
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань  

агропромислового розвитку та земельних відносин 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

6 вересня 2016 року        м. Чернівці 
1100 год. 

 
Присутні члени комісії: Бабій М.О., Бортич Л.І., Сухар А.І., Усик В.С., 

Шемчук В.М., Ястремський В.М. 
Відсутні члени комісії: Коваль М.В., Нікітін М.Г., Телешман В.Г.  
Запрошені: Мельничук В.К. – заступник голови обласної ради. 
Головує: Усик В.С.  – голова постійної комісії обласної ради з питань  

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про передачу права постійного користування земельними ділянками, 
які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин.  

2. Про надання дозволу на укладання договору особистого строкового 
сервітуту на користування земельною ділянкою за адресою: м.Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 242 для розміщення тимчасової споруди (автоматизованої 
блочно-модульної котельні на твердому паливі).  

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

3. Про надання дозволу на укладання договору особистого строкового 
сервітуту на користування земельною ділянкою за адресою: м.Чернівці, вул. 
Фастівська, 2 для розміщення тимчасової споруди (автоматизованої блочно-
модульної котельні на твердому паливі).  

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

4. Про внесення змін до рішення Чернівецької обласної ради  
VІІ скликання від 28.04.2016№89-5/16 "Про надання дозволу на розробку прое-
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кту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення права вла-
сності за Чернівецькою обласною радою. 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

5. Про створення дочірніх підприємств ОКСЛГП "Буковиналіс". 
Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 
6. Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КЗ "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат". 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

7. Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Чернівецькому ге-
ріатричному пансіонату. 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

8. Про звернення депутата обласної ради Бабія М.О. 
Інформує: Бабій М.О. – депутат обласної ради. 
 
1. Слухали:  
Про передачу права постійного користування земельними ділянками, які є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 
Виступили: Шемчук В.М., Бортич Л.І. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
 
2.  Слухали:  
Про надання дозволу на укладання договору особистого строкового сер-

вітуту на користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул.Героїв 
Майдану, 242 для розміщення тимчасової споруди (автоматизованої блочно-
модульної котельні на твердому паливі).  

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

Виступили: Шемчук В.М., Бортич Л.І. 
 



3 
 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 
рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 

3.  Слухали:  
Про надання дозволу на укладання договору особистого строкового сер-

вітуту на користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Фас-
тівська, 2 для розміщення тимчасової споруди (автоматизованої блочно-
модульної котельні на твердому паливі).  

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
4.  Слухали:  
Про внесення змін до рішення Чернівецької обласної ради  

VІІ скликання від 28.04.2016№89-5/16 "Про надання дозволу на розробку прое-
кту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення права вла-
сності за Чернівецькою обласною радою. 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
5.  Слухали:  
Про створення дочірніх підприємств ОКСЛГП "Буковиналіс". 
Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 

Виступили: Шемчук В.М., Бортич Л.І., Сухар А.І. 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
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2. Враховуючи клопотання в.о. генерального директора ОКСЛГП "Буко-
виналіс" Орендовича В.Р., внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення 
"Про створення дочірніх лісогосподарських підприємств ОКСЛГП "Буковина-
ліс" та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
6.  Слухали:  
Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КЗ "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат". 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування КЗ "Карапчівська спеці-
альна загальноосвітня школа-інтернат"  за адресою: Чернівецька область, Гли-
боцький р-н, с.Карапчів, вул. Паркова, 1, орієнтовною площею 10,23 га для об-
слуговування будівель зазначеного закладу. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об'є-
ктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати проект рішення сесії обласної ради з даного питання. 

Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
 

7.  Слухали:  
Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Чернівецькому ге-
ріатричному пансіонату. 

Інформує: Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-
го розвитку та земельних відносин. 

Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування Чернівецькому геріат-
ричному пансіонату  за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 13, орієнтов-
ною площею 18 га. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об'є-
ктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати проект рішення сесії обласної ради з даного питання. 

Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0 
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8.  Слухали:  
Про звернення депутата обласної ради Бабія М.О. 
Інформує: Бабій М.О. – депутат обласної ради. 
 
Виступили: Бортич Л.І., Усик В.С., Сухар А.І., Шемчук В.М. 

Вирішили:  
Інформацію  депутата обласної ради Бабія М.О. щодо необхідності вне-

сення змін до законодавчих актів України, якими регламентується застосування 
пестицидів у народному господарстві взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії        В.Усик 
 
 
 
Секретар постійної комісії        Л.Бортич 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 1/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про передачу права постійного 
користування земельними 
ділянками, які є спільною 
власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про передачу права 

постійного користування земельними ділянками, які є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання 

та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 2/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про надання дозволу на укладання 
договору особистого строкового 
сервітуту на користування 
земельною ділянкою за адресою: 
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 
242 для розміщення тимчасової 
споруди (автоматизованої блочно-
модульної котельні на твердому 
паливі)  

Заслухавши та обговоривши інформацію про надання дозволу на 

укладання договору особистого строкового сервітуту на користування 

земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242 для 

розміщення тимчасової споруди (автоматизованої блочно-модульної 

котельні на твердому паливі), постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання 

та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 3/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про надання дозволу на укладання 
договору особистого строкового 
сервітуту на користування 
земельною ділянкою за адресою: 
м.Чернівці, вул. Фастівська, 2 для 
розміщення тимчасової споруди 
(автоматизованої блочно-
модульної котельні на твердому 
паливі)  

Заслухавши та обговоривши інформацію про надання дозволу на 

укладання договору особистого строкового сервітуту на користування 

земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 для 

розміщення тимчасової споруди (автоматизованої блочно-модульної 

котельні на твердому паливі), постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання 

та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 4/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 
Чернівецької обласної ради  
VІІ скликання від 28.04.2016 
№89-5/16 "Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
та оформлення права власності за 
Чернівецькою обласною радою 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

рішення Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 28.04.2016№89-5/16 

"Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та оформлення права власності за Чернівецькою 

обласною радою, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання 

та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 5/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про створення дочірніх 
підприємств ОКСЛГП 
"Буковиналіс" 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань агропромислового розвитку та земельних відносин Усика В.С. 

щодо створення дочірніх підприємств ОКСЛГП "Буковиналіс", постійна 

комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Враховуючи клопотання в.о. генерального директора ОКСЛГП 

"Буковиналіс" Орендовича В.Р., внести на розгляд сесії обласної ради 

проект рішення "Про  створення дочірніх лісогосподарських підприємств 

ОКСЛГП "Буковиналіс" та рекомендувати його до розгляду сесії обласної 

ради. 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 6/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про погодження надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне 
користування КЗ "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  про погодження надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування КЗ "Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат", постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КЗ 
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"  за адресою: 
Чернівецька область, Глибоцький р-н, с.Карапчів, вул. Паркова, 1, 
орієнтовною площею 10,23 га для обслуговування будівель зазначеного 
закладу. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об'єктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого 
апарату обласної ради підготувати проект рішення сесії обласної ради з 
даного питання. 
 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 7/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про погодження надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне 
користування Чернівецькому 
геріатричному пансіонату 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  про погодження надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Чернівецькому геріатричному 
пансіонату, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Чернівецькому геріатричному пансіонату  за адресою: м. Чернівці, 
вул.Івана Підкови, 13, орієнтовною площею 18 га. 

3. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об'єктами спільної власності  спільно з юридичним відділом виконавчого 
апарату обласної ради підготувати проект рішення сесії обласної ради з 
даного питання. 
 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 8/6 

6 вересня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про звернення депутата  
обласної ради Бабія М.О. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  депутата обласної ради 
Бабія М.О. щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів 
України, якими регламентується застосування пестицидів у народному 
господарстві, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

Інформацію взяти до відома. 
 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 
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