ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
екології та використання природних ресурсів
Дата проведення: 15 грудня 2021 року
Час проведення: 14.00 год
Місце проведення: (5 поверх) кабінет І заступника голови ради
Склад комісії: 7 чоловік
Присутні: Андріїв Андрій Євстахович – голова комісії,
Деркач Степан Тіберійович,
Дербак Микола Юрійович,
Гулачі Гейза Людвикович,
Савко Іван Іванович
Якубець Василь Юрійович – члени комісії
Відсутні: Кеменяш Олександр Михайлович – член
комісії
Також присутні: Шекета Андрій Андрійович – І заступник
голови ради,
Шпонтак Ю.М. – начальник департаменту
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації
Резеш Карло Карлович
– голова
Берегівської районної ради,
Товт Олександр Жигмундович – голова
Косинської сільської ради, працівники
виконавчого апарату обласної ради
Ревта Євген – представник приватного
підприємства «Грінфілд-Закарпаття»
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів.
ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань екології та використання
природних ресурсів.
ІІІ. Про затвердження переліку природоохоронних заходів (об’єктів) та обсяг
їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 -2023 роки. (лист
облдержадміністрації від 10.11.2021 №06-9/3418).
ІV. Попередній розгляд профільних питань (проєктів рішень), які планується
винести на розгляд пленарного засідання 5 сесії обласної ради:
– Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки
Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т (с. Косонь Берегівського
району)

– Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки
Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т (с. Косонь Берегівського
району);

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття заходів зі
збереження Державного підприємства «Воловецьке лісове господарство.
Ініціатор – депутат Щербей М. В. (депзапит). Звернення Воловецької та
Жденіївської селищних рад та Нижньоворітської сільської ради щодо
призупинення дії по припиненню діяльності ДП «Воловецьке лісове
господарство шляхом відміни (скасування) наказу Державного Агентства лісових
ресурсів.
V. Попередній розгляд проектів рішень, які планується винести на розгляд
пленарного засідання 5 сесії обласної ради (перелік додається).
VІ. Розгляд листів, що надійшли до постійної комісії:
1. «Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо необхідності
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері мисливського
господарства.
2. Лист Великоберезької сільської ради від 28.10.2021 щодо питання
перереєстрації ДП «Берегівське ЛГ» на територію Великоберезької ТГ, а також
відповідь обласної ради на нього із зазначенням, що лист переданий на розгляд
профільної постійної комісії.
3. Про депутатське звернення депутата Деркача С.Т. щодо врегулювання
питання самовільної рубки дерев та засмічення території твердими побутовими
відходами в с. Ділове, Рахівського району.
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. Запропонував затвердити порядок
денний та поставив це питання на голосування.
Голосували: «ЗА» 5, «ПРОТИ» 0, «УТРИМАВСЯ» 0.
Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.
І. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів.
Слухали: Андріїва А.Є., який запропонував обрати заступником голови
постійної комісії обласної ради з питань екології та використання природних
ресурсів Деркача С.Т.
Виступили: Дербак М.Ю., Гулачі Г.Л., Савко І.І. підтримали пропозицію.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії з питань екології
та використання природних ресурсів Деркача Степана Тіберійовича.

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів.
Слухали: Андріїва А.Є., який запропонував обрати секретарем постійної
комісії обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів
Дербака М. Ю.
Виступили: Деркач С.Т., Гулачі Г.Л., Савко І.І. підтримали пропозицію.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Обрати секретарем постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів Дербака Миколу Юрійовича.
ІІІ. Про затвердження переліку природоохоронних заходів
(об’єктів) та обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році
Програми охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 -2023 роки. (лист
облдержадміністрації від 10.11.2021 №06-9/3418).
СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку природоохоронних заходів
(об’єктів) та обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони
навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 -2023
роки.
Інформував: ШПОНТАК Юрій Михайлович - директор
департаменту екології та природних ресурсів
ОДА
ВИСТУПИЛИ: Шпонтак Ю.М. інформував, що з метою реалізації у 2021
році Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської
області на 2021 - 2023 роки, яка схвалена розпорядженням голови
облдержадміністрації 14.12.2020 року №730 (зі змінами) та затверджена
рішенням Закарпатської обласної ради 17.12.2020 року №66 (зі змінами)
департамент подає для затвердження перелік природоохоронних заходів
(об'єктів) та обсяги їх фінансування (додається).
Андріїв А. Є. запропонував затвердити перелік.
Голосували: «ЗА» 5 , «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: затвердити перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та
обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони
навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023
роки (лист облдержадміністрації від 10.11.2021 №06-9/3418).
ІV. Попередній розгляд профільних питань (проєктів рішень), які
планується винести на розгляд пленарного засідання 5 сесії обласної ради.

Слухали: Про затвердження проєкту округу та зони санітарної
охорони ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т.
1. Виступили: Андріїв А.Є., Ревта Євген – представник Приватного
підприємства «Грінфілд-Закарпаття», Дербак М.Ю., Деркач С.Т., Товт О.Ж.,
Резеш К.К., Савко І. І.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради.
Слухали: Про затвердження проєкту округу та зони санітарної охорони
ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т.
Виступили: Андріїв А.Є., Ревта Євген – представник Приватного
підприємства «Грінфілд-Закарпаття», Дербак М.Ю., Деркач С.Т., Товт О.Ж.,
Резеш К.К., Савко І. І.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради.
Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття
заходів зі збереження Державного підприємства «Воловецьке
лісове
господарство. Ініціатор – депутат Щербей М. В. (депзапит).
(Звернення Воловецької та Жденіївської селищних рад та
Нижньоворітської сільської ради щодо призупинення дії по припиненню
діяльності ДП «Воловецьке лісове господарство шляхом відміни (скасування)
наказу Державного Агентства лісових ресурсів).
Виступили: Андріїв А.Є.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради.
V. Попередній розгляд проєктів рішень, які планується винести на
розгляд пленарного засідання 5 сесії обласної ради.
Андрій Євстахович запропонував погодитись із висновками профільних
постійних комісій щодо інших проєктів рішень. Члени постійної комісії
підтримали пропозицію.
VІ. Розгляд звернень, листів, матеріалів що надійшли
до постійної комісії:
Слухали: Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо необхідності
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері мисливського
господарства.

Виступили: Андріїв А.Є.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: взяти до відома.
Слухали: Лист Великоберезької сільської ради від 28.10.2021 щодо питання
перереєстрації ДП «Берегівське ЛГ» на територію Великоберезької ТГ, а також
відповідь обласної ради на нього із зазначенням, що лист переданий на розгляд
профільної постійної комісії.
Виступили: Андріїв А.Є, Гулачі Г.Л.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: взяти до відома.
Слухали: Деркача С.Т., який повідомив, що до нього звернулися екоактивісти з проханням допомогти врегулювати питання щодо самовільної рубки
дерев та засмічення території твердими побутовими відходами в с. Ділове
Рахівського району і запропонував створити відповідну робочу групу, виїхати на
місце і розібратися.
Виступили: Андріїв А.Є. виніс пропозицію створити робочу групу з
вивчення вищезазначеного питання на голосування.
Голосували: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати
розпорядження облради щодо утворення робочої групи з вивчення ситуації, яка
виникла в с. Ділове, Рахівського району (щодо самовільної рубки дерев та
засмічення території твердими побутовими відходами).
Також Степан Тіберійович в котрий раз підняв проблемне питання:
несанкціонованого видобутку гравійної суміші під виглядом розчистки русел
річок. Зазначив, що він звертався до різних установ про надання інформації щодо
проведення руслоочисних робіт на річці Тиса та її притоках. Процитував ст. 86
Водного Кодексу України, які можуть проводитися роботи на землях водного
фонду і запропонував створити робочу групу із вивчення цього питання.
Виступили: Якубець В.Ю.
Андріїв А.Є. виніс пропозицію створити робочу групу з вивчення
вищезазначеного питання на голосування.
Голосували: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати
проєкт розпорядження облради «Про утворення робочої групи Закарпатської
обласної ради щодо обстеження проведення робіт з розчистки русел річок у
Закарпатській області».
Голова комісії

Андрій АНДРІЇВ

Секретар комісії

Микола ДЕРБАК

