
 

  

ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 17 травня 2021 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;  

Гулачі Гейза Людвикович, ,  

Кеменяш Олександр Михайлович –  

члени комісії 

Відсутні: Деркач Степан Тіберійович, Савко 

Іван Іванович – члени комісії 

Запрошені: Шекета Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради; Гнатківський 

Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами  

облради; Томенчук Дмитро 

Євгенович – представник 

департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 

Драгобецький Іван Іванович – 

Полянський сільський голова 

Мукачівського району,  Ганинець 

Павло Павлович – генеральний 

директор ТОВ «Сузір’я»;  Чубирко 

Іван Іванович – депутат обласної ради; 

працівники виконавчого апарату 

обласної ради  

        

Порядок денний: 

 

 Про проєкт рішення «Про затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянки «Маргіт-1» Голубинського родовища мінеральних вод, де розташована 

свердловина № 7-ГП(д) в с.Солочин Свалявського району» та Звернення 

Полянської сільської ради Мукачівського району від 18.03.2021 №368/02-19 

щодо затвердження проекту зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1». 

Звернення Полянської сільської ради Мукачівського району від 

18.03.2021 №368/02-19 щодо затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянки «Маргіт-1». 

 



 

Відкрив та вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та використання природних ресурсів Дуран Іван Петрович, який 

зауважив, що на розгляд винесено лише одне питання – затвердження проекту 

зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1» Голубинського родовища 

мінеральних вод. 

Виступили:  

Ганинець П. П. наголосив на необхідності прийняття рішення задля 

збереження  родовища мінеральної води в с. Солочин; підняв питання очисних 

споруд; торкнувся питання Генерального плану забудови. Зауважив, на тому, що 

поки не має затвердження нових санітарних зон – працюють по старих. 

Дуран І. П. зазначив, мова іде про ІІ пояс санітарної зони. Наголосив 

(Ганинцю П. П.) на необхідності найти спільну мову із Полянською 

територіальною громадою.  

Драгобецький І. І. повідомив присутніх про те, що в судах розглядаються 

справи ряду мешканців с. Солочин із ТОВ «Сузір’я»; акцентував увагу на проєкті 

землеустрою, торкнувся інших проблем у вирішенні вищезазначеного питання. 

Кеменяш О. М.  наголосив, що мова іде про обмеження територій для 

населення, звернув увагу на  питання каналізування населеного пункту, про 

необхідність найти порозуміння між громадою і керівництвом санаторного 

комплексу. 

Шекета А. А. задав питання представнику департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, які існують обмеження для ІІ поясу?  

Томенчук Д. Є. розказав про правовий режим ІІ поясу санітарних зон, 

зачитав норми законодавства із цього питання (постанову КМУ від 18.12.1998  

№2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів». 

Дуран І. П. - Драгобецькому І. І.: «Який Ви бачите шлях виходу із цієї 

ситуації?» наголосив на пошуку компромісу у вирішенні проблеми; 

запропонував сторони конфлікту сісти за один стіл та із юристами виробити 

позицію, як діяти далі. 

Також Іван Петрович вніс пропозицію Полянській сільській громаді вжити 

заходів в розробці системи центрального водопостачання і водовідведення в 

межах населеного пункту (с. Солочин). 

Чубірко І. І. запропонував відкласти розгляд питання до тих пір поки 

сторони не домовляться. 

Вирішили: Рекомендувати Полянській сільській ради Мукачівського 

району вжити заходів в розробці системи центрального водопостачання і 

водовідведення в межах населеного пункту (с. Солочин) для здійснення заходів 

забезпечення збереження надр загальнодержавного значення,  зокрема водних 

об’єктів). 

Голосували: За «4». 

 

 

Голова постійної комісії                                                               Іван ДУРАН 

 

 

Секретар комісії                                                                      Юрій ПОКОРБА                                                        


