
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
Протокол №21 

засідання постійної комісії 
8 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Заіц М.Д., Любимський В.О. 
Відсутні: Гавриляк Ю.В., Чубрей С.В. 
Запорошені та присутні: 
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації (Чобан Юрій Іванович – заступник директора 
Департаменту фінансів облдержадміністрації), Марчук Христина 
Василівна – начальник відділу з питань містобудівного кадастру та 
регіонального розвитку облдержадміністрації, Білоконь Микола 
Васильович – в.о. начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, Череватий Роман Іванович - перший заступник 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 

 
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 з доповненням за пропозицією депутата обласної ради, члена 
постійної комісії Апостолюка І.В.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
2. Про схвалення змін до перспективного плану формування 

територій громад Чернівецької області. 
Інформує: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 

містобудівного кадастру та регіонального розвитку облдержадміністрації. 
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3. Про виконання у 2016 році Комплексної програми з охорони 

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

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

4. Про винесення змін до Положення про обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища. 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

5..Про розгляд заяви ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» від щодо 
надання гірничого відводу. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про подання Держгеонадра України від 07.08.2017 року щодо 

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

7. Про інформацію Чернівецької міської ради та Національного 
екологічного центру України. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
8. Про інформацію Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства від 31.07.2017. 
Інформує: Череватий Роман Іванович - перший заступник 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 
9. Про інформацію Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства від 30.08.2017. 
Інформує: Череватий Роман Іванович - перший заступник 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства  
10. Про розгляд відповідей на протокольне рішення 14- ї сесії обласної 

ради від 04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села Припруття 
Новоселицького району Чернівецької області». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
11. Про пропозицію депутата обласної ради VII скликання Апосталюка 

Івана Васильовича. 
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії, 

депутат обласної ради VII скликання 
 
 
Слухали: 1. Про винесення змін до Положення про обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища. 
Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
Слухали: 2. Про виконання у 2016 році Комплексної програми з 

охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки. 
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Інформує: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Чернушка С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
Слухали: 3. Про інформацію Чернівецького обласного управління 

лісового та мисливського господарства від 31.07.2017. 
Інформує: Череватий Роман Іванович - перший заступник 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Чернушка С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 4. Про інформацію Чернівецького обласного управління 

лісового та мисливського господарства від 30.08.2017. 
Інформує: Череватий Роман Іванович - перший заступник 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Чернушка С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5. Про пропозицію депутата обласної ради VII скликання 

Апосталюка І.В. 
Інформує: Апостолюк Іван Васильович – секретар постійної комісії, 

депутат обласної ради VII скликання 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Чернушка С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 7. Про схвалення змін до перспективного плану формування 

територій громад Чернівецької області. 
Інформує: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 

містобудівного кадастру та регіонального розвитку облдержадміністрації. 
Виступили: Фочук С.Г., Апостолюк І.В., Заіц М.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 8. Про інформацію Чернівецької міської ради та 

Національного екологічного центру України. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 9. Про розгляд заяви ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» 

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

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 10. Про подання Держгеонадра України від 07.08.2017 року 

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

Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 11. Про розгляд відповідей на протокольне рішення 14- ї сесії 

обласної ради від 04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села 
Припруття Новоселицького району Чернівецької області». 

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

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Різному: 
 
1. Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Про лист IV Карпатського Форуму народовладдя щодо перспективи 

розвитку у гірських зонах України. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: Підготувати відповідний проект тексту звернення від 

Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України з подальшим його 
внесенням на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
2. Інформує: Любимський Василь Олексійович - заступник голови 

постійної комісії  
Про питання з розчистки та регулювання русел річок, вибірку гравію на 

території Чернівецької області. 
Виступили: Фочук С.Г., Заіц М.Д. 
Вирішили: Підготувати проект Програми з подальшим його розглядом 

на засіданні постійної комісії 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 
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3. Інформує: Любимський Василь Олексійович - заступник голови 

постійної комісії  
Про лист Територіального управління Держгірпромнагляд у 

Чернівецькій області щодо інформації про надання спеціального дозволу на 
користування надрами (видобуток глини) суб’єкту підприємницької 
діяльності в с. Снячів Сторожинецького району Чернівецької області. 

Виступили: Фочук С.Г., Заіц М.Д. 
Вирішили: Запросити на наступне засідання постійної комісії керівника 

ТзОВ «Снячів-торг». 
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 6/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо 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 рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

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 7/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про схвалення змін до 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

схвалення 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 «Про схвалення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області» проект рішення  

 
 
 
 

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 2/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про виконання у 2016 році 
Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 
роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

виконання у 2016 році 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 рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення «Про виконання у 2016 році 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 1/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Положення 
про обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища», 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 Положення про 
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища». 

 
 
 
 

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 9/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд заяви ПрАТ 
«Мамалигівський гіпсовий завод» 
щодо надання гірничого відводу 

 
Заслухавши та обговоривши заяву ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий 

завод» щодо надання гірничого відводу на видобування Мамалигівського 
родовища гіпсу, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Перенести питання на 12.09.2017 року. 
 
 
 

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 10/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про подання Держгеонадра 
України від 07.08.2017 року щодо 
отримання спецдозволу на 
користування надрами  

 
Заслухавши та обговоривши подання Держгеонадра України від 

07.08.2017 року щодо отримання спецдозволу Комунальному підприємству 
«Сокиряни-благоустрій» на користування надрами з метою геологічного 
вивчення у тому числі дослідно-промислової розробки Сокирянської 
ділянки питних підземних вод (міський водозабір), де розташовані 
свердловини №№1-Д, 2-Д, 3-Д та джерела №1,2, що знаходяться м. 
Сокиряни Чернівецької області, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити Держгеонадра України надання спеціального дозволу на 

користування надрами Комунальному підприємству «Сокиряни – 
благоустрій» з метою геологічного вивчення у тому числі дослідно-
промислової розробки Сокирянської ділянки підземних вод (міський 
водозабір), де розташовані свердловини №№ 1-Д, 2-Д, 3-Д та джерела №1, 
№2, що знаходяться в м. Сокиряни 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 8/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію Чернівецького 
міського голови та Національного 
екологічного центру України 

 
Заслухавши та обговоривши прийняте рішення Чернівецької міської 

ради «Про електронну петицію щодо звернення про мораторій на 
будівництво каскаду гідроелектростанцій на річці Дністер» та звернень 
Національного екологічного центру України, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію 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 3/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію Чернівецького 
обласного управління лісового 
господарства від 31.07.2017 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чернівецького обласного 

управління лісового та мисливського господарства щодо доцільності 
розробки обласної програми розвитку лісового господарства для 
державних лісогосподарських підприємств, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відкласти питання до реформування лісів державних спеціалізованих 

лісових господарств АПК 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 4/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію Чернівецького 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства від 
30.08.2017  
 

 
Заслухавши та обговоривши лист Чернівецького обласного 

управління лісового та мисливського господарства щодо надання в 
користування мисливських угідь державного мисливського резерву з 
метою подальшого укладання управлінням договорів з користувачами 
мисливських угідь та виконання вказаного плану заходів, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Звернути увагу на загрозу поширення вірусу африканської чуми 

свиней на території Чернівецької області, виконавчому апарату направити 
копію рішення в Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства для подальшого укладання управлінням договорів з 
користувачами мисливських угідь на території 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 5/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутата  
обласної ради VII скликання  
Апосталюка І.В. 
 

 
Заслухавши та обговоривши Про звернення депутата обласної ради 

VII скликання Апосталюка І.В. щодо внесення змін до проекту рішення 
«Про заборону будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами 
на верхньому Дністрі на території Чернівецької області та відповідне 
звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
 
 
 

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 11/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд відповідей на 
протокольне рішення 14- ї сесії 
обласної ради від 04.07.2017 №6/14 
«Про звернення мешканців села 
Припруття Новоселицького 
району Чернівецької області» 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію на протокольне рішення 14- ї 

сесії обласної ради від 04.07.2017 №6/14 «Про звернення мешканців села 
Припруття Новоселицького району Чернівецької області», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Запросити на наступне засідання ( 12.09.2017) керівника Державної 

екологічної інспекції у Чернівецькій області та керівника Головного 
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій 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 12/21 
 

8 вересня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про лист IV Карпатського Форуму  
народовладдя щодо перспективи  
розвитку у гірських зонах України 
 

 
Заслухавши та обговоривши лист IV Карпатського Форуму 

народовладдя щодо перспективи розвитку у гірських зонах України, який 
надійшов на адресу обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Підготувати відповідний проект тексту звернення від Чернівецької 

обласної ради до Верховної Ради України з подальшим його внесенням на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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