
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 5 
засідання постійної комісії 

 
29 березня 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Любимський В.О. – заступник голови постійної комісії 
Члени комісії: Апосталюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Чубрей С.В. 
Відсутні: Фочук С.Г. 

 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної 

комісії. 
Підтримали пропозицію заступника голови постійної комісії 

обласної ради Любимського В.О. щодо погодження проекту порядку 
денного засідання комісії за основу і в цілому.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

 
1. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо погодження 

надання надр у користування ТзОВ „Зеленецьке”. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії 
2. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо 

погодження надання надр у користування ТзОВ „Кадуба”. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії 
3. Про розгляд клопотання Дочірнього підприємства „Чернівецькій 

облавтодор” щодо погодження надання надр у користування. 
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Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії 
 
1. Слухали: Про розгляд клопотання Держгеонадра України 

щодо погодження надання надр у користування ТзОВ „Зеленецьке”. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 

постійної комісії 
Виступили: Заїц М.Д., 
Вирішили:  
Відкласти розгляд питання погодження надання надр у 

користування ТзОВ „Зеленецьке” до надання постійній комісії 
наступних матеріалів:  

- документів, що підтверджують право власності або користування 
земельною ділянкою, на якій знаходиться родовища; 

-  довідку про проведену підприємницьку діяльність; 
-  довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

2. Слухали: Про розгляд клопотання Держгеонадра України 
щодо погодження надання надр у користування ТзОВ „Кадуба”. 

Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 
постійної комісії 

Виступили: Заїц М.Д. 
Вирішили:  
З метою додаткового вивчення питання надання погодження надр у 

користування ТзОВ „Кадуба” на отримання спеціального дозволу на 
видобування глин Рукшинського родовища Хотинського району 
утворити робочу групу у складі – Любимського В.О., Апостол юка І.В., 
Гавриляка Ю.В., Чубрея С.В., Заїца М.Д. для внесення узгоджених 
пропозицій на чергове засідання постійної комісії. 
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
3. Слухали: Про розгляд клопотання Дочірнього підприємства 

„Чернівецькій облавтодор” щодо погодження надання надр у 
користування. 

Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови 
постійної комісії 

Виступили: Заїц М.Д. 
Вирішили:  
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Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання надр у 

користування Дочірньому підприємству. „Чернівецький облавтодор” 
ВАТ „ДАК Автомобільні дороги України” з метою розробки 
(видобування) Непоротівського родовища піщано-гравійної суміші 
розташованого в Сокирянському районі Чернівецької області, та внести 
на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення, що 
додається. 
 
Різне: Інформує: Любимський В.О. 

1. Засідання постійної комісії провести 04.04.2016 року. 
2. На наступні засідання постійної комісії з розгляду питання 

надання погодження на користування надрами запрошувати 
представників підприємств, установ та організації. 
Вирішили: одноголосно. 
 
 
Заступник  
голови постійної комісії                                                    В. Любимський 
 
 
Секретар постійної комісії                                                    І. Апосталюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 1 
 

29 березня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Держгеонадра України щодо 
погодження надання надр у 
користування ТзОВ 
„Зеленецьке”  
 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Державної служби геології 
та надр України від 01.03.2016 №3143/13/12-16 щодо погодження надання 
надр у користування ТзОВ „Зеленецьке” з метою розробки (видобування) 
мінеральних лікувально-столових підземних вод Зеленецького родовища 
(свердловина№3), та відповідно до п.п.5,9 Постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Порядку надання спеціального дозволу на 
користування надрами” від 30.05.2011 №615 зі змінами та доповненнями, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Відкласти розгляд питання погодження надання надр у 

користування ТзОВ „Зеленецьке” до надання постійній комісії наступних 
матеріалів:  

- документів, що підтверджують право власності або користування 
земельною ділянкою, на якій знаходиться родовища; 

-  довідку про проведену підприємницькою діяльністю; 
-  довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів. 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                     В. Любимський 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 2 
 

29 березня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Держгеонадра України щодо 
погодження надання надр у 
користування ТзОВ „Кадуба”  
 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Державної служби геології 
та надр України від 24.02.2016 №2814/13/12-16 щодо погодження надання 
надр у користування ТзОВ „Кадуба” з метою видобування глин 
Рукшинського родовища, що знаходиться у Хотинського районі 
Чернівецької області, та відповідно до п.п.5,9 Постанови Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження Порядку надання спеціального 
дозволу на користування надрами” від 30.05.2011 №615 зі змінами та 
доповненнями, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
З метою додаткового вивчення питання надання погодження надр у 

користування ТзОВ „Кадуба” на отримання спеціального дозволу на 
видобування глин Рукшинського родовища Хотинського району утворити 
робочу групу у складі – Любимського В.О., Апостолюка І.В., Гавриляка 
Ю.В., Чубрея С.В., Заїца М.Д. для внесення узгоджених пропозицій на 
чергове засідання постійної комісії. 
 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                     В. Любимський 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 3 
 

29 березня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Дочірнього підприємства 
„Чернівецький облавтодор” 
щодо погодження надання 
надр у користування  
 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Дочірнього підприємства 
„Чернівецький облавтодор” щодо погодження надання надр у 
користування з метою розробки (видобування) піщано-гравійної суміші, та 
відповідно до п.п.5,9 Постанови Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження Порядку надання спеціального дозволу на користування 
надрами” від 30.05.2011 №615 зі змінами та доповненнями, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання надр у 
користування Дочірньому підприємству „Чернівецький облавтодор” 
відкритого акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія 
„Автомобільні дороги України” з метою розробки (видобування) 
Непоротівського родовища піщано-гравійної суміші розташованого в 
Сокирянському районі Чернівецької області, та внести на розгляд 
сесії обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                     В. Любимський 
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