
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

Протокол №10 
засідання постійної комісії 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 
Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О. 
Відсутні: Чубрей С.В. 
Запорошені та присутні: 
Перший заступник начальника обласного управління лісового та 

мисливського господарства Чернівецької області - Череватий Роман 
Іванович, в.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації - 
Дякова Анжела Анатоліївна, директор ПАТ „Мамалигівський гіпсовий 
завод” - Кроншевський Ігор Миколайович, заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації - 
Білоконь Микола Васильович 

 
 
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 розгляд клопотання Держгеонадра України щодо питання 

погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами 
ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” з метою видобування гіпсу. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про лист Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства щодо надання в користування мисливських угідь 
на території Чернівецької області. 
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Інформує: Череватий Роман Іванович – в.о. начальника, перший 

заступник обласного управління лісового та мисливського господарства 
Чернівецької області. 

3. Про надання в користування мисливських угідь на території 
Чернівецької області. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області 

4.Про розгляд листа Державної екологічної інспекції у Чернівецькій 
області та звернення Тернопільської обласної ради щодо тимчасової заборони 
промислового вилову риби на р. Дністер на період 2016-2018 років. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про розгляд звернення Київського еколого-культурного центру та 

народного депутата Левченко Ю.В. щодо розробки та подання проекту 
рішення обласної ради про введення мораторію на вирубку зелених 
насаджень в об’єктах природно-заповідного фонду Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
6. Про розгляд звернення громадськості Буковини щодо негативного 

впливу будівництва ГЕС на р. Дністер Чернівецької області. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
7. Про звернення депутата обласної ради Бабія М. О. щодо звернення 

Верховної ради України та Держпродспожив служби про встановлення 
санітарних норма обприскування та обробки сільськогосподарської 
культури. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
8. Про подання Чернівецької облдержадміністрації щодо внесення змін 

до проекту рішення «Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році». 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів Чернівецької 
облдержадміністрації. 

9. Про клопотання ДП «Хотинське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
10. Про клопотання ДП «Путильське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
11. Про звернення Герцаївської організації УТМР та лист Герцаївської 

районної ради щодо надання в користування мисливських угідь на 20 років. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
12. Про клопотання ДП «Строжинецьке лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
13. Про клопотання ДП «Сокирянське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
14. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

Департамента фінансів облдержадміністрації. 
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Слухали: 1. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо 

питання погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” з метою видобування гіпсу. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апосталюк І.В., Любимський В.О.  
Вирішили: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання спеціального 
дозволу приватному акціонерному товариству „Мамалигівський гіпсовий 
завод” на користування надрами з метою видобування гіпсів 
Мамалигівського родовища, розташованого в с. Мамалига Новоселицького 
району Чернівецької області. 

2. Пропонувати Державній службі геології та надр України 
передбачити в особливих умовах спеціального дозволу на користування 
надрами Мамалигівського родовища гіпсу обов'язкове укладання угоди про 
співпрацю у соціально-економічному розвитку населеного пункту за місцем 
розташування родовища з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 2. Про лист Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства щодо надання в користування мисливських угідь 
на території Чернівецької області. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – в.о. начальника, перший 
заступник обласного управління лісового та мисливського господарства 
Чернівецької області. 

Виступили: Заїц М.Д., Любимський В.О. 
Вирішили: Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 3. Про надання в користування мисливських угідь на 
території Чернівецької області. 

Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
області 

Виступили: Апосталюк І.В., Заіц М.Д., Любимський В.О.  
Вирішили:  
1. Рекомендувати сесії обласної ради відповідний проект рішення (що 

додається) з відповідними змінами: 
1.1. Виключити наступні площі ДП „Сторожинецьке лісове 

господарство”, а саме: 
- Лаурське лісництво площа 4155 га,  
- Верхньо - Петрівецьке лісництво площа 6960 га,  
1.2. Виключити наступні площі ДП „Берегометське лісове 

господарство”, а саме: 
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- Фальківське лісництво площею 4277,1 га 
1.3. Виключити площі раніше погодженні відповідними державними 

спеціалізованими лісовими господарствами АПК Чернівецької області. 
2. Рекомендувати відповідним громадським організаціям провести 

зустрічі з трудовими колективами органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади щодо погодження площ мисливських угідь 
Лаурського лісництва площею 4155 га, Верхньо-Пертрівецького лісництва 
площею 6960 га ДП „Сторожинецьке лісове господарство”, Фальківське 
лісництво площею 4277,1 га ДП „Берегометське лісове господарство”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 4. Про розгляд листа Державної екологічної інспекції у 
Чернівецькій області та звернення Тернопільської обласної ради щодо 
тимчасової заборони промислового вилову риби на р. Дністер на період 2016-
2018 років. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

Слухали: 5. Про розгляд звернення Київського еколого-культурного 
центру та народного депутата Левченко Ю.В. щодо розробки та подання 
проекту рішення обласної ради про введення мораторію на вирубку зелених 
насаджень в об’єктах природно-заповідного фонду Чернівецької області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Любимський В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома та до вивчити 

питання з подальшим його розглядом на засіданні постійної комісії. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 6. Про розгляд звернення громадськості Буковини щодо 

негативного впливу будівництва ГЕС на р. Дністер Чернівецької області. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апосталюк І.В., Заіц М.Д.,  
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повідомити заявників, про те що є проект рішення обласної ради „Про 

підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради VІІ скликання „Про 
заборону погодження питання розміщення гідроелектростанцій вздовж річки 
Дністер” 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
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Слухали: 7 Про звернення депутата обласної ради Бабія М. О. щодо 

звернення Верховної ради України та Держпродспожив служби про 
встановлення санітарних норма обприскування та обробки 
сільськогосподарської культури. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
Підготувати відповідне звернення та подати на розгляд постійної комісії 

з подальшим винесенням його на розгляд сесії обласної ради. 
(висновок комісії додається) 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 8. Про подання Чернівецької облдержадміністрації щодо 

внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 році». 

Інформує: Білоконь Микола Васильович – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів Чернівецької 
облдержадміністрації. 

Виступили: Любимський В.О. Фочук С.Г. 
Вирішили:  

1 Внести наступні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до 
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році»: 

„ 2. У графі 4 пунктів 3.1 розділу ІІІ, 6.1. розділу VІ та 7.1. розділу VІІ 
Переліку слова „ Департамент екології та туризму обласної державної 
адміністрації” замінити словами „управління екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації”. 

Пункт 2 проекту рішення сесії обласної ради вважати пунктом 3. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
Слухали: 9. Про клопотання ДП «Хотинське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
Слухали: 10.. Про клопотання ДП «Путильське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: 11.. Про звернення Герцаївської організації УТМР та лист 

Герцаївської районної ради щодо надання в користування мисливських угідь 
на 20 років. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили: Направити звернення на доопрацювання до Чернівецького 

обласного управлінням лісового та мисливського господарства для вивчення 
та подальшого розгляду на засіданні постійної комісії. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

Слухали: 12. Про клопотання ДП «Строжинецьке лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: 13. Про клопотання ДП «Сокирянське лісове господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О.  
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: 15. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік  
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

Департамента фінансів облдержадміністрації. 
Виступили: Заїц М.Д., Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Голова постійної комісії        С. Фочук 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Державної служби геології та 
надр України щодо погодження 
надання спеціального дозволу 
на користування надрами ПАТ 
„Мамалигівський гіпсовий 
завод” 
 

Обговоривши та розглянувши інформацію про клопотання 
Державної служби геології та нард України щодо погодження надання 
ПАТ „Мамалигівський гіпсовий завод” спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування гіпсу та заслухавши 
директора даного підприємства Кроншевського І.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання 

спеціального дозволу приватному акціонерному товариству 
„Мамалигівський гіпсовий завод” на користування надрами з метою 
видобування гіпсів Мамалигівського родовища, розташованого в с. 
Мамалига Новоселицького району Чернівецької області. 

2. Пропонувати Державній службі геології та надр України 
передбачити в особливих умовах спеціального дозволу на користування 
надрами Мамалигівського родовища гіпсу обов'язкове укладання угоди 
про співпрацю у соціально-економічному розвитку населеного пункту за 
місцем розташування родовища з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування 
 
 
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  
20 вересня 2016 р. м. Чернівці 

 
Про лист Чернівецького обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства щодо 
надання в користування 
мисливських угідь на території 
Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію в.о. начальника, першого 

заступника Чернівецького обласного управлінням лісового та мисливського 
господарства Череватого Романа Івановича щодо надання в користування 
мисливських угідь на території Чернівецької області, та беручи до уваги 
пропозиції та зауваження членів постійної комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
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  
20 вересня 2016 р. м. Чернівці 

 
Про надання в користування 
мисливських угідь в Чернівецькій 
області 

 
Розглянувши та обговоривши подані матеріали щодо надання в 

користування мисливських угідь на території Чернівецької області та 
враховуючи інформацію в.о. начальника, першого заступника Череватого 
Романа Івановича Чернівецьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарств, та беручи до уваги пропозиції та зауваження 
членів постійної комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради відповідний проект рішення (що 
додається) з відповідними змінами: 

1.1. Виключити наступні площі ДП „Сторожинецьке лісове 
господарство”, а саме: 

- Лаурське лісництво площа 4155 га,  
- Верхньо - Петрівецьке лісництво площа 6960 га,  
1.2. Виключити наступні площі ДП „Берегометське лісове 

господарство”, а саме: 
- Фальківське лісництво площею 4277,1 га 
1.3. Виключити площі раніше погодженні відповідними державними 

спеціалізованими лісовими господарствами АПК Чернівецької області. 
2. Рекомендувати відповідним громадським організаціям провести 

зустрічі з трудовими колективами органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади щодо погодження площ мисливських угідь 
Лаурського лісництва площею 4155 га, Верхньо-Пертрівецького лісництва 
площею 6960 га ДП „Сторожинецьке лісове господарство”, Фальківське 
лісництво площею 4277,1 га ДП „Берегометське лісове господарство”. 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд листа Державної 
екологічної інспекції у 
Чернівецькій області та 
звернення Тернопільської 
обласної ради щодо тимчасової 
заборони промислового вилову 
риби на р. Дністер на період 2016-
2018 років 

Розглянувши та обговоривши листа Державної екологічної інспекції 
у Чернівецькій області та звернення Тернопільської обласної ради 
щодо тимчасової заборони промислового вилову риби на р. Дністер на 
період 2016-2018 років, враховуючи пропозиції членів постійної комісії, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення Київського 
еколого-культурного центру та 
народного депутата Левченко Ю.В. 
щодо розробки та подання проекту 
рішення обласної ради про 
введення мораторію на вирубку 
зелених насаджень в об’єктах 
природно-заповідного фонду 
Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Київського еколого-

культурного центру та народного депутата Левченко Ю.В. щодо розробки 
та подання проекту рішення обласної ради про введення мораторію на 
вирубку зелених насаджень в об’єктах природно-заповідного фонду 
Чернівецької області, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома та до вивчити 
питання з подальшим його розглядом на засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення 
громадськості Буковини щодо 
негативного впливу будівництва 
ГЕС на р. Дністер Чернівецької 
області 

 
Розглянувши та обговоривши звернення громадськості Буковини 

щодо негативного впливу будівництва ГЕС на р. Дністер Чернівецької 
області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повідомити заявників, про те що є проект рішення обласної ради 

„Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради VІІ скликання 
„Про заборону погодження питання розміщення гідроелектростанцій 
вздовж річки Дністер” 
 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутата обласної 
ради Бабія М. О. щодо звернення 
до Верховної ради України та 
Держпродспожив служби про 
встановлення санітарних норма 
обприскування та обробки 
сільськогосподарської культури 

 
Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради Бабія 

М. О. щодо звернення Верховної ради України та Держпродспожив служби 
про встановлення санітарних норма обприскування та обробки 
сільськогосподарської культури, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Підготувати відповідне звернення та подати на розгляд постійної 

комісії з подальшим винесенням його 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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про подання Чернівецької 
облдержадміністрації щодо 
внесення змін до проекту рішення 
«Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 
році» 

Розглянувши подання Чернівецької облдержадміністрації щодо 
внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 році», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести наступні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до 
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році»: 

„ 2. У графі 4 пунктів 3.1 розділу ІІІ, 6.1. розділу VІ та 7.1. розділу VІІ 
Переліку слова „ Департамент екології та туризму обласної державної 
адміністрації” замінити словами „управління екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації”. 

Пункт 2 проекту рішення сесії обласної ради вважати пунктом 3. 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про клопотання ДП  
„Хотинське лісове господарство” 
 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання ДП «Хотинське лісове 
господарвство» щодо закріплення за даним підприємством мисливські 
угіддя МГ «Придністровське», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про клопотання ДП  
„Путильське лісове господарство” 
 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання ДП «Путильське лісове 
господарвство» щодо закріплення за даним підприємством мисливські 
угіддя МГ «Карпатське», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 
Про звернення Герцаївської 
організації УТМР та лист 
Герцаївської районної ради щодо 
надання в користування мисливських 
угідь на 20 років  

 

Розглянувши та обговоривши звернення Герцаївської організації 
УТМР та лист Герцаївської районної ради щодо надання в користування 
мисливських угідь на 20 років, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Направити звернення на доопрацювання до Чернівецького 

обласного управлінням лісового та мисливського господарства для 
вивчення та подальшого розгляду на засіданні постійної комісії. 
 
 
 
 
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  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про клопотання ДП  
„Сторожинецьке лісове господарство” 
 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання ДП «Строжинецьке лісове 
господарвство» щодо закріплення за даним підприємством мисливські 
угіддя МГ «Зубровиця», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  

ВИСНОВОК  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про клопотання ДП  
„Сокирянське лісове господарство” 
 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання ДП «Сокирянське лісове 
господарвство» щодо надання мисливських угідь площею 6257,7 га на 
території лісових угідь даного підприємства, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії       С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  

 

ВИСНОВОК  
 

20 вересня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту 
рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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