
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

ПРОТОКОЛ №32 
засідання постійної комісії 

30 січня 2019 м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Любимський В.О. Чубрей С.В. 
Відсутні: Заіц М.Д. 
 
Запорошені та присутні: Ковалюк Іван Дмитрович – голова Вікнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади; Ковалюк Микола Васильович - 
староста Онутської сільської ради; Старко Володимир Ярославович – голова 
Кострижівської селищної об’єднаної територіальної громади; Горбатюк Олег 
Васильович – голова Рукшинської сільської об’єднаної територіальної громади; 
Катрюк Наталія Миколаївна – голова Мамаївської сільської об’єднаної 
територіальної громади(присутній –  Понич Сергій Васильович начальник ЖКГ 
Мамаївської сільської об’єднаної територіальної громади); Білоконь М.В. – 
начальник екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

 
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 подання Державної служби геології та надр України стосовно 

погодження Товариством з обмеженої відповідальністю «РЕСУРСКАР’ЄР» щодо 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
вапняків, гіпсів і глин Західної ділянки Скитського родовища, що знаходиться на 
території Чернівецької області. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України стосовно 

погодження Приватному підприємству «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» щодо 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
піщано-гравійної суміші Рашківського родовища, що знаходиться на території 
Хотинського району Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України стосовно 

погодження Товариством з обмеженої відповідальністю «МП РЕСУРС» щодо 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
піщано-гравійної суміші ділянки Мамаївська Ленковецького родовища, що 
знаходиться на території КіцманськогорайонуЧернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України стосовно 

погодження Фермерському господарству «ЗОЛОТЕ РУНО Д» щодо отримання 
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування пісків і 
гравійно-піщаних порід Онутського родовища, що знаходиться на території 
Заставнівського району Чернівецької області. 

5. Про затвердження Комплексної програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки. 

Інформує: Білоконь М.В. – начальник екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

6. Про лист Луковецької сільської ради Глибоцького району Чернівецької 
області щодо дотримання санітарних та екологічних норм при реконструкції двох 
тваринницьких приміщень для вирощування птиці в СТзОВ «Колосок - 2» в с. 
Луковиця. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України 

стосовно погодження Товариством з обмеженої відповідальністю «РЕСУРСКАР’ЄР» 
щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування вапняків, гіпсів і глин Західної ділянки Скитського родовища, що 
знаходиться на території Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Старко В.Я. 
Вирішили:висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 2. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України 

стосовно погодження Приватному підприємству «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» щодо 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
піщано-гравійної суміші Рашківського родовища, що знаходиться на території 
Хотинського району Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – секретар постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Горбатюк О.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  



 3 
 
Слухали:3. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України 

стосовно погодження Товариством з обмеженої відповідальністю «МП РЕСУРС» 
щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування піщано-гравійної суміші ділянки Мамаївська Ленковецького родовища, 
що знаходиться на території КіцманськогорайонуЧернівецької області.Інформує: 
Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 

Виступили: Любимський В.О., Понич С.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 4. Про розгляд подання Державної служби геології та надр України 

стосовно погодження Фермерському господарству «ЗОЛОТЕ РУНО Д» щодо 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 
пісків і гравійно-піщаних порід Онутського родовища, що знаходиться на території 
Заставнівського району Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Ковалюк І.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5. Про затвердження Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-
2021 роки. 

Інформує: Білоконь М.В. – начальник екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про лист Луковецької сільської ради Глибоцького району 

Чернівецької області щодо дотримання санітарних та екологічних норм при 
реконструкції двох тваринницьких приміщень для вирощування птиці в СТзОВ 
«Колосок - 2» в с. Луковиця. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гаврилюк Ю. В. 
Вирішили: 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 1/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
 
Про розгляд подання Державної 
служби геології та надр України 
стосовно погодження Товариством з 
обмеженої відповідальністю 
«РЕСУРСКАР’ЄР» щодо отримання 
спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування 
вапняків, гіпсів і глин Західної ділянки 
Скитського родовища, що знаходиться 
на території Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Державної служби геології та 

надр України стосовно погодження Товариством з обмеженої 
відповідальністю «РЕСУРСКАР’ЄР» щодо отримання спеціального 
дозволу на користування надрами з метою видобування вапняків, гіпсів і 
глин Західної ділянки Скитського родовища, що знаходиться на території 
Чернівецької області, яке надійшло на адресу обласної ради 09.01.2019 
№9/35, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Відмовити в погодженні Державній службі геології та надр України 
отримання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з 
обмеженої відповідальністю «РЕСУРСКАР’ЄР» з метою видобування 
вапняків, гіпсів і глин Західної ділянки Скитського родовища, що 
знаходиться на території Чернівецької області, у зв’язку з відсутністю усіх 
додатків до заяви передбачених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами» зі змінами та доповненнями. 

 
 

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 2/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
 
Про розгляд подання Державної 
служби геології та надр України 
стосовно погодження Приватному 
підприємству «БІЗНЕС КАПІТАЛ 
ІНВЕСТ» щодо отримання 
спеціального дозволу на 
користування надрами з метою 
видобування піщано-гравійної 
суміші Рашківського родовища, 
що знаходиться на території 
Хотинського району Чернівецької 
області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Державної служби геології та 

надр України стосовно погодження Приватному підприємству «БІЗНЕС 
КАПІТАЛ ІНВЕСТ» щодо отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування піщано-гравійної суміші 
Рашківського родовища, що на території Хотинського району Чернівецької 
області, яке надійшло на адресу обласної ради 09.01.2019 №9/36, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Відмовити в погодженні Державній службі геології та надр України 
отримання спеціального дозволу на користування надрами Приватному 
підприємству «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ» з метою видобування піщано-
гравійної суміші Рашківського родовища, що на території Хотинського 
району Чернівецької області, у зв’язку з відсутністю усіх додатків до заяви 
передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 
615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами» зі змінами та доповненнями. 

 
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 3/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
Про розгляд подання Державної 
служби геології та надр України 
стосовно погодження Товариством 
з обмеженої відповідальністю «МП 
РЕСУРС» щодо отримання 
спеціального дозволу на 
користування надрами з метою 
видобування піщано-гравійної 
суміші ділянки Мамаївська 
Ленковецького родовища, що 
знаходиться на території 
КіцманськогорайонуЧернівецької 
області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Державної служби геології та 

надр України стосовно погодження Товариством з обмеженої 
відповідальністю «МП РЕСУРС» щодо отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування піщано-гравійної суміші 
ділянки Мамаївська Ленковецького родовища, що знаходиться на території 
Кіцманського району Чернівецької області, яке надійшло на адресу 
обласної ради 09.01.2019 №9/34, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Відмовити в погодженні Державній службі геології та надр України 
отримання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з 
обмеженої відповідальністю «МП РЕСУРС» з метою видобування піщано-
гравійної суміші ділянки Мамаївська Ленковецького родовища, що 
знаходиться на території Кіцманського району Чернівецької області, у 
зв’язку з відсутністю усіх додатків до заяви передбачених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження 
порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» зі 
змінами та доповненнями. 
 
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 4/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
 
Про розгляд подання Державної 
служби геології та надр України 
стосовно погодження 
Фермерському господарству 
«ЗОЛОТЕ РУНО Д» щодо 
отримання спеціального дозволу 
на користування надрами з метою 
видобування пісків і гравійно-
піщаних порід Онутського 
родовища, що знаходиться на 
території Заставнівського району 
Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Державної служби геології та 

надр України стосовно погодження Фермерському господарству «ЗОЛОТЕ 
РУНО Д» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами 
з метою видобування пісків і гравійно-піщаних порід Онутського 
родовища, що знаходиться на території Заставнівського району 
Чернівецької області, яке надійшло на адресу обласної ради 09.01.2019 
№9/33 постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Відмовити в погодженні Державній службі геології та надр України 
отримання спеціального дозволу на користування надрами Фермерському 
господарству «ЗОЛОТЕ РУНО Д» з метою видобування пісків і гравійно-
піщаних порід Онутського родовища, що знаходиться на території 
Заставнівського району Чернівецької області, у зв’язку з відсутністю усіх 
додатків до заяви передбачених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами» зі змінами та доповненнями. 

 
 

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 5/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
 
Про затвердження Комплексної 
програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 
роки  

 
Розглянувши та обговоривши Проект рішення «Про затвердження 

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати на чергову сесію обласної ради 

Проект рішення «Про затвердження Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2019-2021 роки» після затвердження звіту Про виконання Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області за минулі 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 6/32 
 

30 січня 2019  м. Чернівці 
 
Про лист Луковецької сільської  
ради Глибоцького району  
Чернівецької області  

 
Розглянувши та обговоривши лист Луковецької сільської ради 

Глибоцького району Чернівецької області щодо дотримання санітарних та 
екологічних норм при реконструкції двох тваринницьких приміщень для 
вирощування птиці в СТзОВ «Колосок - 2» в с. Луковиця, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати лист Луковецької сільської ради Глибоцького району 

Чернівецької області до Головного управління Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області та Державної екологічної інспекції у Чернівецькій 
області для розгляду в межах визначених законодавством повноважень та 
інформування постійну комісію. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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