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ПРОТОКОЛ №2 

засідання постійної комісії районної ради з питань земельних  відносин, 

екології та агропромислового  розвитку 

 

м.Чернігів          13.01.2016р. 

 

 Присутні: 

Носенок Ф.М. – голова комісії. 

  

 Члени комісії: 

 Кужель М.М., Сич. О.Д., Репех В.М., Федорець І.В. 

 

Відсутні з поважних причин: 

 Тарасенко О.П., Шегеда С.В., Шпилька Ю.М. 

 

 Запрошені: 

Ларченко О.М. – голова районної ради; 

Пономаренко М.Д. – голова постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку; 

Кругол А.М. – перший заступник голови Чернігівської районної 

державної адміністрації. 

Климчук М.В. – начальник управління агропромислового розвитку 

Чернігівської райдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про план роботи комісії на 2016 рік. 

2. Про використання земель невитребуваних паїв у Чернігівському 

районі. 

 

Додатково: 

 

1. Про звернення Новобілоуського сільського голови щодо користування 

земельними ділянками та нерухомим майном без оформлення 

правовстановлюючих документів на території Новобілоуської сільської ради 

порушниками земельного та податкового законодавства. 

 

2. Про звернення Краснянського сільського голови щодо заперечення 

(погодження) виставлення на аукціон земельних ділянок на території 

Краснянської сільської ради.  

 

 

1. Слухали: Носенка Ф.М. – голову комісії районної ради з питань 

земельних  відносин, екології та агропромислового  розвитку «Про план роботи 

комісії на 2016 рік». 
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 Виступили: 

Носенок Ф.М. – запропонував включити до плану роботи районної ради 

на 2016 рік наступні питання: 

1. Аналіз використання земель невитребуваних паїв. 

2. Про використання земель під господарськими дворами. 

3. Про стан справ щодо використання міжпайових доріг. 

 Вирішили: членам комісії на наступне засідання постійної комісії подати 

свої пропозиції щодо включення питань до плану роботи районної ради на 2016 

роки з урахуванням запропонованих питань (одноголосно). 

 

2. Слухали: Кругола А.М. – першого заступника голови Чернігівської 

районної державної адміністрації «Про використання земель невитребуваних 

паїв у Чернігівському районі». 

Виступили: 

Носенок Ф.М. – запропонував Чернігівській районній державній 

адміністрації підготувати, а районній раді на черговій сесії районної ради 

розглянути питання «Використання земель Чернігівського району» в частині 

використання земель не витребуваних паїв. 

Вирішили: на черговій сесії районній раді на черговій сесії районної 

ради розглянути питання «Про використання земель невитребуваних паїв у 

Чернігівському районі» (одноголосно). 

 

3. Слухали: Носенка Ф.М. – голову комісії районної ради з питань 

земельних  відносин, екології та агропромислового  розвитку «Про звернення 

Новобілоуського сільського голови щодо користування земельними ділянками 

та нерухомим майном без оформлення правовстановлюючих документів на 

території Новобілоуської сільської ради порушниками земельного та 

податкового законодавства». 

Виступили: 

Кругол А.М. – запросив представника від постійної комісії на засідання, 

що буде проводити Чернігівська районна державна адміністрація з 

представниками підприємств, установ та організації, що користуються 

земельними ділянками  без оформлення правовстановлюючих документів на 

території Новобілоуської сільської ради. 

Вирішили: делегувати Репеха Володимира Михайловича – члена 

постійної комісії на засідання,  що буде проводити Чернігівська районна 

державна з питання «Про звернення Новобілоуського сільського голови щодо 

користування земельними ділянками та нерухомим майном без оформлення 

правовстановлюючих документів на території Новобілоуської сільської ради 

порушниками земельного та податкового законодавства» (одноголосно). 

  

4. Слухали: Носенка Ф.М. – голову комісії районної ради з питань 

земельних  відносин, екології та агропромислового  розвитку Про звернення 

Краснянського сільського голови щодо заперечення (погодження) виставлення 

на аукціон земельних ділянок на території Краснянської сільської ради». 
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Вирішили: доручити Носенку Федосу Михайловичу – голові постійної 

комісії з виїздом на місце вивчити стан справ, що викладений в заяві та про 

результати доповісти на наступному засіданні постійної комісії (одноголосно). 

 

 

Голова комісії        Ф.М. Носенок 

 

Секретар комісії        О.Д. Сич 

 


