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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 34
засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
10.05.2018

10-00

м.Старобільськ

Всього членів комісії – 5
Присутні - 3: Кондратьєв О.Л., Круковський О.О., Михайлова Н.Є.
Відсутні - 2: Толок М.В.,Романенко Р.С.
Головуючий – Круковський О.О.
Секретар – Кондратьєв О.Л.
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Запрошені:
Присутні посадові особи Старобільської міської ради:
Барабаш С.О. - секретар міської ради;
Лавко І.В. - начальник відділу організаційного забезпечення;
Маркосян Б.Ю. - спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин;
Цегельник С.В. - начальник відділу з питань преси, інформації та
комп’ютерного забезпечення.
Засідання постійної комісії розпочав Круковський О.О.
Запропонував розпочати засідання постійної комісії з питань земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про надання згоди на добровільне б’єднання територіальних громад
та делегування представника до спільної робочої групи
Доповідач: Літвінова Я.М.
1.

Затвердження землевпорядної документації

2.
Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Чернобаєву Віталію Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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3.
Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Шевчику Євгену Геннадійовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації
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4.
Про надання громадянину України Чишкалі Меланії Петрівні
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. 1 Травня, б/н та вул. 1 Травня, 45б.
5.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в комунальну власність для облаштування парку
відпочинку за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Набережна.
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Питання щодо оренди земельних ділянок та інші
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6.
Про продовження строку дії договорів сервітуту земельних ділянок
№3 №4 від 23.05.2017 року, №5 №6 від 24.05.17 року наданих ТОВ «Мір
Преси» для обслуговування тимчасових споруд (газетних кіосків) за адресами:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська,б/н, вул. Центральна, б/н,
вул. Слобожанська, б/н, вул. Монастирська, б/н
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7. Різне.
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Круковський О.О. запропонував прийняти порядок денний за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ за порядок денний в цілому:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.

ob

el

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.
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1.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне б’єднання
територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи
Інформувала: Барабаш С.О.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за даний проект рішення
одним голосування за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
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ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Доповідає Маркосян Б.Ю.
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Зетвердження землевпорядної документації
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2. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Чернобаєву Віталію Вікторовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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ІНФОРМУВАВ: Маркосян Б.Ю.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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3. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Шевчику Євгену Геннадійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
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ІНФОРМУВАВ: Маркосян Б.Ю.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації

4.СЛУХАЛИ: Про надання громадянину України Чишкалі Меланії
Петрівні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. 1 Травня, б/н та вул. 1 Травня, 45б.
ІНФОРМУВАВ: Маркосян Б.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0
Не голосували - ______

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
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ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність для облаштування
парку відпочинку за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Набережна.
ІНФОРМУВАВ: Маркосян Б.Ю.
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Від депутатів надійшла пропозиція винести проект рішення на розгляд
сесії міської ради.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за даний проект рішення
одним голосування за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
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ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
Питання щодо оренди земельних ділянок та інші
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6. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії договорів сервітуту земельних
ділянок №3 №4 від 23.05.2017 року, №5 №6 від 24.05.17 року наданих ТОВ
«Мір Преси» для обслуговування тимчасових споруд (газетних кіосків) за
адресами: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська,б/н, вул.
Центральна, б/н, вул. Слобожанська, б/н, вул. Монастирська, б/н
ІНФОРМУВАВ: Маркосян Б.Ю.
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Від депутатів надійшла пропозиція стосовно зміни в проекті рішення
строку дії договору сервітуту земельних ділянок з 10 років на 3 роки та
акцентувати увагу на приведення належного стану споруд, які розташовані
на земельних ділянках.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
7.Різне.
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Інші питання для розгляду - відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.

Головуючий
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О.О.Круковський
О.Л.Кондратьєв
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Секретар
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«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Не голосували - ______
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ГОЛОСУВАЛИ:

