
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань  

агропромислового розвитку та земельних відносин 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 

28 квітня 2016 року        м. Чернівці 
900 год. 

 
 
Присутні: 
− члени комісії: Бабій М.О., Бортич Л.І., Коваль М.В., Нікітін М.Г.,  

Сухар А.І., Телешман В.Г., Ястремський В.М.; 
Відсутні члени комісії: Усик В.С., Шемчук В.М.   
− запрошені: Богатирець І.М. – директор Департаменту фінансів облас-

ної державної адміністрації. 

− Головує: Телешман В.Г.  – заступник голови постійної комісії обласної 
ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про погодження надання дозволу на постійне користування земельною 
ділянкою релігійній організації Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецької 
Єпархії Української православної церкви Київського патріархату. 

Інформує:  Телешман В.Г. – заступник голови постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин.  

2. Про погодження надання дозволу на постійне користування земельною 
ділянкою комунальному закладу "Чернівецький обласний центр туризму, крає-
знавства та екскурсій учнівської молоді".  

Інформує Телешман В.Г. – заступник голови постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Богатирець І.М. – директор  Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації. 
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1. Слухали:  
Про погодження надання дозволу на постійне користування земельною 

ділянкою релігійній організації Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецької 
Єпархії Української православної церкви Київського патріархату. 

Інформує:  Телешман В.Г. – заступник голови постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,01 га за ад-

ресою м. Чернівці, вул. Руська, 207-А (територія обласної дитячої клінічної лі-
карні) для надання в постійне користування та обслуговування споруди храму 
Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецької Єпархії Української православної 
церкви Київського патріархату. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об'є-
ктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати проект рішення з даного питання. 

Голосували: За – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
 
2.  Слухали:  
Про погодження надання дозволу на постійне користування земельною 

ділянкою комунальному закладу "Чернівецький обласний центр туризму, крає-
знавства та екскурсій учнівської молоді".  

Інформує Телешман В.Г. – заступник голови постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити припинення права постійного користування правокористува-

чем КОПОЗ "Перлина гір" земельними ділянками: 
− кадастровий номер 7324580500:03:001:0114; 
− кадастровий номер 7324580500:03:001:0178, 

що розташовані за адресою:  Сторожинецький район, с. Банилів-Підгірний, вул. 
О.Кобилянської, 90. 

3. Погодити надання права постійного користування вищезазначеними 
земельними ділянками комунальному закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді". 

4. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об'є-
ктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати проект рішення з даного питання. 

Голосували: За – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
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3.  Слухали:  
Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує:  Богатирець І.М. – директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії      В.Телешман 
 
 
Секретар постійної комісії        Л.Бортич 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 1/4 

28 квітня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про погодження надання дозволу на 
постійне користування земельною 
ділянкою релігійній організації 
Покрова Пресвятої Богородиці 
Чернівецької Єпархії Української 
православної церкви Київського 
патріархату 

 
Заслухавши та обговоривши заяву настоятеля храму Покрова 

Пресвятої Богородиці УПЦ КП Протоієрея Володимира Можарівського 
щодо надання дозволу на постійне користування земельною ділянкою 
площею 0,01 га за адресою м.Чернівці, вул. Руська, 207-А, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,01 га за 

адресою м. Чернівці, вул. Руська, 207-А (територія обласної дитячої 
клінічної лікарні) для надання в постійне користування та обслуговування 
споруди храму Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецької Єпархії 
Української православної церкви Київського патріархату. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об'єктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого 
апарату обласної ради підготувати проект рішення з даного питання.  
 
Заступник голови постійної комісії    В.Телешман 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 2/4 

28 квітня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про погодження надання дозволу на постійне 
користування земельними ділянками 
комунальному закладу "Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді" 

 
Заслухавши та обговоривши заяву КЗ "Чернівецький обласний центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" щодо надання дозволу на 
постійне користування земельними ділянками за адресою: Сторожинецький 
район, с. Банилів-Підгірний, вул. О.Кобилянської, 90, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити припинення права постійного користування правокористувачем 

КОПОЗ "Перлина гір" земельними ділянками: 
− кадастровий номер 7324580500:03:001:0114; 
− кадастровий номер 7324580500:03:001:0178, 

що розташовані за адресою:  Сторожинецький район, с. Банилів-Підгірний, вул. 
О.Кобилянської, 90. 

3. Погодити надання права постійного користування вищезазначеними 
земельними ділянками комунальному закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді". 

4. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об'єктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати проект рішення з даного питання.  
 
Заступник голови постійної комісії    В.Телешман 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 3/4 

28 квітня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

обласного бюджету на 2016 рік, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною 

адміністрацією проектом рішення з цього питання та рекомендувати його 

до розгляду сесії обласної ради. 

 

 

Заступник голови постійної комісії    В.Телешман 
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