
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 13 травня 2022 року 

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал обласної ради 

 Склад комісії: 7 чоловік 

Присутні: АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії; ДЕРКАЧ Степан Тіберійович – 

заступник голови комісії,   

КЕМЕНЯШ Олександр Михайлович,  

САВКО Іван Іванович – члени комісії 

Відсутні: ДЕРБАК Микола Юрійович – секретар 

комісії; ГУЛАЧІ Гейза Людвикович, 

ЯКУБЕЦЬ Василь Юрійович  –  члени 

комісії  

Також присутні:  ШЕКЕТА Андрій Андрійович – І заступник 

голови ради,  

ЛИВЧ Мирослава Михайлівна  – керуючий 

справами обласної ради 

 

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд профільних питань (проектів  рішень), які планується 

винести  на розгляд пленарного засідання  6 сесії обласної ради. 

ІІ. Розгляд  листів, що надійшли до постійної комісії. 

 

Головував на засіданні – АНДРІЇВ Андрій Євстахович голова постійної 

комісії з питань екології та використання природних ресурсів. 

Андрій Євстахович привітав присутніх членів постійної комісії та інших 

учасників засідання, зауважив, що кворум є. Також зазначив, що у зв’язку з 

відсутністю секретаря постійної комісії ДЕРБАКА М.Ю. необхідно обрати 

секретаря засідання і запропонував кандидатуру САВКА Івана Івановича. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: обрати секретарем засідання САВКА Івана Івановича. 

 

Також Андрій Євстахович ознайомив присутніх із порядком денним та 

поставив на голосування питання «Про погодження порядку денного засідання 

постійної комісії». 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

 

 

 



 

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

планується винести  на розгляд пленарного засідання  6 сесії обласної ради. 

 

 

27. Слухали: Про затвердження проєкту зон санітарної охорони (ЗСО) 

водозабірної ділянки надр (свердловина № 107/05) в смт. Вишково Хустського 

району Закарпатської області  

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради  

 Виступили: ДЕРКАЧ С. Т.,  КЕМЕНЯШ О. М.,    САВКО І. І.  

АНДРІЇВ А. Є. запропонував включити питання до порядку денного 6-ї 

сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії 

обласної ради. 

28. Слухали: Про затвердження проєкту зон санітарної охорони (ЗСО) 

водозабірної ділянки мінеральних природних столових вод родовища «Веча», 

свердловина № 1-Л(СВ) у с. Вовчий ур. Ждимир Мукачівського (Свалявського) 

району. 

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради  

 Виступили: ДЕРКАЧ С. Т.,  КЕМЕНЯШ О. М.,    САВКО І. І.  

АНДРІЇВ А. Є. запропонував включити питання до порядку денного 6-ї 

сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії 

обласної ради. 

33. Слухали: Про скасування рішення обласної ради від 21.12.2012 № 640 

«Про надання мисливських угідь у користування громадській організації 

Товариство мисливців та рибалок «Єгер». 

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради  

 Виступили: ДЕРКАЧ С. Т.,  КЕМЕНЯШ О. М.,    САВКО І. І.  

АНДРІЇВ А. Є. запропонував включити питання до порядку денного 6-ї 

сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії 

обласної ради. 



 

Слухали: Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (зі змінами від 

25.02.2021, 02.12.2021)   

Виступили: ШЕКЕТА Андрій Андрійович поінформував присутніх про 

хід виконання природоохоронної програми. 

ДЕРКАЧ С. Т.,  КЕМЕНЯШ О. М.,    САВКО І. І. обговорили питання. 

АНДРІЇВ А. Є. запропонував взяти звіт до відома і поставив питання на 

голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Взяти до відома. 

 

Деркач С.Т. в котрий раз звернув увагу на проблемне питання – 

несанкціонований видобуток гравійної суміші під виглядом розчистки русел 

річок в нашій області. 

 

Також депутати обговорили питання, які пропонуються для розгляду 

на сесії обласної ради: 

42. Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ, міст області розміщених в с. Вільшани 

Хустського району. 

23. Про призначення начальника Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад». 

17. Про звіт директора Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради. 

18. Про звіт директора Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород». 

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2021  

№ 480 (Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання). 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради. 

 

ІІ. Розгляд  листів, що надійшли до постійної комісії: 
 

Слухали: Про звернення депутатів Ясинянської селищної ради від 7 лютого 

2022 № 1704. 

Виступили: Андріїв А.Є. запропонував звернення взяти до відома та 

поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: взяти до відома. 

 

Голова комісії                                                                   Андрій АНДРІЇВ 

 

Секретар засідання                                                          Іван САВКО 


