
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 21 жовтня 2021 року 

Час проведення: 14.00 год 

Місце проведення:   (5 поверх) малий зал 

Присутні: Якубець Василь Юрійович – голова комісії, 

Деркач Степан Тіберійович – заступник 

голови комісії; Савко Іван Іванович – 

секретар комісії; 

Дербак Микола Юрійович, 

Дем’янчук Василь Юрійович 

Гулачі Гейза Людвикович  –  члени  комісії 

Відсутні: Дуран Іван Петрович,  Покорба Юрій 

Васильович, Фізеші Йосип Йосипович – 
члени комісії 

Також присутні:  Іванчо В.В. – заступник голови ради,  

Сигидін О. І., Шпонтак Ю.М. – начальник 

департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

Порядок денний: 

 

Відкрив та вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та використання природних ресурсів Якубець Василь Юрійович. 

 

І. Попередній розгляд профільних питань (проєктів рішень), які 

виносяться на розгляд пленарного засідання  4 сесії обласної ради. 

 

Слухали: 

Інформував: Сигидін Олег Ігорович – заступник 

начальника управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради 

   – Про затвердження проєкту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т. 

–  Про затвердження проєкту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т. 

Виступили: Іванчо О.І., Якубець В.Ю., Савко І. І. 

Вирішили: включити питання до порядку денного 4-ї сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 5, «УТРИМАВСЯ» -1 (Гулачі Г.Л.). 

Слухали: Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки. 

Інформував:  Бортейчук Юрій Юрійович – начальник 



 

управління правового забезпечення діяльності 

обласної ради 

Виступили: Якубець В.Ю. 

Вирішили: включити питання до порядку денного 4-ї сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 5 

 

ІІ. Попередній розгляд питань (проєктів рішень), які виносяться на 

розгляд пленарного засідання  4 сесії обласної ради. 
 

Слухали: 1.Про утворення Обласного антикризового штабу. 

Інформував: Бортейчук Юрій Юрійович – начальник 

управління правового забезпечення 

діяльності обласної ради  

Вирішили: на розгляд пленарного засідання 4 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 6.  

 

Інформувала: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник    

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

Слухали: 2. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 

16.03.2006 №724. 

Виступили: Якубець В.Ю., Дем’янчук В.Ю., Гулачі Г.Л. 

Вирішили: на розгляд пленарного засідання 4 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 6.  

Слухали: 

–  16. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції; 

– 17. Про скорочення окремих посад керівного складу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради; 

–  18. Про внесення змін до структури, чисельності та штатного розпису 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, затверджених рішенням 

обласної ради від 17.12.2020 №77. 

Вирішили: на розгляд пленарного засідання 4 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 6.  

Слухали: 

–  19. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород»; 



 

– 20. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради;  

–  21. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради;  

– 22. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (8 одиниць: 

рентген апарати, компи, пр. машина); 

–  23. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (ГАЗ-33073, 

УАЗ-452, 1994 р., КАВЗ-685, 1982 р.); 

– 24. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» Закарпатської обласної ради (ЗАЗ, модель 1102, 1993 р.); 

–  25. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» Закарпатської обласної ради (ВАЗ, модель 2107, 2004 р.); 

 26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради. 

Вирішили: на розгляд пленарного засідання 4 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 6.  

Слухали: 31.  Про реорганізацію комунальних некомерційних 

підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської обласної ради. 

Виступили: Іванчо В.В. ознайомив присутніх із проєктом рішення.  

Якубець В.Ю. поцікавився чи проєкт рішення погоджувався із 

спеціалістами?  

Деркач С.Т. наголосив, щоб головною ціллю прийняття рішення не було 

«нерухоме майно», щоб  не постраждав ні один медичний працівник. 

Дем’янчук В.Ю. зауважив,  що це не підготовлене рішення, психіатрична 

і дитячі лікарні, до прикладу, повинні існувати окремо. 

Вирішили: Запропонували заслухати Мешка Є. В. – ініціатора проєкту 

рішення. 

Слухали: Про  реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська 

обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради). 

Виступили: Якубець В.Ю., Дем’янчук В.Ю., Деркач С.Т. висловилися 

проти закриття бібліотеки. 

Слухали: Дербак М. Ю. підняв проблемне питання – вивезення твердих 

побутових відходів, наголосив  на відсутності сміттєпереробних заводів в 

області (сміття просто скидається у річки). 



 

Якубець В.Ю. зазначив, що це питання в компетенції 

облдержадміністрації, вони повинні розробити відповідний проєкт. Потрібно 

провести громадські слуханні із розміщення сміттєзвалища чи 

сміттєпереробного заводу. На жаль мешканці населених пунктів не захотять 

проголосувати за таке сусідство, маємо приклади (в с. Широке)  – перекриття 

доріг. 

Дем’янчук В.Ю. відмітив, що в Тячівському  районі вже надходили 

інвестиційні пропозиції щодо можливої  реалізації таких проєктів (утилізації 

ТВП), але стримуючим фактором для потенційних інвесторів є відсутність у 

чинному законодавстві встановлених зелених тарифів на електричну енергію, 

вироблену з твердих побутових відходів.  

Шпонтак Ю.М. поінформував членів профільної постійної комісії щодо 

ситуації із вивозом сміття, сміттєзвалищами, в тому числі про пошук нових 

об’єктів, про роздільне сортування; про підготовку проєкту сміттєпереробного 

заводу на території Полянської громади; про складну ситуацію в бувшому 

Іршавському районі (в с. Дубрівці); щодо відсутності контакту із 

територіальними громадами у питання поводження із ТВП. Юрій Михайлович 

запропонував звернутися до голів ОТГ щодо організації вирішення цієї 

проблеми (зокрема сортуванню ТВП). 

Вирішили: рекомендувати виконавчому апарату обласної ради 

підготувати текст звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін 

до законодавства України у частині впровадження «зеленого тарифу» на 

електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів та включити питання 

до порядку денного 4 сесії як невідкладне. 

 

Деркач С.Т. в котрий раз підняв проблемне питання: несанкціонованого 

видобутку гравійної суміші під виглядом розчистки русел річок. Поінформував 

членів постійної комісії про те, що він направив запити до різних установ про 

надання інформації щодо проведення руслоочисних робіт на річці Тиса та її 

притоках,  що  45 підприємств отримали погодження займатися очисткою русел 

річок. Зачитав ст. 86 Водного Кодексу України: 

 Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду. 

На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з 

будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-

технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна для судноплавства, 

видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та 

гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням 

кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та 

геологорозвідувальні роботи. 

Також Степан Тіберійович  повідомив, що  звертався до  Держгеонадр 

України і отримав відповідь, що вони  не надавали дозволів для видобутку 

гравію в нашій області. Зауважив, що можливо треба рекомендувати скасувати 

рішення № 911 від 21.09.2017 «Про регулювання водних відносин при 



 

проведенні робіт із розчистки русел річок у басейні р. Тиса в Закарпатській 

області» щоб під виглядом розчистки не відбувався незаконний видобуток 

гравію. Запропонував заслухати на пленарному засіданні сесії обласної ради 

інформацію від компетентних установ і служб щодо вищезазначеного питання. 

Вирішили: Заслухати на сесії обласної ради інформацію представників 

Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, Державної екологічної 

інспекції у Закарпатській області та Управління Державного агентства рибного 

господарства України у Закарпатській області про хід виконання рішення 

облради №911 від 21.09.2017 «Про регулювання водних відносин при 

проведенні робіт із розчистки русел річок у басейні р. Тиса в Закарпатській 

області». 

 

 

Голова комісії                                                                   Василь  ЯКУБЕЦЬ 

 

 

Секретар комісії                                                               Іван САВКО 


