
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, агропромислового розвитку 
та земельних відносин 

ПРОТОКОЛ № 1 
01 лютого 2021 року          м. Чернівці 
 

 
Присутні: 
− члени комісії: Василь ГОНЧАР, Світлана ПОСТЕВКА, Ярослав 
ШЕШУР.  
 
Відсутні: 
− члени комісії: Борис КОЛІСНИК. 
 
Запрошені: Людмила ФЕДІРЧИК, Валерій КУЧЕРЯВИЙ, Степан ВІТЮК, 
Михайло ЗАЙДЕЛ, Василь НАСТЮК, Алла ПАВЛЮК, Валерій КЛИМ, Василь 
КОТИЛЕВ 
 

Головує: Василь ГОНЧАР – голова постійної комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин на 2021 рік. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

4. Про розгляд звернень ПП «Перша Руна» щодо надання обласним 
комунальним некомерційним підприємствам дозволу як постійним 



користувачам земельної ділянки на укладання строкового земельного 
сервітуту. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

5. Про розгляд звернень ОКНП «Чернівецький обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер», ОКУ «Обласна науково-медична бібліотека» 
щодо припинення та передачі права постійного користування земельними 
ділянками. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
«Власний дім» на 2021-2025 роки». 

Інформує: Людмила ФЕДІРЧИК 
 
7. Про розгляд звернення Вижницької міської ради щодо надання 

дозволу комунальному закладу "Вижницька спеціалізована школа−інтернат 
I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки. 

 
Інформує: Валерій КЛИМ, Василь НАСТЮК, Алла ПАВЛЮК 
 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення «Про хід виконання Комплексної програми 
розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021». 

Інформує: Людмила ФЕДІРЧИК 

9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

 
Інформує: Людмила ФЕДІРЧИК 

10. Про розгляд звернення Сакалової В.І. щодо надання дозволу на 
оренду земельної ділянки площею 28 кв. м. на території ОКНП «Чернівецька 
лікарня швидкої медичної допомоги» для встановлення торговельно-
продуктового кіоску. 

Інформує: Василь ГОНЧАР 

11. Про розгляд звернення Магальської сільської ради, 
Чернівецького району, Чернівецької області щодо передачі цілісного 
майнового комплексу Магальського дитячого будинку-інтернату разом з 



земельними ділянками до комунальної власності Магальської територіальної 
громади. 

Інформує:Михайло ЗАЙДЕЛ, Степан ВІТЮК, Валерій КУЧЕРЯВИЙ 

12. Про розгляд звернення Депутата Чернівецької обласної ради     
VIII скликання Шешур Ярослава Миколайовича щодо створення комісії для 
вивчення питання виділення земельної ділянки з метою сприяння розвитку 
фермерства та збільшення поголів’я великої рогатої худоби. 

Інформує:Василь КОТИЛЕВ 

1. Слухали: 
Про обрання заступника голови постійної комісії. 
 
Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Обрати Ярослава ШЕШУРА заступником голови постійної комісії з 

питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
2. Слухали: 
Про обрання секретаря постійної комісії. 
 
 
Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Обрати Світлану ПОСТЕВКО секретарем постійної комісії з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
3. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та 
земельних відносин на 2021 рік. 

 
Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили: 
 
Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин на 2021 рік. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 



4. Слухали: 
Про розгляд звернення ПП «Перша Руна» щодо надання                  

обласним комунальним некомерційним підприємствам дозволу як постійним 
користувачам земельної ділянки на укладання строкового земельного 
сервітуту. 

 
Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Вважати недоцільним надання дозволу на укладання строкового 

земельного сервітуту обласним комунальним некомерційним підприємствам. 
 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
5. Слухали: 
Про розгляд звернень ОКНП «Чернівецький обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер», ОКУ «Обласна науково-медична бібліотека» 
щодо припинення та передачі права постійного користування земельними 
ділянками. 

 
Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
1. Погодити припинення права постійного користування за           

КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» земельною ділянкою за 
адресою вул. Стеценка Кирила, 3 в м. Чернівцях, площею 0,3421 га 
(кадастровий номер 7310136300: 25:001:0054) та передати її в постійне 
користування КНП «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер». 

2. Погодити припинення права постійного користування за 
обласною комунальною установою «Обласна науково-медична бібліотека» 
земельною ділянкою за адресою вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях, площею 
0,0725 га (кадастровий номер 7310136600:02:002:0041) та передати її в 
постійне користування КНП «Чернівецький обласний центр громадського 
здоров’я Чернівецької обласної ради». 

3. Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
6. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
«Власний дім» на 2021-2025 роки». 

 
Виступили: Людмила ФЕДІРЧИК, Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Комплексної програми 
«Власний дім» на 2021-2025 роки» для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

7. Слухали:  
Про розгляд звернення Вижницької міської ради щодо надання дозволу 

комунальному закладу "Вижницька спеціалізована школа−інтернат I-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-
естетичного циклу імені Назарія Яремчука" на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки. 

Виступили: Валерій КЛИМ, Василь НАСТЮК, Алла ПАВЛЮК 
Вирішили:  
 
1. Погодити комунальному закладу "Вижницька спеціалізована 

школа−інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" розробку 

технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 3,6862 га, 

кадастровий номер 7320510100:01:002:0034, що розташована за адресою: м. 

Вижниця, вул. Шухевича, 8, з подальшою реєстрацією права постійного 

користування на земельні ділянки орієнтованою площею 2,7862 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та 0.90 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти відокремивши 

територію на якій буде здійснюватись будівництво спортивного комплексу з 

басейном з присвоєнням окремої юридичної адреси земельній ділянці та 

об’єкту м. Вижниця вул. Чорновола, 18 площею 0,90 га. 

2. Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії 

Чернівецької обласної ради. 
 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
8. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення «Про хід виконання Комплексної програми 
розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021». 

 

Виступили: Людмила ФЕДІРЧИК, Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про хід виконання Комплексної програми 



розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021» для 
розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
9. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

 
Виступили: Людмила ФЕДІРЧИК, Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

 
10. Слухали: 
Про розгляд звернення Сакалової В.І. щодо надання дозволу на оренду 

земельної ділянки площею 28 кв. м. на території ОКНП «Чернівецька лікарня 
швидкої медичної допомоги» для встановлення торговельно-продуктового 
кіоску. 

Виступили: Василь ГОНЧАР 
Вирішили:  
 
Вважати недоцільним надання дозволу на оренду земельної ділянки для 

встановлення торговельно-продуктового кіоску. 

Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

11. Слухали: 
Про розгляд звернення Магальської сільської ради, Чернівецького 

району, Чернівецької області щодо передачі цілісного майнового комплексу 
Магальського дитячого будинку-інтернату разом з земельними ділянками до 
комунальної власності Магальської територіальної громади. 

Виступили: Михайло ЗАЙДЕЛ, Степан ВІТЮК, Валерій КУЧЕРЯВИЙ 
Вирішили: 
 
1. Створити тимчасову комісію з вивчення питання доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Магальського дитячого будинку-
інтернату разом з земельними ділянками до комунальної власності 
Магальської територіальної громади у складі депутатів – членів постійної 



комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин: 

 
- Гончар Василь Борисович., 
- Колісник Борис Ярославович., 
- Постевка Світлана Миколаївна., 
- Шешур Ярослав Миколайович. 
 
2. Тимчасовій комісії поінформувати про результати вивчення 

даного питання на наступному засіданні постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин після чого повторно повернутися до його 
розгляду. 

Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

12. Слухали: 
Про розгляд звернення Депутата Чернівецької обласної ради VIII 

скликання Шешур Ярослава Миколайовича щодо створення комісії для 
вивчення питання виділення земельної ділянки з метою сприяння розвитку 
фермерства та збільшення поголів’я великої рогатої худоби. 

Виступили: Василь КОТИЛЕВ, Ярослав ШЕШУР 
Вирішили:  
1. Створити тимчасову комісію з вивчення питання сприяння у 

виділенні земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби               
ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу у складі депутатів – членів постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин: 

 
- Гончар Василь Борисович., 
- Колісник Борис Ярославович., 
- Постевка Світлана Миколаївна., 
- Шешур Ярослав Миколайович. 
 
2. Тимчасовій комісії поінформувати про результати вивчення 

даного питання на наступному засіданні постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин після чого повторно повернутися до його 
розгляду. 

 
Голосували: За – 3, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
 

Голова постійної комісії                                                Василь ГОНЧАР 
 
 

Секретар постійної комісії                                            Світлана ПОСТЕВКА 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

ВИСНОВОК 

01 лютого 2021 року        м. Чернівці 
 

Про обрання заступника 
голови постійної комісії 

 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Василя ГОНЧАРА щодо кандидатури ШЕШУРА Ярослава на посаду 

заступника голови постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин, 

постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
 

Обрати ШЕШУРА Ярослава заступником голови постійної комісії з 

питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 

розвитку та земельних відносин. 

 

 

Голова постійної комісії              Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

ВИСНОВОК 

01 лютого 2021 року        м. Чернівці 
 

Про обрання секретаря 
постійної комісії 

 
 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Василя ГОНЧАРА щодо кандидатури ПОСТЕВКО Світлани на посаду 

секретаря постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин, 

постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
 

Обрати ПОСТЕВКО Світлану секретарем постійної комісії з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 

розвитку та земельних відносин. 

 

 

Голова постійної комісії              Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

ВИСНОВОК 

01 лютого 2021 року        м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та 
земельних відносин на 2021 рік. 

 
 

Заслухавши та обговоривши план роботи постійної комісії з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 

розвитку та земельних відносин на 2021 рік, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
 

Погодити план роботи постійної комісії з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин 

на 2021 рік, що додається. 

 

 

Голова постійної комісії              Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернень ПП «Перша Руна» 
щодо надання обласним комунальним 
некомерційним підприємствам дозволу як 
постійним користувачам земельної 
ділянки на укладання строкового 
земельного сервітуту 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ПП «Перша Руна» щодо 
надання обласним комунальним некомерційним підприємствам дозволу як 
постійним користувачам земельної ділянки на укладання строкового 
земельного сервітуту, постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

Вважати недоцільним надання дозволу на укладання строкового 
земельного сервітуту обласним комунальним некомерційним підприємствам. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернень обласних 
комунальних некомерційних 
підприємств та установ  щодо 
припинення та передачі права 
постійного користування 
земельними ділянками 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер» від 18.01.2021 №6, обласної комунальної установи 
«Обласна науково-медична бібліотека» від 28.09.2020 №67 щодо припинення 
та передачі права постійного користування земельними ділянками, постійна 
комісія  

В ИР І Ш ИЛ А :  

1. Погодити припинення права постійного користування за           
комунальною установою «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 
земельною ділянкою за адресою вул. Стеценка Кирила, 3 в м. Чернівцях, 
площею 0,3421 га (кадастровий номер 7310136300: 25:001:0054) та передати 
її в постійне користування обласному комунальному некомерційному 
підприємству «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер». 

2. Погодити припинення права постійного користування за 
обласною комунальною установою «Обласна науково-медична бібліотека» 



земельною ділянкою за адресою вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях, площею 
0,0725 га (кадастровий номер 7310136600:02:002:0041) та передати її в 
постійне користування комунальному некомерційному підприємству 
«Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної 
ради». 

3. Винести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про затвердження 
Комплексної програми «Власний дім» 
на 2021-2025 роки» 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Комплексної програми «Власний дім» на 2021-2025 роки», постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Комплексної програми 

«Власний дім» на 2021-2025 роки» для розгляду на сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Вижницької міської 
ради щодо надання дозволу  комунальному 
закладу "Вижницька спеціалізована 
школа−інтернат I-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів художньо-естетичного циклу імені 
Назарія Яремчука" на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки 
на якій буде здійснюватись будівництво 
спортивного комплексу з басейном  

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Вижницької міської ради щодо 
надання дозволу комунальному закладу "Вижницька спеціалізована 
школа−інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" від 
29.09.2020 №02-15/2013 на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки на якій буде здійснюватись будівництво спортивного 
комплексу з басейном, постійна комісія  

В ИР І Ш ИЛ А :  

1. Погодити комунальному закладу "Вижницька спеціалізована 
школа−інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 3,6862 га, 
кадастровий номер 7320510100:01:002:0034, яка розташована за адресою:     



м. Вижниця, вул. Шухевича, 8, з подальшою реєстрацією права постійного 
користування на земельні ділянки орієнтованою площею 2,7862 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та 0.90 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, відокремивши 
територію на якій буде здійснюватись будівництво спортивного комплексу з 
басейном з присвоєнням окремої юридичної адреси земельній ділянці та 
об’єкту м. Вижниця вул. Чорновола, 18 площею 0,90 га. 

2. Винести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми розвитку 
земельних відносин у Чернівецькій 
області на 2017-2021» 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області 
на 2017-2021», постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про хід виконання Комплексної програми 

розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021» для 

розгляду на сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
01 лютого2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення «Про затвердження 
Правил надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді 
підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі», постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» для розгляду на сесії обласної ради. 
 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернення Сакалової В.І. 
щодо надання дозволу на оренду земельної 
ділянки площею 28 кв. м. на території 
ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги» для встановлення 
торговельно-продуктового кіоску 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Сакалової В.І. щодо надання 
дозволу на оренду земельної ділянки площею 28 кв. м. на території ОКНП 
«Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» для встановлення 
торговельно-продуктового кіоску, постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

Вважати недоцільним надання дозволу на оренду земельної ділянки для 
встановлення торговельно-продуктового кіоску. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернення Магальської 
сільської ради, Чернівецького району, 
Чернівецької області щодо передачі 
цілісного майнового комплексу 
Магальського дитячого будинку-
інтернату разом з земельними ділянками 
до комунальної власності Магальської 
територіальної громади 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Магальської сільської ради, 
Чернівецького району, Чернівецької області щодо передачі цілісного 
майнового комплексу Магальського дитячого будинку-інтернату разом з 
земельними ділянками до комунальної власності Магальської територіальної 
громади, постійна комісія  
 

В ИР І Ш ИЛ А :  

1. Створити тимчасову комісію з вивчення питання доцільності 
передачі цілісного майнового комплексу Магальського дитячого будинку-
інтернату разом з земельними ділянками до комунальної власності 
Магальської територіальної громади у складі депутатів – членів постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин: 

 



- Гончар Василь Борисович., 
- Колісник Борис Ярославович., 
- Постевка Світлана Миколаївна., 
- Шешур Ярослав Миколайович. 
 
2. Тимчасовій комісії поінформувати про результати вивчення 

даного питання на наступному засіданні постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин після чого повторно повернутися до його 
розгляду. 

 
 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
01 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернення Депутата 
Чернівецької обласної ради VIII скликання 
Шешура Ярослава Миколайовича щодо 
створення комісії для вивчення питання 
виділення земельної ділянки з метою 
сприяння розвитку фермерства та 
збільшення поголів’я великої рогатої худоби 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Депутата Чернівецької обласної 
ради VIII скликання Шешура Ярослава Миколайовича щодо створення 
комісії для вивчення питання виділення земельної ділянки з метою сприяння 
розвитку фермерства та збільшення поголів’я великої рогатої худоби, 
постійна комісія  

 

В ИР І Ш ИЛ А :  

1. Створити тимчасову комісію з вивчення питання сприяння у 
виділенні земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби               
ФОП Котилеву Василю Костянтиновичу у складі депутатів – членів постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин: 

 
- Гончар Василь Борисович., 
- Колісник Борис Ярославович., 



- Постевка Світлана Миколаївна., 
- Шешур Ярослав Миколайович. 
 
2. Тимчасовій комісії поінформувати про результати вивчення 

даного питання на наступному засіданні постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин після чого повторно повернутися до його 
розгляду. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                    Василь ГОНЧАР 
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