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ПРОТОКОЛ №9 

засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, 

екології та агропромислового розвитку 

 

м.Чернігів          08.11.2016р. 

 

 Присутні: 

Носенок Ф.М. – голова комісії. 

  

 Члени комісії: 

 Репех В.М., Федорець І.В., Сич. О.Д., Шегеда С.В., Шпилька Ю.М. 

 

Відсутні з поважних причин: 

 Тарасенко О.П., Кужель М.М. 

 

 Запрошені: 

Брей В.М. - представник Управління Держгеокадастру у Чернігівському 

районі. 

Потапенко Л.І. – начальник фінансового управління Чернігівської 

районної державної адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

січня 2016 року “Про районний бюджет на 2016 рік”. 

 

2. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку: земельної ділянки загальною площею 25,2177 га сільськогосподарських 

угідь – багаторічних насаджень (садів) на території садівничого товариства 

«Вираж», Киселівської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської 

області (за межами населеного пункту). 

 

3. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку: земельної ділянки загальною площею 29,2681 га сільськогосподарських 

угідь – багаторічних насаджень (садів) на території садівничого товариства 

«Вогник», Киселівської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської 

області (за межами населеного пункту). 

 

4. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 18,9801 га, яка надана в оренду, 

строком на 49 років, за рахунок земель державної власності ФГ «Агро-Мир 

Плюс» для ведення фермерського господарства на території Левковицької 

сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 
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5. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 24,2641 га, яка надана в оренду, 

строком на 49 років, за рахунок земель запасу ФГ «Агро-Мир Плюс» для 

ведення фермерського господарства на території Левковицької сільської ради 

Чернігівського району Чернігівської області. 

 

6. 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. 

 

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 

лісового фонду правонаступниками сільськогосподарських підприємств 

Семенівського району» з метою визначення доцільності проведення такої 

роботи на території Чернігівського району. 

 

3. Інше. 

 

1. Слухали: Потапенко Л.І. – начальник фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації  «Про внесення змін до рішення 

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

2016 рік». 

Вирішили: рекомендувати районній раді винести на засідання чергової 

сесії та затвердити запропонований проект рішення  (одноголосно). 

 

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

апарату Чернігівської районної ради (питання 2-6 порядку денного). 

 Вирішили: рекомендувати районній раді винести на засідання чергової 

сесії та затвердити запропоновані проекти рішень (питання 2-6 порядку 

денного) (одноголосно). 

 

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

апарату Чернігівської районної ради  
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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). 

  

 

 

 

Голова комісії        Ф.М. Носенок 

 

Секретар комісії        О.Д. Сич 

 


