
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 04.08.2016 р. 

Час  проведення:  10.00 год. 

Місце  проведення: малий зал 
 

 Присутні: 
Кудрик І.В.– головуючий, голова постійної комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. 
 

 Члени комісії: 

 Дуденко А.М., Кубрак М.М. Кравченко А.С. 
 

Відсутні з поважних причин: 

 Любченко А.В. Загаба В.М. 
 

 Запрошені: 

Поліщук В.А. – заступник голови Чернігівської районної ради; 

Кузьмін С. М. – в.о. начальника Управління Держгеокадастру в Чернігівському  

районі Чернігівської  області; 

Пономаренко Є.В. – начальник філії Чернігівський райавтодор» ДП 

«Чернігівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; 

Скуратович А.М.  – голова Чернігівської районної організації  ветеранів; 

Руденко Д. М. – головний лікар комунального лікувально-профілактичного  

закладу «Чернігівська ЦРЛ»; 

Коханевич С.П. – директор КПНЗ «Будинок школяра»; 

Митькевич В.М. – директор КПНЗ «Центр туристично-країзнавчої творчості»; 

Ващенок Б.М. – депутат районної ради; 

Трейтяк С.С. – депутат районної ради; 

Ірха П.І. – депутат районної ради; 

представники від Чернігівської райдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

району за І півріччя 2016 року. 
 

Слухали: Стецикевич Людмилу Анатоліївну – начальника управління 

економічного розвитку Чернігівської райдержадміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку району за І півріччя 2016 року», як рішення 

ради.  

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 



2. Про звіт про виконання  районного бюджету за І півріччя 2016 року. 
 

Слухали: Потапенко Ларису Іванівну – начальника фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації. 
 

З питанням до доповідача Потапенко Л.І. звернулась Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про звіт по виконанню районного 

бюджету за 1 півріччя 2016 року», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

3. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 

січня 2016 року «Про районний бюджет на 2016 рік».  
 

Слухали: Потапенко Ларису Іванівну – начальника фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації. 
 

З питанням до доповідача Потапенко Л.І. звернулись депутати Кудрик І.В., 

Кубрак М.М., Дуденко А.М., Кравченко А.С.  
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

Чернігівської районної ради від 29 січня 2016 року «Про районний бюджет на 

2016 рік», як рішення ради. 

Голосували «за» – 2 чол. (Кубрак М.М., Кравченко А.С.) 

«утримався» - 2 чол. (Кудрик І.В., Дуденко А.М.) 

Рішення не прийнято. 
 

4. Про роботу Управління Держгеокадастру в Чернігівському районі 

по врегулюванню земельних  відносин. 
 

З даного питання виступила депутат Кудрик І.В. 
 

Вирішили: В зв’язку з відсутністю матеріалів з даного питання та доповідача – 

Кузьміна С.М. - в.о. начальника управління Держгеокадастру в Чернігівському 

районі, питання зняти з порядку денного та розглянути його на сесії районної 

ради. 

 

5. Про роботу філії «Чернігівський райавтодор» дочірнього 

підприємства «Чернігівський облавтодор» відкритого акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги 

України» на території Чернігівського району. 
 

З даного питання виступила депутат Кудрик І.В. 
 

Вирішили: В зв’язку з відсутністю доповідача – начальника філії 

Чернігівський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» Пономаренка Є.В., питання зняти з порядку 

денного та розглянути його на сесії районної ради. 

 



6. Про внесення змін до рішення районної ради від 06 листопада 2015 

року «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту 

Чернігівського району на 2016-2020 роки». 
 

Слухали: Мезенцеву Раїсу Геннадіївну – головного спеціаліста з питань 

цивільного захисту управління економічного розвитку Чернігівської районної 

державної адміністрації 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 06 листопада 2015 року «Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 2016-2020 роки», як 

рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

7. Про внесення змін до рішення районної ради від 05 грудня 2012 року 

«Про Програму перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на 

території Чернігівського району на 2013-2017 роки». 
 

Слухали: Мезенцеву Раїсу Геннадіївну – головного спеціаліста з питань 

цивільного захисту управління економічного розвитку Чернігівської районної 

державної адміністрації 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 05 грудня 2012 року «Про Програму перевезення та 

поховання померлих та загиблих осіб на території Чернігівського району на 

2013-2017 роки», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято.   

 

8. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 

січня 2016 року «Про затвердження районної Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації 

та районної ради на 2016 рік». 
 

Слухали: Ляшенко Євгенію Олегівну – головного спеціаліста відділу 

організаційно – кадрової роботи апарату Чернігівської районної державної 

адміністрації 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

Чернігівської районної ради від 29 січня 2016 року «Про затвердження 

районної Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

районної державної адміністрації та районної ради на 2016 рік», як рішення 

ради. 



Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято.   

 

9. Про хід виконання районної програми «Ветеран» на 2012-2016 роки. 
 

Слухали: Лугову Валентину Миколаївну – начальника управління 

соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про хід виконання районної 

програми «Ветеран» на 2012-2016 роки», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

10. Про затвердження програми «Ветеран» Чернігівської районної 

організації ветеранів на 2016-2020 роки.  
 

Слухали: Скуратовича Анатолія Михайловича – голову Чернігівської 

районної організації ветеранів. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження програми 

«Ветеран» Чернігівської районної організації ветеранів на 2016-2020 роки», як 

рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

11. Про хід виконання районної цільової Програми розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-

2016 роки. 
 

Слухали: Бабинця Миколу Володимировича – завідувач сектору опіки, 

піклування, усиновлення та захисту майнових прав дітей служби у справах 

дітей Чернігівської райдержадміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про хід виконання районної цільової 

Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності на 2011-2016 роки», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

12. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 травня 2011 

року «Про затвердження районної цільової Програми розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-

2016 роки». 



 

Слухали: Бабинця Миколу Володимировича – завідувач сектору опіки, 

піклування, усиновлення та захисту майнових прав дітей служби у справах 

дітей Чернігівської райдержадміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 25 травня 2011 року «Про затвердження районної цільової 

Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності на 2011-2016 роки», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

13. Про хід виконання районної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки в новій редакції за 2015 рік. 
 

Слухали: Руденка Дмитра Миколайовича – головного лікаря  комунального  

лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ». 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про хід виконання районної 

цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-

2016 роки в новій редакції за 2015 рік», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

14. Про звіт комунального лікувально-профілактичного закладу 

«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області про діяльність за 2015 рік. 
 

Слухали: Руденка Дмитра Миколайовича – головного лікаря  комунального  

лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ». 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт комунального лікувально-

профілактичного закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області про діяльність за 2015 рік», 

як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

15. Про затвердження списку присяжних Чернігівського районного 

суду Чернігівської області. 
 

Слухали: Мальцеву Лесю Петрівну – спеціаліста І категорії організаційного 

відділу виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 



 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження списку 

присяжних Чернігівського районного суду Чернігівської області», як рішення 

ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

16. Про стан виконання Програми розвитку освіти Чернігівського району 

на 2013- 2017 роки. 
 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про стан виконання Програми 

розвитку освіти Чернігівського району на 2013- 2017 роки», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

17. Про затвердження результатів конкурсу та про переможця 

конкурсу. 
 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження результатів 

конкурсу та про переможця конкурсу», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

18. Про реорганізацію Шестовицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області. 
 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про реорганізацію Шестовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської 

області», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

19. Про звіт робочої групи з питання аналізу освітньої та господарської 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівського району. 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 



 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт робочої групи з питання 

аналізу освітньої та господарської діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів Чернігівського району», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

20. Про безоплатну передачу в комунальну власність Мохнатинської 

територіальної громади об’єктів нерухомості. 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про безоплатну передачу в 

комунальну власність Мохнатинської територіальної громади об’єктів 

нерухомості», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

21. Про надання дозволу на списання нерухомого майна, що перебуває на 

балансі відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації. 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про надання дозволу на списання 

нерухомого майна, що перебуває на балансі відділу освіти Чернігівської 

районної державної адміністрації», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

22. Про укладання контракту з начальником комунального підприємства 

«Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської 

районної ради. 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про укладання контракту з 

начальником комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної 

інвентаризації» Чернігівської районної ради», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 



23. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 16 

лютого 2016 року «Про план діяльності Чернігівської районної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік». 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення 

Чернігівської районної ради від 16 лютого 2016 року «Про план діяльності 

Чернігівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 

рік», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

24. Про розгляд рішення Житомирської районної ради від 29 квітня 2016 

року № 71 «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Депутатам ВРУ від Житомирської області Кабінету Міністрів України та 

головам районних рад України». 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про розгляд рішення 

Житомирської районної ради від 29 квітня 2016 року № 71 «Про звернення до 

Президента України, ВРУ, Депутатам ВРУ від Житомирської області КМУ 

та головам районних рад України», як рішення ради. 

Голосували «за» – 0 чол. ,«утримався» - 4 чол. (Кудрик І.В., Дуденко 

А.М., Кубрак М.М., Кравченко А.С. ) 

Рішення не прийнято. 

 

25. Про звіт комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 

Чернігівської області» про свою діяльність. 
 

Слухали: Борисенко Наталію Сергіївну – заступника директора з навчально 

– виховної роботи  КПНЗ «Центр туристично-країзнавчої творчості». 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої 

творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» про свою 

діяльність», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 



26. Про звіт комунального позашкільного навчального закладу «Будинок 

школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» про свою 

діяльність. 
 

Слухали: Коханевич Світлану Петрівну - директора КПНЗ «Будинок 

школяра. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної 

ради Чернігівської області» про свою діяльність», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

27. Про запит депутата Трейтяка С.С. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про запит депутата Трейтяка С.С.», 

як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

28. Про запит депутата Трейтяка С.С. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про запит депутата Трейтяка С.С.», 

як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

29. Про запит депутатів Кубрака М.М., Мисюри О.О., Гуртового П.М., 

Коропа О.М., Ірхи П.І. 
 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 
 

Вирішили: рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про запит депутатів Кубрака 

М.М., Мисюри О.О., Гуртового П.М., Коропа О.М., Ірхи П.І.», як рішення ради. 

Голосували «за» – (одноголосно). Рішення прийнято. 

 

З поважних причин депутат районної ради Кубрак М.М. покинув 

засідання постійної комісії. 

Виступила голова постійної Кудрик І.В. та повідомила, що на засіданні 

постійної комісії присутні лише 3 депутата. Для подальшого розгляду питань, 

зазначених в порядку денному, для кворуму потрібно не менше ніж 4 депутата. 

В зв’язку з чим перелік питань, згідно порядку денного, а саме: 

- про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 50,0000 га, яка надана в 



оренду громадянину Шкурко Євгенію Михайловичу для ведення фермерського 

господарства на території Слабинської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 25,0000 га, яка надана в 

оренду громадянину Шкурко Євгенію Михайловичу для ведення фермерського 

господарства на території Слабинської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області(за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення (рілля) 

загальною площею 1,6971 га, яка надається в оренду, строком на 20 років, за 

рахунок земель державної власності громадянину Голощапову Андрію 

Павловичу для ведення особистого селянського господарства на території 

Седнівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області; 

- про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 35,5664 га на території 

Анисівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (за 

межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди на 

земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення  

товарного сільськогосподарського виробництва; 

- про затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної  ділянки загальною площею 22,0000 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Мохнатинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 

право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах; 

- про затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки загальною площею 26,2958 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Мохнатинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 

право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах; 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 40,9413 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами  населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 38,0426 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 31,4558 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 8,5826 га ріллі для ведення фермерського 



господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки площею 7,3202 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту);. 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки площею 7,6273 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Халявинської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту);. 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки площею 79,6183 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Роїщенської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту);. 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 38,2688 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Роїщенської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту);. 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки площею 24,3796 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Пльохівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки площею 16,1520 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Левковицької сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 10,8642 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Жукотківської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 9,2569 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Довжицької сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 10,3975 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 



О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами  населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 27,8742 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 27,5556 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 18,7683 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за  межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 17,2003 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за  межами населеного пункту); 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 12,0738 га ріллі для ведення фермерського 

господарства за рахунок земель резервного фонду наданих в оренду Симончуку 

О.В. на території Шибиринівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту; 

- про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0,1498 га, яка надається 

в оренду, строком на 7 років, за рахунок земель державної власності ТОВ 

«АННАТ КЕРАМІК» під будівництво водовідвідного каналу для забезпечення 

розробки Льгівського родовища цегельної сировини на території Левковицької 

сільської ради Чернігівського району Чернігівської  області; 

- про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0468 га, яка надається 

в оренду, строком на 7 років, за рахунок земель державної власності ТОВ 

«АННАТ КЕРАМІК» під будівництво водовідвідного каналу для забезпечення 

розробки Льгівського родовища цегельної сировини на території Левковицької 

сільської ради Чернігівського району Чернігівської області,  

на засіданні постійної комісії не розглядатимуться. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В. Кудрик 

 

 


