
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

Протокол № 44 
засідання постійної комісії 

 
16 жовтня 2015 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

 
Присутні:  
Добровольський В.І. – заступник голови постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Гончар В.В., Кірєєв І.А., Тирон С.М., 

Юзва Ю.М., Цюпак Я.С. 
Відсутні: 
Гоменюк М.В., Козьма Г.Ф., Кришмару В.К., Ткачук В.М.  
 

 
Порядок денний:  

1.  Слухали: Про надання згоди на укладання договору по 
встановленню особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
розміщення котельні на твердому паливі. 

Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретаря постійної 
комісії.. 

Виступили: Добровольський В.І., Кірєєв І.А. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на укладання договору по встановленню 
особистого строкового сервітуту для розміщення котельні на твердому 
паливі”. 
(висновок комісії додається) 
 



Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали: Про надання згоди на укладання договору по 

встановленню особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
розміщення котельні на твердому паливі. 

Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретаря постійної 
комісії.. 

Виступили: Добровольський В.І., Кірєєв І.А., Апетрій Г.І 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на укладання договору по встановленню 
особистого строкового сервітуту для розміщення котельні на твердому 
паливі”. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
3. Слухали: Про надання згоди на продовження дії договору 

сервітуту на користування земельною ділянку для розміщення 
трансформаторної підстанції. 

Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретаря постійної 
комісії.. 

Виступили: Добровольський В.І., Гончар В.В., Кірєєв І.А. 
Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на продовження дії договору сервітуту 
на користування земельною ділянку для розміщення трансформаторної 
підстанції”. 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 

Заступник голови постійної комісії                           В.Добровольський 

 

Секретар постійної комісії В.Воробчук 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

16 жовтня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про надання згоди на укладання 
договору по встановленню особистого 
строкового сервітуту на земельну 
ділянку для розміщення котельні на 
твердому паливі  
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради „Про 
надання згоди на укладання договору по встановленню особистого 
строкового сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі” за 
адресою: м. Чернівці, вул. І.Богуна,18, площею 0,0110га, КМУ „Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на укладання договору по 
встановленню особистого строкового сервітуту для розміщення котельні 
на твердому паливі”. 

 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                В.Добровольський  
 
 



 2 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

16 жовтня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про надання згоди на укладання 
договору по встановленню особистого 
строкового сервітуту на земельну 
ділянку для розміщення котельні на 
твердому паливі  
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради „Про 
надання згоди на укладання договору по встановленню особистого 
строкового сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі” за 
адресою: м. Чернівці, вул. І.Підкови, 11, площею 0,0100га, ОКМУ 
„Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на укладання договору по 
встановленню особистого строкового сервітуту для розміщення котельні 
на твердому паливі”. 

 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                В.Добровольський  
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

16 жовтня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про надання згоди на продовження дії 
договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою для розміщення 
трансформаторної підстанції 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради „Про 
надання згоди на продовження дії договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою для розміщення трансформаторної підстанції” на розі 
вулиць Фастівської та Руської м. Чернівці, площею 0,0018 га на території 
ОКУ „Лікарня швидкої медичної допомоги”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про надання згоди на продовження дії договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою для розміщення трансформаторної 
підстанції”. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                В.Добровольський  
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