
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

Протокол № 8 
засідання постійної комісії 

 
27 травня 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії 
Члени комісії: Апосталюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Любимський 
В.О., Чубрей С.В. 

 
Запрошені: Депутати тимчасовї комісії обласної ради з вичення 

питання надання надр у користування ТзОВ „ИНГАЗКО”, представник 
ТзОВ „ІНГАЗКО”, представники засобів масової інформації, голова 
обласної ради Мунтян Іван Миколайович. 

Обговорення порядку денного роботи засідання постійної 
комісії. 

Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради 
Фочук С.Г. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії 
за основу і в цілому.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

1. Про інформацію щодо питання погодження на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами ТзОВ „ІНГАЗКО” 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
 

1. Слухали: Про інформацію щодо питання погодження на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами ТзОВ 
„ІНГАЗКО” 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
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Виступили: Прохорова-Скрипа О.С., Апосталюк І.В., Гавриляк Ю.В., 
Гайничеру М.І., Гостюк В.І., Заїц М.Д., Мороз В.В., Мунтян І.М., 
Любимський В.О., Фочук С.Г., Шевчук І.В., Чернівчан В.Н., Чубрей 
С.В., представник ТзОВ „ІНГАЗКО”. 

 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Встановити, що Чернівецька обласна рада при розгляді 

клопотання ТзОВ  «ІНГАЗКО»  щодо погодження на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр у тому числі дослідно-промислової 
розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова 
розробка родовищ) Красноїльського родовища, розташованого на 
території Чернівецької області діяла в межах та у спосіб визначений 
чинним законодавством України. 

3. Підтримати звернення голови обласної ради від 23.05.2016 
№01-06/09-507 до Державної служби геології та надр України, щодо 
скасування спеціального дозволу від 12.04.2016 року №4744 виданого 
ТзОВ «ІНГАЗКО» на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в 
тому числі дослідно-промислової розробка родовищ вуглеводів з 
подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) 
як такий що виданий з порушенням вимог частини 8 пункту 9 
Постанови КМУ № 615 від 30.05.2011 „Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами” зі змінами. 

4. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звернутися 
до правоохоронних органів щодо законності видачі спеціального 
дозволу №4744 від 12.04.2016 ТзОВ «ІНГАЗКО» Державною службою 
геології та надр України. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
Голова постійної комісії    С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                    І. Апосталюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 
 

27 травня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію щодо питання 
погодження на отримання 
спеціального дозволу на 
користування надрами ТзОВ 
„ІНГАЗКО” 

Обговоривши та розглянувши інформацію щодо погодження на 
отримання спеціального дозволу користування надрами ТзОВ 
„ІНГАЗКО”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Встановити, що Чернівецька обласна рада при розгляді клопотання 

ТзОВ «ІНГАЗКО» щодо погодження на отримання спеціального дозволу 
на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних 
надр у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) 
Красноїльського родовища, розташованого на території Чернівецької 
області діяла в межах та у спосіб визначений чинним законодавством 
України. 

3. Підтримати звернення голови обласної ради від 23.05.2016 
№01-06/09-507 до Державної служби геології та надр України, щодо 
скасування спеціального дозволу від 12.04.2016 року №4744 виданого 
ТзОВ «ІНГАЗКО» на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому 
числі дослідно-промислової розробка родовищ вуглеводів з подальшим 
видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) як такий що 
виданий з порушенням вимог частини 8 пункту 9 Постанови КМУ № 615 
від 30.05.2011 „Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів 
на користування надрами” зі змінами. 

4. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звернутися 
до правоохоронних органів щодо законності видачі спеціального дозволу 
№4744 від 12.04.2016 ТзОВ «ІНГАЗКО» Державною службою геології та 
надр України. 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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