
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

Протокол №9 
засідання постійної комісії 

26 липня  2016 р. м. Чернівці 
 

Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О., Чубрей 

С.В. 
Запорошені та присутні: 
Череватий Роман Іванович перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського господарства Чернівецької області, 
Когутяк Ярослав Миронович директор департаменту екології та туризму 
облдержадміністрації (присутній Авраам М.М.), Чебан Юрій Іванович 
заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації, а також 
присутні: Рудяга Георгій Васильович голова Чернівецької обласної 
організації УТМР, Семенюк Микола Костянтинович голова Заставнівської 
районної організації УТМР, Ткачук Юрій Васильович – голова 
Сторожинецької районної організації УТМР. 

 
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 розгляд клопотання Держгеонадра України щодо питання 

погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами 
ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” з метою видобування гіпсу. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про повторний розгляд проекту рішення обласної ради щодо 

погодження надання надр у користування ТзОВ „Кадуба”. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
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3. Про повторний розгляд проекту рішення обласної ради щодо 

погодження надання надр у користування ТзОВ „Зеленецьке” та розгляд 
листа Зеленецького сільського голови Кельменецького району Чернівецької 
області щодо непогодження надання надр у користування ТзОВ 
„Зеленецьке”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд листа Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства від 16.06.2016 №02-02/570. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових користуваннь та 

другорядних лісових матеріалів на 2016 рік. 
Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 

обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області. 

6. Про подання Державного Агенства лісових ресурсів щодо надання у 
користування мисливських угідь в Чернівецькій області. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області. 

7. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016 р. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор департаменту 
екології та туризму облдержадміністрації. 

8. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович – директор департаменту 
екології та туризму облдержадміністрації. 

9. Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІ скликання Сухара 
Анатолія Івановича щодо отримання дозволів на розробку корисних 
копалин. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
10. Про лист ПАТ «Укргазвидобування» філія газового управління 

«Львівгазвидобування». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
11. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Чебан Юрій Іванович – заступник директора 

департаменту фінансів облдержадміністрації. 
 
Слухали: 1. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо 

питання погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” з метою видобування гіпсу. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
Виступили: Апосталюк І.В., Любимський В.О.  
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Вирішили: З метою додаткового вивчення клопотання Державної 

служби геології та нард України щодо погодження надання спеціального 
дозволу на користування надрами ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” з 
метою видобування гіпсу, розташованого Мамалигівського родовища 
Новоселицького району Чернівецької області утворити робочу групу у складі 
депутатів обласної ради - Апосталюка І.В., Любимського В.О., Чубрея С.В., 
Фочук С.Г., Приску В.В. (за згодою) для внесення пропозиції на засідання 
постійної комісії щодо вирішення зазначеного питання. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 2. Про повторний розгляд проекту рішення обласної ради 

щодо погодження надання надр у користування ТзОВ „Кадуба”. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Заїц М.Д., Любимський В.О. 
Вирішили: Повторно погодити внесений на розгляд ради проект 

рішення „Про погодження надання надр у користування товариству з 
обмеженою відповідальністю „Кадуба”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 3. Про повторний розгляд проекту рішення обласної ради 
щодо погодження надання надр у користування ТзОВ „Зеленецьке” та 
розгляд листа Зеленецького сільського голови Кельменецького району 
Чернівецької області щодо непогодження надання надр у користування 
ТзОВ „Зеленецьке”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апосталюк І.В., Заіц М.Д., Любимський В.О.  
Вирішили: 1. Відмовити ТзОВ „Зеленецьке” у наданні погодження на 

розробку (видобування) мінеральних лікувально-столових підземних вод 
Зеленецького родовища (свердловина №3) розташованого в с. Зелена 
Кельменецького району Чернівецької області, у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка та розміщена на ній свердловина №3 належить територіальній 
громаді с. Зелена Кельменецького району Чернівецької області (державний 
акт на право користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 351990). 

2. Внесений на розгляд ради проект рішення „Про погодження надання 
надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” 
викласти в наступній редакції: 

2.1 Назву проекту рішення замінити на слова „Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” у погодженні надання надр у 
користування”. 

2.2 Пункти 1 та 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: 
„Відмовити ТзОВ „Зеленецьке” у наданні надр погодження на розробку 
(видобування) мінеральних лікувально-столових підземних вод Зеленецького 
родовища (свердловина №3) розташованого в с. Зелена Кельменецького 
району Чернівецької області”. 
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(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 4. Про розгляд листа Чернівецького обласного управління 
лісового та мисливського господарства від 16.06.2016 №02-02/570. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: Порушене питання скерувати на розгляд постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 5. Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових 
користуваннь та другорядних лісових матеріалів на 2016 рік. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області. 

Виступили: Гаврилюк Ю.В., Любимський В.О.  
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення „Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань та 
другорядних лісових матеріалів на 2016 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 6. Про подання Державного Агенства лісових ресурсів 

України щодо надання в користування мисливських угідь у Чернівецькій 
області. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області. 

Виступили: Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський 
В.О. Фочук С.Г., Ткачук Ю. Б., Семенюк М. К., Рудяга Г. В. 

Вирішили:  
1. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення „Про 

надання у користування громадським організаціям УТМР Чернівецькій 
області мисливських угідь для ведення мисливського господарства” що 
додасться. 

2. Розгляд проекту рішення „Про надання у користування мисливських 
угідь в Чернівецькій області” поданий Чернівецьким обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства та подання Державного агентства 
лісових ресурсів від 25.07.2016 №03-11/4242-16 щодо надання у 
користування мисливських угідь на території Сторожинецького та 
Глибоцького районів Чернівецької області Чернівецькому військовому 
лісництву державного підприємства „Івано-Франківський військовий 
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лісокомбінат” перенести на наступне засідання постійної комісії, яке 
відбудеться в перший декаді серпня. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 7. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016 р. 

Інформує: Авраам Михайло Михайлович  
Виступили: Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський 

В.О. Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016р”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: 4- за, 1- утримався рішення прийнято 

 
Слухали: 8. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів 

для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році. 

Інформує: Авраам Михайло Михайлович  
Виступили: Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський 

В.О. Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 
рішення „Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
Слухали: 9. Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІ 

скликання Сухара Анатолія Івановича щодо отримання дозволів на розробку 
корисних копалин. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 
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Слухали: 10.. Про лист ПАТ «Укргазвидобування» філія газового 

управління «Львівгазвидобування» 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський 

В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
12. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Чебан Юрій Іванович – заступник директора 

департаменту фінансів облдержадміністрації. 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О.  
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
(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  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про повторний розгляд проекту 
рішення обласної ради „Про 
погодження надання надр у 
користування ТзОВ „Кадуба” 
 

Повторно розглянувши проект рішення обласної ради „Про 
погодження надання надр у користування ТзОВ „Кадуба” та беручи до 
уваги інформацію голови Рукшинської територіальної об’єднаної громади 
Горбатюка Олега Васильовича, враховуючи пропозиції членів постійної 
комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Повторно погодити внесений на розгляд ради проект рішення „Про 

погодження надання надр у користування товариству з обмеженою 
відповідальністю „Кадуба”. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про повторний розгляд проекту 
рішення обласної ради „Про 
погодження надання надр у 
користування ТзОВ 
„Зеленецьке” 

 
Повторно розглянувши та обговоривши проекту рішення обласної 

ради „Про погодження надання надр у користування товариству з 
обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” та беручи до уваги лист 
Зелененької сільської ради Кельменецького району Чернівецької області 
від 17.05.2016 №201, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Відмовити ТзОВ „Зеленецьке” у наданні погодження на розробку 

(видобування) мінеральних лікувально-столових підземних вод 
Зеленецького родовища (свердловина №3) розташованого в с. Зелена 
Кельменецького району Чернівецької області, у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка та розміщена на ній свердловина №3 належить територіальній 
громаді с. Зелена Кельменецького району Чернівецької області (державний 
акт на право користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 351990). 

2. Внесений на розгляд ради проект рішення „Про погодження 
надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю 
„Зеленецьке” викласти в наступній редакції: 

2.1 Назву проекту рішення замінити на слова „Про відмову 
товариству з обмеженою відповідальністю „Зеленецьке” у погодженні 
надання надр у користування”. 

2.2 Пункти 1 та 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: 
„Відмовити ТзОВ „Зеленецьке” у наданні надр погодження на розробку 
(видобування) мінеральних лікувально-столових підземних вод 
Зеленецького родовища (свердловина №3) розташованого в с. Зелена 
Кельменецького району Чернівецької області”. 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Державної служби геології та 
надр України щодо погодження 
надання спеціального дозволу 
на користування надрами ПАТ 
„Мамалигівський гіпсовий 
завод” 
 

Обговоривши та розглянувши інформацію про клопотання 
Державної служби геології та нард України щодо погодження надання 
спеціального дозволу на користування надрами ПАТ 
„Мамалигівський гіпсовий завод” з метою видобування гіпсу, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
З метою додаткового вивчення клопотання Державної служби 

геології та нард України щодо погодження надання спеціального 
дозволу на користування надрами ПАТ „Мамалигівський гіпсовий 
завод” з метою видобування гіпсу, розташованого Мамалигівського 
родовища Новоселицького району Чернівецької області утворити 
робочу групу у складі депутатів обласної ради - Апосталюка І.В., 
Любимського В.О., Чубрея С.В., Фочук С.Г., Приску В.В. (за згодою) 
для внесення пропозиції на засідання постійної комісії щодо 
вирішення зазначеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  

 

 ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд листа 
Чернівецького обласного 
управління лісових ресурсів  
 

Розглянувши лист Чернівецького обласного управління лісового та 
мисливського господарства від 16.06.2016 №02-02/570 щодо можливості 
виділення державним лісогосподарським підприємствам фінансування на 
ведення лісового господарства, охорону і захист лісів із місцевого 
бюджету, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Порушене питання скерувати на розгляд постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про ліміти заготівлі продукції 
побічних лісових користувань  
та другорядних лісових матеріалів на 
2016 рік 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію першого заступника 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства Череватого Р.І. щодо проекту рішення „Про ліміти заготівлі 
продукції побічних лісових користувань та другорядних лісових матеріалів 
на 2016 рік”, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових 
користувань та другорядних лісових матеріалів на 2016 рік”. 
 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
26 липня 2016 р. м. Чернівці 
Про подання Державного 
Агенства лісових ресурсів 
України щодо надання в 
користування мисливських 
угідь в Чернівецькій області  

 

Розглянувши та обговоривши подання Державного Агентства лісових 
ресурсів України щодо надання в користування мисливських угідь на 
території Чернівецької області та беручи до уваги інформацію голови 
Чернівецької обласної організації УТМР Рудяги Георгія Васильовича, 
голови Сторожинецької районної організації УТМР Ткачука Юрія 
Борисовича, голови Заставнівської районної організації УТМР Семенюка 
Миколу Костянтиновича, першого заступника Чернівецького обласного 
управлінням лісового та мисливського господарства Череватого Романа 
Івановича та беручи до уваги пропозиції та зауваження членів постійної 
комісії, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення 

„Про надання у користування громадським організаціям УТМР 
Чернівецькій області мисливських угідь для ведення мисливського 
господарства” що додасться. 

2. Розгляд проекту рішення „Про надання у користування 
мисливських угідь в Чернівецькій області” поданий Чернівецьким 
обласним управлінням лісового та мисливського господарства та 
подання Державного агентства лісових ресурсів від 25.07.2016 №03-
11/4242-16 щодо надання у користування мисливських угідь на 
території Сторожинецького та Глибоцького районів Чернівецької 
області Чернівецькому військовому лісництву державного 
підприємства „Івано-Франківський військовий лісокомбінат” 
перенести на наступне засідання постійної комісії, яке відбудеться в 
перший декаді серпня. 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про Перелік природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2016р. 
 

 

Обговоривши та розглянувши проекту рішення „Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2016р”, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування 
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016р”. 
 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 
2016 році  
 

 

Розглянувши та обговоривши проекту рішення „Про внесення змін 
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році”, 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення „Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році”. 
 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутата обласної ради 
Сухара А.І. щодо внесення змін до 
діючого законодавства 
 

 
Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради 

Сухара Анатолія Івановича щодо внесення змін до діючого законодавства 
по спрощенню процедури отримання ліцензії на розробку місцевих 
корисних копалин (гравійна, піщана суміш і т.д.) та передачу цих функції 
до повноваження обласних рад, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
Звернення направити на доопрацювання з подальшим внесення 

проекту рішення на розгляд постійної комісії, з подальшим розглядом його 
на сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд листа ПАТ 
„Укргазвидобування” філія газового 
управління „Львівгазвидобування” 
 

 
Розглянувши та обговоривши лист ПАТ „Укргазвидобування” філія 

газового управління „Львівгазвидобування” від 23.06.2016 №2-01-1508-2, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК  
 

26 липня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту 
рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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