ПРОТОКОЛ № 11/2020
чергових зборів членів ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та
членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській
міській раді
м. Чернігів

12.08.2020

Склад ради: 35 Громадських інституцій
присутні на зборах 20 представників: в/ч А4507, ГО "Кримська Громада", ГО
«Всеукраїнська спілка полонених», ГО "Єдина родина Чернігівщини", ГО
"Родина Воїна",
РПС ПОП "Чернігів", ГО «Мстислав»,
ГО "Жіноча
волонтерська
сотня
Самооборони
Чернігівщини",
ГО
"Центр
психолого-соціальної допомоги "Ресурс" , ГО "Спілка прикордонників
Чернігівщини ветеранів АТО, в/ч А4218, ВСП ЧЗВ МОУ, Управління
патрульної поліції в Чернігівській області ДПП, Управління ДСНС, Спілка 13
БТРО, , ГО Військово-спортивний клуб "Північний Корпус", ЧВП ГУНП, ВО
"Бойове братерство України, ГО «Північні вовки», 4 ЦЗІ та КБ в ІТС
відсутні на зборах без поважних причин 15 представників: ГО "Чернігівська
міська асоціація "Конкордія", в/ч А2995, в/ч А1624, в/ч А2984, в/ч А4444, 3066,
ГО "Рух учасників та ветеранів АТО", в/ч А3537, в/ч А3082, ГУ ДФС у
Чернігівський обл., в/ч А2622, КУ "ЧОЦ комплексної реабілітації та
обслуговування УБД, в/ч Т0500, в/ч А0354, ЧОТЦК та СП

Запрошені: - представники Громадських інституцій.
- начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міської
ради - Дмитренко Василь Лук’янович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про прийняття рішення щодо жеребкування та розподілу
земельних ділянок на районі «Лісковиця» м. Чернігова для «індивідуального
садівництва» учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) воїнів
АТО/ООС.
2. Розгляд заяви ГУРСЬКОГО Олександра Анатолійовича щодо
клопотання надання дозволу на розробку документації із землеустрою по
встаноленню меж земельної ділянки з метою оформлення у власність,
орієнтованою площею 0,0025 га за адресою м. Чернігів, автокоопекратив №34,
гараж №199 по вул. Корольова
3. Доведення інформації щодо земель с/г призначення
4. Визначення дати та способу жеребкування з попереднього розподілу
земельних ділянок.
5. Інше.

1. СЛУХАЛИ:
Про прийняття рішення щодо жеребкування та розподілу земельних
ділянок на Лісковиці для сільськогосподарських потреб учасникам АТО/ООС.
ВИСТУПИЛИ:
- Ткачук О.А. виступив з інформацією щодо обмежень у використанні
земельних ділянок, які пропонуються до розподілу в районі «Лісковиця»,
посилаючись на листа з інформацією від працівників Департамента культури
та туризму Чернігівської ОДА про історичні цінності цього земельного
масиву.
- Дмитренко В.Л., Начальник Управління земельних ресурсів
Чернігівської міської Ради виступив з інформацією щодо відсутності
обмежень по земельному масиву, що пропонується до розподілу. Також він
показав на моніторі сесійної зали схему земельної ділянки орієнтованою
площею 50га, на якій немає ніяких археологічних обмежень, посилаючись на
всі офіційні документи, які є в Чернігівській міській Раді.
Крім того Дмитренко В.Л. гарантував, що він надасть схему масиву з
номерами земельних ділянок одразу після отримання Протоколу загальних
зборів Ради АТО/ООС з результатами жеребкування.
Артеменко І.В. необхідно довести до всіх ветеранів можливі
проблеми, з якими доведеться стикнутись при отриманні цих земельних
ділянок.
Мироненко В.В., - проблема існує, пропоную залучити
представників засобів масової інформації до її висвітлення.
Одноколов О. О. вніс пропозицію залишити ділянки, які можна
розподілити без проблем, решту – видалити з розподілу.
Мельник С.М. не підтримала пропозицію Одноколова О. і
запропонувала розподіляти всі ділянки, які будуть надані, та попередити
людей про стан ділянок і можливі фінансові ризики.
Ткачук О.А, який вніс пропозицію доручити Кузіній С.В. – члену
земельної комісії, перевірити та підготувати списки.
УХВАЛИЛИ:
Провести розподіл всіх земельних ділянок, та довести всю інформацію
до ветеранів.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 15
"ПРОТИ" – 2
"УТРИМАЛИСЬ" – 3
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяви ГУРСЬКОГО Олександра Анатолійовича щодо
клопотання надання дозволу на розробку документації із землеустрою по
встаноленню меж земельної ділянки з метою оформлення у власність,

орієнтованою площею 0,0025 га за адресою м. Чернігів, автокоопекратив №34,
гараж №199 по вул. Корольова
ВИСТУПИЛИ:
Єрмак С.В - щодо підтримання прохання узаконення права власності на
майно Гурського О.А., - гараж, яким він давно користується та хоче узаконити
майнове право
Ткачук О.А, який вніс пропозицію підтримати.
ВИРІШИЛИ:
Направити клопотання до Чернігівської міської Ради з приводу
оформлення документів Гурського О.А. на оформлення майнового права,
згідно його заяви
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 16
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 4
3. СЛУХАЛИ:
Інформації щодо земель сільськогосподарського призначення.
ВИСТУПИЛИ:
Коломієць І.В. - На даний час є можливість надати допомогу учасникам
бойових дій АТО/ООС по отриманню земельних ділянок, площею 2,0га для
сільськогосподарського призначення. Представникам організацій необхідно
довести до своїх колег цю інформацію.
ІНФОРМАЦІЮ ПРИЙНЯЛИ ДО ВІДОМА.
4. СЛУХАЛИ:
Визначення дати та способу жеребкування попереднього розподілу
земельних ділянок.
ВИСТУПИЛИ:
- Бизган І.М. висловив пропозицію щодо того щоб в жеребкуванні було
застосовано два барабани, в яких один – для прізвища отримувача, а другий –
для номеру земельної ділянки.
- Ткачук О.А. висловив пропозицію щодо того щоб в жеребкуванні було
застосовано один барабан - для номеру земельної ділянки, а прізвища
зачитувати по списку ветеранів для отримання земельної ділянки.
УХВАЛИЛИ:
Для жеребкування застосовувати два барабани, та провести
жеребкування о 16.00 18 серпня 2020 року в сесійній залі Чернігівської міської
Ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 13
"ПРОТИ" – 3
"УТРИМАЛИСЬ" – 4
5. Інше
5.1. СЛУХАЛИ:
Пропозиції щодо змін у Положення про присвоєння почесного звання
«ЗАХИСНИК УКРАЇНИ-ГЕРОЙ ЧЕРНІГОВА»
ВИСТУПИЛИ:
-Бачурін С.М. щодо змін у Положенні «Захисник України-Герой
Чернігова»
- Ткачук О.А. висловив думку про необхідність залучення всіх
організацій родин загиблих воїнів до обговорення пропозицій, ознайомити з
ними всіх представників Ради ветеранів, та потім винести на обговорення та
голосування.
Бачурін С.М. погодився.
Інформацію прийняли ДО ВІДОМА
5.2. СЛУХАЛИ:
Пропозиції щодо написання нового листа до Департаменту соціального
захисту ОДА
ВИСТУПИЛИ:
-Бачурін С.М. запропонував повторно написати листа до Департаменту
соціального захисту Чернігівської ОДА з метою отримання інформації про
надання метеріальної допомоги пільговим категоріям громадян в період
2017-2020рр
Інформація на голосування НЕ ВИНОСИЛАСЯ, та була прийнята ДО
ВІДОМА.

