Протокол № 19
спільного засідання постійних комісій з питань агропромислового розвитку, з
питань екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин та
оцінки землі
21червня 2018 року

м. Запоріжжя

Присутні члени постійної комісії з питань агропромислового розвитку:
Луц Микола Леонтійович
Божко Олег Миколайович
Цяпа Ігор Миколайович
Присутні члени постійної комісії з питань охорони навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі:
Калашник Микола Володимирович
Матущенко Ігор Володимирович
Пругло Сергій Володимирович
Всього депутатів - 6.
Запрошені: Попов Д.М. – директор ТОВ «УкрЄвроБіотоп».
Головує: Луц Микола Леонтійович – голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку.
Порядок денний
1. Про готовність матеріально – технічної бази сільськогосподарських
підприємств району до збирання ранніх зернових культур в 2018 році.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної державної адміністрації.
2. Про план роботи Запорізької районної ради на ІІ півріччя 2018 року.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно – правового відділу
виконавчого апарату Запорізької районної ради.
3. Про закріплення депутатів Запорізької районної ради Запорізької
області сього скликання за територіями сільських, селищних рад.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно – правового відділу
виконавчого апарату Запорізької районної ради.
4. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
17.11.2015 року № 7 «Про обрання персонального складу постійних комісій
Запорізької районної ради Запорізької області» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Шевчишин А.М. – голова Запорізької районної ради.
5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1,
3000 га ТОВ «УкрЄвроБіотон», що надана для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована на

території Степненської сільської ради Запорізького району Запорізької
області.
Інформує: Шевчишин А.М. – голова Запорізької районної ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про готовність матеріально – технічної бази
сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових
культур в 2018 році.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Божко О.М., Матущенко І.В., Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ: висновок № 1 від 21.06.2018 приймається (додається).
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0
2. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на ІІ півріччя
2018 року.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно – правового відділу
виконавчого апарату Запорізької районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Божко О.М., Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
другої сесії проект рішення «Про план роботи Запорізької районної ради на ІІ
півріччя 2018 року».
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0
3. СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Запорізької районної ради
Запорізької області сьомого скликання за територіями сільських, селищних
рад.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно – правового відділу
виконавчого апарату Запорізької районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Шевчишин А.М, Божко О.М, Луц М.Л.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
другої сесії проект рішення «Про закріплення депутатів Запорізької районної
ради Запорізької області сьомого скликання за територіями сільських,
селищних рад».
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
17.11.2015 року № 7 «Про обрання персонального складу постійних комісій
Запорізької районної ради Запорізької області» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Шевчишин А.М. – голова Запорізької районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Божко О.М, Матущенко І.В, Цяпа І.М.Пругло С.В., Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
другої сесії проект рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення
районної ради від 17.11.2015 року № 7 «Про обрання персонального складу
постійних комісій Запорізької районної ради Запорізької області» зі змінами
та доповненнями».
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 1, 3000 га ТОВ «УкрЄвроБіотон», що надана для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що
розташована на території Степненської сільської ради Запорізького району
Запорізької області.
Інформує: Шевчишин А.М. – голова Запорізької районної ради
Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Шевчишин А.М., Божко О.М, Матущенко І.В, Цяпа І.М.,
Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради зняти з розгляду на тридцять
другій сесії проект рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 1, 3000 га ТОВ «УкрЄвроБіотон», що надана для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що

розташована на території Степненської сільської ради Запорізького району
Запорізької області» та направити проект на доопрацювання.
Голосували: за
6
проти
0
утримались
0

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку

М.Л.Луц

Заступник голови постійної комісії
з питань екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин
та оцінки землі

І.В.Матущенко

УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійні комісії
з питань агропромислового розвитку,
з питань екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин та оцінки
землі

ВИСНОВОК
21.06.2018

№1

Про готовність матеріально – технічної
бази
сільськогосподарських
підприємств району до збирання ранніх
зернових культур в 2018 році
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
агропромислового розвитку районної державної адміністрації Тютюми В.О.
постійні комісії дійшли ВИСНОВКУ:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації Тютюми В.О. прийняти до відома.
2.
Рекомендувати
управлінню
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації:
1) організувати в термін до 30 червня поточного року завершення
ремонту та підготовки зернозбиральної техніки, машин і механізмів токових
господарств, проведення їх технологічного налагодження;
2) при необхідності сприяти укладанню міжгосподарських
домовленостей на залучення зернових комбайнів на період жнив ;
3. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємствам району усіх форм
власності:
1) до початку збиральної компанії забезпечити первинними засобами
пожежогасіння (вогнегасниками) зернозбиральну техніку та привести її у
відповідність з протипожежними вимогами;
2) розмістити на сільгоспугіддях протипожежні застереження на час
збирання урожаю;
3) перевірити умови для додержання особистої гігієни та відпочинку
працюючих;
4) укомплектувати приміщення механізованих загонів і комбайнові
агрегати медичними аптечками невідкладної допомоги.

4. Контроль за виконання висновку покласти на постійні комісії з
питань агропромислового розвитку, з питань екології, охорон навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі.

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку

М.Л.Луц

Заступник голови постійної комісії
з питань екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин
та оцінки землі

І.В.Матущенко

