
 
У К Р А Ї Н А 

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

 
Протокол №13 

засідання постійної комісії 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

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

С.В. 
Запорошені та присутні: представник ТзОВ «Зеленецьке» Фурман 

Генадій, уповноважений представник Зеленецької сільської ради 
Кельменецького району Чернівецької області Предрига Олег Васильович, 
перший заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового 
та мисливського господарства Череватий Роман Іванович. 

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 
ТзОВ „Зеленецьке” з метою видобування мінімальних лікувально-столових 
підземних вод. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про погодження клопотання та додатку до клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів по ДП „Новоселицьке 
держспецлісництво АПК” та ДП „Сокирянське лісове господарство” у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливих 
захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року №733. 
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Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник 

начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства.  

3. Про внесення змін до перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 

Інформує: Заверуха Володимир Михайлович – начальник управління 
регіонального розвитку, містобудування та архітектури. 

4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
5. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII 

скликання щодо захисту багаторічних насаджень та польових культур 
садовими вентиляційними та шланговими оприскувачами на присадибних 
ділянках, які знаходяться в межах населених пунктів. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про розгляд звернення Герцаївської районної ради, Герцаївської 

райдержадміністрації та депутата обласної ради VII скликання Заіца М.Д. та 
Вижницької УТМР 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна  – голова постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо 

питання погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ТзОВ „Зеленецьке” з метою видобування мінімальних лікувально-
столових підземних вод. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гавриляк Ю.В.., Любимський В.О., Чернушка С.І., 

Придрика О.В. 
Вирішили: З метою детальнішого вивчення вищезазначеного питання, 

перенести його розгляд на наступне засідання постійної комісії. 
 
Слухали: 2. Про погодження клопотання та додатку до клопотання 

щодо приведення існуючого поділу лісів по ДП „Новоселицьке 
держспецлісництво АПК” та ДП „Сокирянське лісове господарство” у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливих 
захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року №733. 

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

Виступили: Гавриляк Ю.В., Фочук С.Г., Череватий Р.І.. 
Вирішили: 
1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради  проект рішення „Про погодження клопотання та додатку до клопотання 
щодо приведення існуючого поділу лісів по ДП „Новоселицьке 
держспецлісництво АПК” та ДП „Сокирянське лісове господарство” у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливих 
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захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року №733”. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 3. Про внесення змін до перспективного плану формування 

територій громад Чернівецької області. 
Інформує: Заверуха Володимир Михайлович – начальник управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури. 
Виступили: Татарчук Т.М., Любимський В.О., Фочук С.Г. 
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 перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 4.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Фочук С.Г. 
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  

 
Слухали: 5. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної 

ради VII скликання щодо захисту багаторічних насаджень та польових 
культур садовими вентиляційними та шланговими оприскувачами на 
присадибних ділянках, які знаходяться в межах населених пунктів. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити робочу групу з фахівців та членів постійної комісії для 

підготовки відповідного звернення для подальшого його розгляду на 
засіданні постійної комісії. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 6. Про розгляд звернення Герцаївської районної ради, 
Герцаївської райдержадміністрації та депутата обласної ради VII скликання 
Заіца М.Д. та Вижницької УТМР 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна  – голова постійної комісії. 
Виступили: Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Чернушка С.І., Любимський 

В.О., Рудяга Г.В. 
Вирішили:  
Погодити надання в користування мисливських угідь відповідним 

громадським організаціям Українське товариство мисливців та рибалок, а 
саме: 

- в межах території ДП „Герцаївське державне спеціалізоване лісництво 
АПК” загальною площею 2475,7 га; 

- в межах території ДП „Вижницьке державне спеціалізоване лісництво 
АПК” загальною площею 10754,0 га; 

- в межах території ДП „Новоселицьке державне спеціалізоване 
лісництво АПК” площею 2178,0 га; 

- в межах території ДП СЛАП „Сторожинецьке державне спеціалізоване 
лісництво АПК” площею 14083,2 га; 

2. Підготувати відповідний проект рішення на розгляд чергової сесії 
обласної ради, що додається. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 
Голова постійної комісії        С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про погодження клопотання та 
додатку до клопотання щодо 
приведення існуючого поділу лісів по 
ДП „Новоселицьке 
держспецлісництво АПК” та ДП 
„Сокирянське лісове господарство” у 
відповідність до Порядку поділу лісів 
на категорії та виділення особливих 
захисних лісових ділянок, 
затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2007 
року №733 

 

Обговоривши та розглянувши проект рішення „Про погодження 
клопотання та додатку до клопотання щодо приведення існуючого поділу 
лісів по ДП „Новоселицьке держспецлісництво АПК” та ДП „Сокирянське 
лісове господарство” у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливих захисних лісових ділянок, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року №733”, 
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 погодження клопотання та додатку до 
клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів по ДП „Новоселицьке 
держспецлісництво АПК” та ДП „Сокирянське лісове господарство” у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливих 
захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року №733”. 

 
 

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  
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення „Про внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області”, 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 перспективного 
плану формування територій громад 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  
 

28 листопада 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання щодо захисту 
багаторічних насаджень та польових 
культур садовими вентиляційними 
та шланговими оприскувачами на 
присадибних ділянках, які 
знаходяться в межах населених 
пунктів 

 
Обговоривши та розглянувши звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VII скликання щодо захисту багаторічних насаджень та 
польових культур садовими вентиляційними та шланговими 
оприскувачами на присадибних ділянках, які знаходяться в межах 
населених пунктів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити робочу групу з фахівців та членів постійної комісії для 

підготовки відповідного звернення для подальшого його розгляду на 
засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 

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  
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про звернення Герцаївської 
районної ради, Герцаївської 
райдержадміністрації, депутата 
обласної ради VII скликання Заіца 
М.Д. та Вижницької районної 
організації мисливців та рибалок 

Обговоривши та розглянувши звернення Герцаївської районної ради, 
Герцаївської райдержадміністрації, депутата обласної ради VII скликання 
Заіца М.Д. щодо надання Герцаївській районній організації УТМР в 
користування мисливських угідь в межах території господарства ДП 
„Герцаївській ДСЛ АПК” площею 2475,7 га та звернення Вижницької 
районної організації мисливців та рибалок щодо надання в користування 
мисливських угідь в межах території ДП „Вижницький ДСЛ АПК” площею 
10754 га, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити надання в користування мисливських угідь відповідним 

громадським організаціям Українське товариство мисливців та рибалок, а 
саме: 

- в межах території ДП „Герцаївське державне спеціалізоване 
лісництво АПК” загальною площею 2475,7 га; 

- в межах території ДП „Вижницьке державне спеціалізоване 
лісництво АПК” загальною площею 10754,0 га; 

- в межах території ДП „Новоселицьке державне спеціалізоване 
лісництво АПК” площею 2178,0 га; 

- в межах території ДП СЛАП „Сторожинецьке державне 
спеціалізоване лісництво АПК” площею 14083,2 га; 

2. Підготувати відповідний проект рішення на розгляд чергової сесії 
обласної ради, що додається. 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 


	Протокол
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Голова постійної комісії        С. Фочук
	Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк


	Висновоки
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


