
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 22 липня 2021 року 

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:   (5 поверх) малий зал 

Присутні: Якубець Василь Юрійович – голова 

комісії; Деркач Степан Тіберійович – 

заступник голови комісії;  

Савко Іван Іванович – секретар 

комісії; 

Гулачі Гейза Людвикович, Дербак 

Микола Юрійович,  

–  члени  комісії. 

Відсутні: Дем’янчук Василь Юрійович,  

Покорба Юрій Васильович – члени 

комісії 

Запрошені: 
Шпонтак Юрій Михайлович – 
директор департаменту екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, Осійський 

Едуард Йосипович – заступник 

начальника Басейнового управління 

водних ресурсів річки Тиса, 

Бережанський Микола 

Миколайович – громадський діяч, 

представник Закарпатського обласного 

управління лісового та  мисливського 

господарства, представник ГО 

«Рахівське районне товариство 

мисливців і рибалок «Говерла», 

працівники виконавчого апарату 

обласної ради 

          

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд 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 Якубець Василь Юрійович. 

 



 

 

ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії:  

 

Слухали: Про повторний лист ДП «Великобичківське лісомисливське 

господарство» від 18.06.2021 №254 щодо відміни рішення обласної ради від 

16.11.2012 №574 «Про надання мисливських угідь, частини держлісфонду ДП 

«Великобичківське ЛМГ» у користування ГО «Рахівське районне товариство 

мисливців і рибалок «Говерла». 

Виступили: представник ГО «Говерла» повідомив депутатів щодо 

питання сплати внесків, про конфлікт із керівництвом ДП «Великобичківське 

лісомисливське господарство». 

Представник Закарпатського обласного управління лісового та  

мисливського господарства, Якубець В.Ю., Бережанський М.М., Деркач С.Т. 

обговорили питання щодо не врегульованих питань із сплатою внесків за 

договорами для УТМР; про необхідність вислухати і іншу сторону конфлікту. 

Вирішили: Довивчити питання. Заслухати на наступних засіданнях 

постійної комісії керівництво ДП «Великобичківське лісомисливське 

господарство» з зазначеного питання. 

Слухали: Про Звернення Чопської міської ради від 08.07.2021 №03-

15/2273 щодо незаконного видобування піску. 

Виступили: Осійський Е. Й. ознайомив членів постійної комісії  про і-з 

питанням.   

Деркач С.Т. наголосив про своє  многократне підняття цієї проблеми: 

відбору гравійної суміші в результаті чого порушується екобаланс, змінюються 

русла річок області. Запропонував створити тимчасову комісію із вивчення 

даного питання. 

Депутати наголосили на тому, що ситуація потребує вивчення на місцях. 

Про необхідність підключення для вивчення питання і Державну  екологічну 

інспекцію у Закарпатській області та інші інстанції. 

Присутні звернули увагу на  перегляд положень рішення обласної ради 

від 21.09.2017 №911 «Про регулювання водних відносин при проведенні робіт 

із розчистки русел річок у басейні р. Тиса в Закарпатській області» (Шпонтак 

Ю.М.) 

 Вирішили:  утворити тимчасову контрольну комісію Закарпатської 

обласної ради  щодо обстеження проведення робіт з розчистки русел річок у 

Закарпатській області. Винести питання на розгляд президії. 

Слухали: Про  можливість вивчення питання щодо несплати ренти з 

надровидобування в бюджет області користувачами спеціальних дозволів. 

Виступили: Шпонтак Ю.М., Якубець В.Ю. про можливість отримання 

інформації від ДПС. 

 Вирішили: вивчити питання. 

Голосували: За «5» 

Шпонтак Ю.М. підняв питання: щодо спуску в річки області стоків 

підприємств, про проблеми із доступом контролюючих організацій на такі 

підприємства. 



 

Якубець В.Ю. запропонував запросити відповідні контролюючі організації 

на наступні засідання постійної комісії (зокрема Державну  екологічну інспекцію 

у Закарпатській області) для обговорення проблеми. 

Слухали: Лист Чернівецької обласної адміністрації від 14.05.2021 

№01.25/65-846 про підтримку пропозиції встановлення ставки податку лісових 

земель на рівні 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

 Вирішили: не підтримати пропозицію. 

Голосували: За «5» 

Слухали: Звернення первинної профспілкової організації працівників 

Карпатського біосферного заповідника від 05.05.2021 щодо призначення 

директора.  

Виступили: депутати обговорили питання і вирішили, що таки питання 

вирішуються в судовому порядку.  

 Вирішили: до відома. 

Голосували: За «5» 

Слухали: Звернення Рахівської районної ради від 30.06ю2021 №74 «Про 

підтримку звернення Ясинянської селищної ради щодо розмежування меж між 

Тячівським і Рахівським районами по водорозділу». 

 Вирішили: звернення взяти до відома. 

Голосували: За «5» 

Слухали: Про відповідь Закарпатського обласного управління лісового 

та мисливського господарства від 17.06.2021 №02.3-57-961 на лист 

Горінчівської сільської ради Хустського району від 13.04.2021 №704/02-35 щодо 

питання про дострокове розірвання договору оренди з Громадською 

організацією мисливський клуб «Плай-2» код ЄДРПОУ 38153087. 

 Вирішили: взяти до відома 

Голосували: За «5» 

Слухали: Про відповідь МІНДОВКІЛЛЯ на рішення обласної ради №255 

«Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відновлення повноважень 

обласних рад у частині надання спеціальних дозволів на користування 

корисними копалинами місцевого значення. 

 Вирішили: взяти до відома 

Голосували: За «5» 

 

І. Попередній розгляд проектів рішень які виносяться на розгляд 

сесії обласної ради. 

 

Інформував: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

Слухали: 

– Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2021-2025 роки. 



 

– Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які беруть участь у 

програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», на 

2022 – 2023 роки. 

 Вирішили: погодитись із висновками профільної комісії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021 

року) 07100000000 (код бюджету) (Проєкт рішення №1274 ПР/01.1-16 

оприлюднений 14.07.2021) 

Інформував: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 Вирішили: розглянути питання на пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради  

Голосували: За «5». 

Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення 

змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» стосовно 

обов’язкового погодження територіальними громадами створення обʼєктів 

природно-заповідного фонду 

Виступили: Дербак М.Ю. зауважив, що такі погодження не передбачені 

чинним законодавством. 

 Вирішили: на розгляд президії. 

 

 

Голова комісії                                                                   Василь  ЯКУБЕЦЬ 

 

Секретар комісії                                                               Іван САВКО 


