ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
екології та використання природних ресурсів
Дата проведення: 15 грудня 2020 року
Час проведення: 10.00 год
Місце проведення: (5 поверх) депутатський зал
Присутні: Дуран Іван Петрович – голова комісії;
Дербак Микола Юрійович –
заступник голови комісії;
Покорба Юрій Васильович –
секретар комісії; Деркач Степан
Тіберійович, Кеменяш Олександр
Михайлович, Савко Іван Іванович –
члени комісії
Відсутні: Гулачі Гейза Людвикович – член
комісії.
Запрошені: керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації,
обласних
установ і організацій, працівники
виконавчого апарату обласної ради
Порядок денний:
І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які
виносяться на розгляд сесії обласної ради.
ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії.
Відкрив та вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань
екології та використання природних ресурсів Дуран Іван Петрович.
І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які виносяться
на розгляд сесії обласної ради.
Слухали: Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під
час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань у 2021 та 2022 роках.
Орос Ігор Вікторович – начальник відділу
Інформував Закарпатського обласного управління
лісового та мисливського господарства
Виступили: Дуран І. П., Дербак М. Ю., Покорба Ю. В., Деркач С. Т.,
Кеменяш О. М., Савко І. І., Шпонтак Ю. М.
Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного 1-ї сесії обласної ради, заслухати на її 3-му пленарному
засіданні.
«ЗА»-6.

Слухали:
Про Програму охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки.
Інформував Шпонтак Юрій Михайлович – директор
департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
Фенцик Оксана Іванівна – заступник
начальника
Державної
екологічної
інспекції
в
Закарпатській
області;
Осійський
Едуард
Йосипович
–
заступник
начальника
Басейнового
управління водних ресурсів річки Тиса;
Манівчук Василь Миколайович –
начальник
Закарпатського
ЦГМ
(гідрометеоцентру)

Виступили: Юрій Михайлович коротко ознайомив членів постійної
комісії із заходами Програми.
Більш детально присутні обговорили фінансування заходів, які зазначені
у IV розділі, зокрема «Моніторингу забруднення атмосферного повітря та
ґрунтів». Фенцик О. В., Осійський Е. Й., Манівчук В. М. надали відповідні
пояснення, що стосуються цього питання.
Деркач С. Т. підняв питання розчистки русел річок області,
безконтрольного та несанкціонованого вивезення гравію та вніс пропозицію
провести окреме засідання постійної комісії де обговорити цю проблему (із
можливим виїздом на місця, зокрема у Хустський район).
Кеменяш О. М. вніс пропозицію звернутися до Українського
гідрометеорологічного центру з проханням виділити співфінансування з
державного бюджету для реалізації відповідних функцій щодо моніторингу
забруднення атмосферного повітря та ґрунтів Закарпатським обласним центром
з гідрометеорології.
Також виступили Дербак М. Ю., Покорба Ю. В., Савко І. І.
Вирішили:
1. Рекомендувати погодити зазначене питання, за умови зменшення
фінансування на 50 % заходів, що стосується «Моніторингу забруднення
атмосферного повітря та ґрунтів», які здійснює Закарпатський обласний центр з
гідрометеорології.
2. Включити до порядку денного 1-ї сесії обласної ради та заслухати на
її 3-му пленарному засіданні з урахуванням пропозицій профільної комісії
обласної ради.
3. Рекомендувати звернутися до Українського гідрометеорологічного
центру Державної Служби України з надзвичайних ситуацій з проханням
виділити співфінансування з державного бюджету для реалізації відповідних
функцій щодо моніторингу забруднення атмосферного повітря та ґрунтів
Закарпатським обласним центром з гідрометеорології.
«ЗА»-6.

Інформував Шпонтак Юрій Михайлович – директор
департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня
2011 року № 229 «Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого
значення «Синяк».
Виступили: Юрій Михайлович повідомив, що підготовка даного
проєкту рішення виникла у зв’язку з тим, комунальне підприємство «Центр
сприяння розвитку туризму «Синяк» припинило свою діяльність з 11.11.2016, а
пункт 3 рішення облради від 29 травня 2011 року № 229 суперечить вимогам
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» і постало питання у
внесенні відповідних змін до зазначеного рішення для приведення його у
відповідність до вимог чинного природного законодавства.
Дуран І. П., Кеменяш О. М. запропонували відкласти розгляд питання до
наступних пленарних засідань облради.
Вирішили: Зняти з розгляду зазначене питання та повернути на
доопрацювання.
«ЗА»-6.
Інформував Шпонтак Юрій Михайлович – директор
департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
Слухали:
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення пралісову (пралісові пам’ятки природи: «Праліси Чорноголівського
лісництва», «Праліс і квазіпраліси Лютянського лісництва», «Квазіпраліс
Бистрицького лісництва»)
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісова пам’ятка природи «Праліси та квазіпраліси Свалявського
лісництва»)
– Про оголошення об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісова памʼятка природи «Квазіпраліси Анталовецького лісництва»)
– Про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення: (пралісові пам'ятки природи: «Квазіпраліси Міжгірського
лісництва», «Праліси Лопушнянського лісництва», «Праліс та квазіпраліси
Ізківського лісництва», «Квазіпраліси Запереділянського лісництва», «Праліси
Верхньобистрянського лісництва», «Квазіпраліси Вучківського лісництва»
«Праліси Майданівського лісництва»)
– Про оголошення об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісова памʼятка природи «Природні ліси Нижньоволовецького лісництва»)
– Про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісові пам'ятки природи: «Праліси Щаульського лісництва», «Праліси
Квасівського лісництва», «Праліси та квазіпраліси Богданського лісництва»,
«Квазіпраліс Білотисянського лісництва»)

Виступили: Дуран І. П., Дербак М. Ю., Покорба Ю. В., Деркач С.Т.,
Кеменяш О. М., Савко І. І.
Вирішили: розглянути питання на президії та пленарному засіданні
сесії обласної ради.
«ЗА»-6.
Слухали: Про затвердження проєкту зон санітарної охорони
Виноградівского родовища прісних підземних вод, де розташовані свердловини
№№ 1,2,3 в м. Виноградів Закарпатської області
Виступили: Юрій Михайлович розповів про те, що свердловини
утворюють лінійний ряд з відстанями між ними 50 м., глибина кожної
свердловини 40 м.
Зона санітарної охорони (надалі ЗСО) 1-го поясу приймається спільна для
всіх свердловин і має вигляд чотирикутника із сторонами: 210 м – північнозахідна, 110 м – північно-східна, 208 м – південно-східна, 105 м – південнозахідна та має площу 2,31 га.
Другий пояс ЗСО має форму прямокутника довжиною 577м та шириною
556м.
Третій пояс ЗСО з північного сходу, півночі та північного заходу будуть
проходити вододільними поверхнями г. Чорна Гора, зі сходу та півдня - по
правому берегу річки Тиса. ЗСО 3 - поясу обмежена наступними точками: - т.1
розташована за азимутом 326° за 1092 м від т. 7; - т.2 розташована за азимутом
4° за 1245 м від т. 1; - т.З розташована за азимутом 42° за 2070 м від т. 2; - т.4
розташована за азимутом 123° за 1130 м від т. З; - т.5 розташована за азимутом
175° за 2237 м від т. 4; - т.6 розташована за азимутом 266° за 763 м від т. 5; - т.7
розташована за азимутом 238° за 1478 м від т. 6
Дуран І. П., Дербак М. Ю., Покорба Ю. В., Деркач С.Т., Кеменяш О. М.,
Савко І. І. запропонували розглянути питання на 3-му пленарному засіданні 1-ї
сесії.
Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на 3-му
пленарному засіданні 1-ї сесії та прийняти проект рішення.
«ЗА»-6.
Слухали: Про затвердження проєкту зон санітарної охорони ділянки
«Маргіт-1» Голубинського родовища мінеральних вод, свердловина № 7-ГП (д)
у с. Солочин Свалявського району
Виступили: Дуран І. П., Дербак М. Ю., Покорба Ю. В., Деркач С.Т.,
Кеменяш О. М., Савко І. І. заслухали Шпонтака Ю. М., який ознайомив
присутніх із проєктом рішення: Ділянка де розташована свердловина № 7-ГП(д)
знаходиться в довготерміновій оренді ТОВ «Маргіт». Землі в оренду надані
Солочинською сільською радою.
I – й пояс ЗСО – неправильний п’ятикутник розмірами 46,68м х 28,35м х
30,51м х 30,46м х 5,75м. Територія огороджена забором з металевою сіткою,
озеленена. Площа 0,1148 га.
II – й пояс ЗСО – визначається за геологічними, гідрогеологічними та
геоморфологічними ознаками як багатокутник із сторонами 375мх 147м х 72м х
105м х 68м х 130м х 217м. Територія II – го поясу ЗСО має площу
4,4 га.

III – й пояс ЗСО – з урахуванням геоморфологічних та геологогідрогеологічних особливостей, ЗСО III-го поясу ділянки «Маргіт-1», повністю
потрапляє у контур Голубинського родовища мінеральних вод та контур
другого та третього поясів курорту.
Площа III-го поясу ЗСО становить 199,7 га.
ЗФапропонували розглянути питання на наступній сесії обласної ради.
Вирішили: Зняти з розгляду зазначене питання та повернути на
доопрацювання.
«ЗА»-6.
Що стосується розгляду інших питань порядку денного, то депутати
вирішили погодитись із висновками профільних постійних комісій.
ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії.
Слухали: Дурана І. П., якій ознайомив присутніх із листом Державної
Служби геології та надр України від 27.11.2020 №17775/01-2/07-20 щодо
переліку спеціальних дозволів на користування надрами яким відтерміновано
дату зупинення дії (для врахування в роботі).
Вирішили: лист взяти до відома.
Голова постійної комісії
Секретар комісії

Іван ДУРАН
Юрій ПОКОРБА

