
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
Протокол №17 

засідання постійної комісії 
15 травня 2017 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк 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, 
Білоконь Микола Васильович в.о. начальника управління та природних 
ресурсів облдержадміністрації, Авраам М.М., Дякова Анжела Анатоліївна 
директор департаменту фінансів облдержадміністрації (присутній Кіндрат 
В.Р.), Вінтонюк Ігор Миколайович голова правління ПрАТ «Газінвест», 
Угринчук Олександр Ярославович фізична особа підприємець. 

 
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 внесення змін до Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. директора 
департаменту екології та природних ресурсів  облдержадміністрації. 

2. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 
році. 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. директора 
департаменту екології та природних ресурсів  облдержадміністрації. 
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3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
4. Про лист Київського еколого-культурного центру №03/17 від 

23.03.2017 щодо введення мораторію на суцільні санітарні та інші рубки в 
об’єктах ПЗФ. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про лист філії Газопромислового управління «Львівгазвидобування» 

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про подання Держгеонадра України від 10.04.2017 року щодо 

отримання спецдозволу на користування надрами  
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 

7. Про заяву Фізичної особи - підприємця Угринчук О.Я. щодо надання 
гірничого відводу 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
8. Про надання в користування мисливських угідь в Чернівецькій 

області. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
9. Про звернення депутата обласної ради Жука Юрія Георгійовича 

щодо збереження пам’ятки природи місцевого значення озеро «Джулин». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про внесення змін до Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. директора 
департаменту екології та природних ресурсів  облдержадміністрації. 

Виступили: Авраам М.М., Апостолюк І.В., Заіц М.Д., Любимський 
В.О., Гливко А.Г., Чубрей С.В. 

Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: «4» – за, «1» – утримався рішення прийнято  

 
Слухали: 2. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 
році. 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. директора 
департаменту екології та природних ресурсів  облдержадміністрації. 

 
Виступили: Авраам М.М., Апостолюк І.В., Заіц М.Д., Любимський 

В.О., Гливко А.Г., Чубрей С.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 3. Про подання Держгеонадра України від 10.04.2017 року 
щодо отримання спецдозволу на користування надрами  
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Вінтонюк І.М., Любимський В.О., Заіц М.Д.  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 4. Про лист Київського еколого-культурного центру №03/17 
від 23.03.2017 щодо введення мораторію на суцільні санітарні та інші рубки в 
об’єктах ПЗФ. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: висновок комісії додається  
Результати голосування: : «4» – за, «1» – утримався рішення прийнято  

 
Слухали: 5. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
Виступили: Кіндрат В.Р., Фочук С.Г., Любимський В.О., Заіц М.Д.  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про лист філії Газопромислового управління 

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

В.О., Чернушка С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 7. Про заяву Фізичної особи - підприємця Угринчук О.Я. 

щодо надання гірничого відводу 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 

Виступили: Угринчук О.Я., Апостолюк І.В., Заіц М.Д., Любимський 
В.О. 

Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
Слухали: 8. Про звернення депутата обласної ради Жука Юрія 

Георгійовича щодо збереження пам’ятки природи місцевого значення озеро 
«Джулин». 

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

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 
Слухали: 9. Про звернення депутата обласної ради Жука Юрія 

Георгійовича щодо збереження пам’ятки природи місцевого значення озеро 
«Джулин». 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 
Комісія завершила свою роботу 

 
 
 

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 1/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Комплексної 
програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки 
 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення „ Про внесення змін до 

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки ”, 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 Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки”. 
 
 
 
 
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 2/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про Перелік природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища в 2017 році  
 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення „Про Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 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 Перелік природоохоронних заходів для фінансування 
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 
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 3/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про подання Держгеонадра 
України від 10.04.2017 року щодо 
отримання спецдозволу на 
користування надрами 

 
Заслухавши та обговоривши про подання Держгеонадра України від 

10.04.2017 року щодо отримання спецдозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі 
дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням 
нафти, газу (промислова розробка родовищ) газу природного, нафти 
Чеканської площі (Дружківська, Південно-Чорногузьська структури), що 
знаходиться в Косівському, Снятинському районнах Івано-Франківської 
області та Вижницькому, Сторожинецькому районах Чернівецької області, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання спеціального дозволу на користування надрами 
ПрАТ «Газінвест» з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у 
тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим 
видобуваннями нафти, газу (промислова розробка родовищ) газу 
природного, нафти Чеканської площі (Дружківська, Південно-
Чорногузьська структури), що знаходиться в Косівському, Снятинському 
районнах Івано-Франківської області та Вижницькому, Сторожинецькому 
районах Чернівецької області 

2. Внести відповідний проект рішення на сесію 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 4/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про лист Київського еколого-
культурного центру щодо 
введення мораторію на суцільні 
санітарні та інші рубки в об’єктах 
ПЗФ 

 
 
Заслухавши та обговоривши лист Київського еколого-культурного 

центру щодо введення мораторію на суцільні санітарні та інші рубки в 
об’єктах ПЗФ, 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 5/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2017 рік 
 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення „ Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 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 внесення змін до обласного бюджету на 2017 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 6/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про лист філії Газопромислового 
управлінн «Львівгазвидобування» 
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

 
Обговоривши лист філії Газопромислового управління 

«Львівгазвидобування» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» щодо надання 
нотаріально засвідчену копію статуту та інших документів, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
В разі надходження з Державної служби геології та надра України 

заяви філії Газопромислового управління «Львівгазвидобування» ПАТ 
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» щодо отримання спецдозволу на 
користування надрами долучити їх до матеріалів справи при розгляді. 

 
 
 
 
 

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 7/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про заяву Фізичної особи - 
підприємця Угринчук О.Я. щодо 
надання гірничого відводу 

 
Заслухавши та обговоривши про заяву Фізичної особи - підприємця 

Угринчук О.Я. щодо надання гірничого відводу на видобування Північної 
ділянки Вимозького родовища вапняку (корисна копалина місцевого 
значення, сировина для виготовлення вапна повітряного кальцієвого та 
вапнякової муки), постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Створити виїзну комісію з числа депутатів постійної комісії, а саме: 

Апостолюка  І.В., Заїца М. Д., Любимського В.О., Фочук С.Г. та запросити 
начальника юридичного відділу Чернушку С.І., голову Вимушівської 
сільської ради Заставнівського 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 8/17 
 

15 травня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутата обласної 
ради Жука Юрія Георгійовича 
щодо збереження пам’ятки 
природи місцевого значення озеро 
«Джулин» 

 
Заслухавши та обговоривши звернення депутата обласної ради Жука 

Юрія Георгійовича щодо збереження пам’ятки природи місцевого 
значення озеро «Джулин», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Шировецької сільської ради Хотинського 

району Чернівецької області згідно Положення про обласний фонду 
охорони навколишнього природного середовища затвердженого рішенням 
5–ї сесії обласної ради від 28.04.2016 р. №76-5/16 звернутись в Управління 
екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної 
адміністрації з відповідним запитом про виділення коштів для здійснення 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, а саме збереження пам’ятки природи місцевого 
значення озеро «Джулин». 

 
 
 
 

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 9/17 
____ травня 2017 р. м. Чернівці 
 
Про 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 беручи до уваги пропозиції та зауваження 
членів постійної комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект 

рішення, що додається. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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