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ПРОТОКОЛ №8 

засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, 

екології та агропромислового розвитку 

 

м.Чернігів          11.10.2016р. 

 

 Присутні: 

Носенок Ф.М. – голова комісії. 

  

 Члени комісії: 

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

 

Відсутні з поважних причин: 

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

 

 Запрошені: 

Брей В.М. - представник Управління Держгеокадастру у Чернігівському 

районі. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 156,2059 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель запасу громадянину Шпильці Юрію 

Миколайовичу для ведення фермерського господарства на території 

Андріївської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 

2. 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. 

3. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 43,8630 га, яка надається в оренду, 

строком на 7 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Яковенку Сергію Миколайовичу для ведення фермерського господарства на 

території Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району 

Чернігівської області. 

4. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 42,0850 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 
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території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

5. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 23,5326 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 

території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

6. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 4,8741 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 

території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

7. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 4,7915 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 

території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

8. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 4,3615 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 

території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

9. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 5,9265 га, яка надається в оренду, 

строком на 25 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Купрієнку Михайлу Михайловичу для ведення фермерського господарства на 

території Кувечицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

 

Додаткові питання: 

 

1. Інформація начальника Архівного відділу Чернігівської районної 

державної адміністрації Черниш О.Г. щодо передачі документів Національного 

архівного фонду на державне зберігання. 

2. Розгляд рішення Семенівської районної ради «Про Звернення районної 

ради до обласної ради щодо встановлення законності прийняття Чернігівською 

обласною радою рішення про припинення права користування землями 
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лісового фонду правонаступниками сільськогосподарських підприємств 

Семенівського району» з метою визначення доцільності проведення такої 

роботи на території Чернігівського району. 

 

1. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради, який доповів про необхідність надання до 

районної ради пропозицій щодо плану роботи районної ради на 2017 рік (з 

питань компетенції постійної комісії) та надав попередній перелік питань до 

розгляду. 

Вирішили: надати наступні пропозиції до Плану роботи районної ради 

на 2017 рік від постійної комісії з питань земельних відносин, екології та 

агропромислового розвитку: 

1. Про стан оформлення та утримання сміттєзвалищ. 

2. Про стан стихійних сміттєзвалищ. 

3. Про стан роботи щодо природоохоронних питань. 

4. Про стан підготовки та затвердження положень сільських (селищних) 

рад щодо видалення зелених насаджень (аварійних дерев) за межами 

населеного пункту. 

5. Про використання та оформлення земель під об’єктами енергетики. 

6. Про використання та оформлення земель під ставками. 

7. Про вирішення конфліктної ситуації на Киселівському 

комбікормовому заводі. 

8. Про стан взаємодії постійної комісії з робочою групою з питань 

врегулювання земельних відносин Чернігівської РДА та комісією з визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Чернігівської 

РДА. 

9. Про стан відшкодування збитків від несплат за використання земель. 

10. Про використання та оформлення міжпайових доріг. 

11. Про оформлення не витребуваних паїв. 

 

2. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради (питання 1-2 порядку денного). 

 Вирішили: рекомендувати районній раді винести на засідання чергової 

сесії та затвердити запропоновані проекти рішень (питання 1-2 порядку 

денного) (одноголосно). 

 

3. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради «Про затвердження технічної документації 

по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею 43,8630 га, яка 

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

громадянину Яковенку Сергію Миколайовичу для ведення фермерського 

господарства на території Михайло-Коцюбинської селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області», який доповів про відсутність 

висновку державної експертизи землевпорядної документації. 
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 Вирішили: рекомендувати районній раді винести на засідання чергової 

сесії та затвердити запропонований проект рішень при висновку державної 

експертизи землевпорядної документації на дату проведення пленарного 

засідання (одноголосно). 

 

4. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради (питання 4-9 порядку денного). 

 Вирішили: рекомендувати районній раді винести на засідання чергової 

сесії та затвердити запропоновані проекти рішень (питання 4-9 порядку 

денного) (одноголосно). 

 

 5. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради: «Інформація начальника Архівного 

відділу Чернігівської районної державної адміністрації Черниш О.Г. щодо 

передачі документів Національного архівного фонду на державне зберігання», 

який, за відсутності запрошеного доповідача, поінформував членів комісії про 

прохання активізації роботи щодо передачі документів Національного 

архівного фонду на державне зберігання сільськими, селищними радами, за 

якими закріплені депутати-члени постійної комісії. 

Вирішили: інформацію Андрєєва В.В. – начальника загального відділу 

виконавчого апарату Чернігівської районної ради прийняти до відома. 

 

6. Слухали: Андрєєва В.В. – начальника загального відділу виконавчого 

апарату Чернігівської районної ради: «Розгляд рішення Семенівської районної 

ради «Про Звернення районної ради до обласної ради щодо встановлення 

законності прийняття Чернігівською обласною радою рішення про припинення 

права користування землями лісового фонду правонаступниками 

сільськогосподарських підприємств Семенівського району» з метою 

визначення доцільності проведення такої роботи на території Чернігівського 

району», який ознайомив членів постійної комісії з матеріалами Семенівської 

районної ради (одноголосно). 

Вирішили: в зв’язку з тим, що дане питання не має вирішення на рівні 

постійної комісії районної ради, інформацію Андрєєва В.В. – начальника 

загального відділу виконавчого апарату Чернігівської районної ради прийняти 

до відома (одноголосно). 

 

 

 

Голова комісії        Ф.М. Носенок 

 

Секретар комісії        О.Д. Сич 

 


