
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

ПРОТОКОЛ №34 
 

засідання постійної комісії 
20 березня 2019 м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Заіц М.Д., Гаврилюк Ю.В., Любимський В.О. Чубрей С.В. 
Відсутні: Апостолюк І.В. 
 
Запорошені та присутні: Білоконь М.В. – начальник управління 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 подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Таталівської площі, яка 
знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Снячівської ділянки (частини №1 
та №2), яка знаходиться на території Сторожинецького району Чернівецької 
області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
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3. Про подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Виноградівської-2 ділянки глин, 
яка знаходиться на території Кіцманського району Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води в Чернівецькому прикордонному загоні (в/ч2195) 
Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про листи депутата Чернея Михайло Васильовича VII скликання щодо 

вивчення питання та вжиття заходів щодо усунення причин забруднення 
навколишнього природного середовища через здійснення господарської 
діяльності. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про погодження лімітів побічного користування та заготівлі другорядних 

лісових матеріалів у 2019 році на території державного лісового фонду області. 
Інформує: Білоконь М.В. – начальник екології та природних ресурсів 

Чернівецької обласної державної адміністрації. 
7. Про виконання Комплексної програми з охорони навколишнього 

природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки 
(нова редакція). 

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

8. Про лист Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

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

 
 
Слухали: 1. Про подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Таталівської площі, яка 
знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили:висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 2. Про подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Снячівської ділянки (частини №1 
та №2), яка знаходиться на території Сторожинецького району Чернівецької 
області. 

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: 3. Про подання Держгеонадр України щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами Виноградівської-2 ділянки глин, 
яка знаходиться на території Кіцманського району Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. Заіц М.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 4. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води в Чернівецькому прикордонному загоні 
(в/ч2195) Західного регіонального управління Державної прикордонної служби 
України. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5. Про листи депутата Чернея Михайло Васильовича VII скликання 

щодо вивчення питання та вжиття заходів щодо усунення причин забруднення 
навколишнього природного середовища через здійснення господарської 
діяльності. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Гавриляк ю.В., Чубрей С.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про погодження лімітів побічного користування та заготівлі 

другорядних лісових матеріалів у 2019 році на території державного лісового 
фонду області. 

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

Виступили: Любимський В.О., Гаврилюк Ю. В., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 7. Про виконання Комплексної програми з охорони навколишнього 

природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки 
(нова редакція). 

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

Виступили: Любимський В.О., Гаврилюк Ю. В., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 8. Про лист Управління екології та природних ресурсів 

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

ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Виступили: Любимський В.О., Гаврилюк Ю. В., Фочук С.Г. 
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 1/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 
Про подання Держгеонадр  
України щодо продажу  
на аукціоні спеціального  
дозволу на користування  
надрами Таталівської площі,  
яка знаходиться у Вижницькому  
районі Чернівецької області 
 

Розглянувши та обговоривши подання Держгеонадра України від 
07.02.2019, яке надійшло на адресу обласної ради 11.02.2019 стосовно 
погодження продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, нафто-газоносних надр у тому 
числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного, конденсату 
Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької 
області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Відмовити в погодженні Державній службі геології та надр України 
продаж на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення, нафто - газоносних надр у тому числі 
дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти, газу 
(промислова розробка родовищ) нафти, газу природного, конденсату 
Таталівської площі, яка знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької 
області, враховуючи попереднє рішенням обласної ради від 21.10.2018 
№179-27/18 «Про подання Держгеонадр України щодо продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на користування надрами Таталівської 
площі, яка знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області 
району Чернівецької області» та відсутність додаткових документів, які 
могли б стати підставою для перегляду вищезазначеного подання. 

 
 

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 2/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 
Про подання Держгеонадр України  
щодо продажу на аукціоні спеціального  
дозволу на користування надрами  
Снячівської ділянки (частини №1 та №2),  
яка знаходиться у Сторожинецькому  
районі Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Держгеонадр України щодо 

продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 
глини Снячівської ділянки (частини №1 та №2), яка знаходиться у 
Сторожинецькому районі Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити Державній службі геології та надр України продаж на 

аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка глини 
Снячівської ділянки (частини №1 та №2), яка знаходиться у 
Сторожинецькому районі 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 3/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 
Про подання Держгеонадр України  
щодо продажу на аукціоні спеціального  
дозволу на користування надрами  
Виноградівської-2 ділянки глин, яка  
знаходиться у Кіцманському  
районі Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши подання Держгеонадр України щодо 

продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки Виноградівської-2 ділянки глин, яка знаходиться у Кіцманському 
районі Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити Державній службі геології та надр України продаж на 

аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки 
Виноградівської-2 ділянки глин, яка знаходиться у Кіцманському районі 
Чернівецької області, у зв’язку із розташуванням Виноградівської-2 
ділянки глин на землях сільськогосподарського призначення.  

 
 
 
 

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 4/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 

Про затвердження поточних 
індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної 
води для Чернівецького 
прикордонного загону Західного 
регіонального управління 
Державної прикордонної служби 
України 

 
Розглянувши лист від 15.03.02019 №721/2574 Чернівецького 

прикордонного загону Західного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України щодо затвердження технологічних 
нормативів використання питної води, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд 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 5/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 

Про листи депутата обласної ради 
VII скликання 
Чорнея Михайла Васильовича  

 
Розглянувши листи депутата обласної ради VII скликання Чернея 

Михайла Васильовича щодо вивчення питання та вжиття заходів щодо 
усунення причин забруднення навколишнього природного середовища 
через здійснення господарської діяльності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати виконавчому апарату Чернівецької обласної ради 

направити лист депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Чорнея 
Михайло Васильовича до Державної екологічної інспекції у Чернівецькій 
області для розгляду в межах визначених законодавством повноважень для 
подальшого інформування заявника. 

 
 
 

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 6/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 

Про погодження лімітів  
побічного користування та  
заготівлі другорядних лісових  
матеріалів у 2019 році на території  
державного лісового фонду області 

 
Розглянувши проект рішення «Про погодження лімітів побічного 

користування та заготівлі другорядних лісових матеріалів у 2019 році на 
території державного лісового фонду області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення «Про погодження лімітів побічного користування та заготівлі 
другорядних лісових матеріалів у 2019 році на території державного 
лісового фонду 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 7/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 

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

 
Розглянувши проект рішення «Про виконання Комплексної програми 

з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення «Про виконання Комплексної програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 
роки (нова редакція)». 

 
 
 

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 8/34 
 

20 березня 2019  м. Чернівці 
 

Про лист Управління екології  
та природних ресурсів  
облдержадміністрації  

 
Розглянувши лист Управління екології та природних ресурсів 

обласної державної адміністрації щодо внесення змін до проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 
роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни до проекту рішення «Про затвердження Комплексної 

програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 роки», а саме в Додаток 3 «Напрями 
діяльності та заходи» розділу 1 «Охорона і раціональне використання 
водних ресурсів» після слів: будівництво та реконструкція очисних споруд 
та каналізаційних мереж міст Чернівці, Хотин, Заставна, Новоселиця, 
Новодністровськ, Сторожинець, Герца доповнити слово «Вижниця». 

 

 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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