 виділ 4 що на території 
Санковецької сільської ради. 

1.2.Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства припинити проведення рубки головного користування на 
землях лісового фонду розташованих в адміністративних межах 
Санковецької сільської ради, а саме в кварталі 53 виділ 4 та внести зміни 



 
у лісорубний квиток в частині змін кількості заготовленої деревини та 
площі лісосіки у зв’язку із зсувними процесами. 

1.3. Санковецькій сільській раді Хотинського району спільно з 
Хотинською районною радою та районною державною адміністрацією 
підготувати пропозиції щодо вжиття плану заходів з покращення стану 
водовідведення та впорядкування і експлуатації сміттєзвалищ на території 
сільської ради. 

1.4. Санковецькій сільській раді Хотинського району вивчити 
питання проведення інженерно геологічне обстеження 
зсувонебезпечної ділянки з метою вивчення причин зсувів для 
проведення комплексу протизсувних заходів. 

 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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