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Старобільська міська рада
Луганської області
сьомого скликання

Протокол № 35
засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
15.06.2018

10-00

м.Старобільськ

Всього членів комісії – 5
Присутні -3: Кондратьєв О.Л., Толок М.В., Михайлова Н.Є.
Відсутні -2 (Круковський О.О., Романенко Р.С.)
Головуючий –Толок М.В.
Секретар – Кондратьєв О.Л.
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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.
Луганський В.В.- спеціаліст 1 категорії з питань житлово-комунального
господарства.
Засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Старобільської міської ради (далі —
комісія) розпочав Толок М.В. та зазначив, що комісія присутня у кількості 3
особи. Таким чином кворум для засідання є.
Запропонував розпочати роботу комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

g.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії.
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1. Про затвердження Статуту територіальної громади м.Старобільська в
новій редакції
Доповідач: Барабаш С.О
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2. Про затвердження Регламенту Старобільської міської ради Луганської
області сьомого скликання в новій редакції
Доповідач: Барабаш С.О
Затвердження землевпорядної документації
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3.
Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Куштим Федору Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
Доповідає: Челганова Ю. Г.
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4.
Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Стародубу Євгену Вікторовичу для обслуговування індивідуального гаражу, за
адресою:
Луганська
обл.,
м.Старобільськ,
кв.
Ватутіна,
б/н (гараж №40)
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Надання дозволу
на виготовлення та затвердження детальних планів території

ua

5.
Про розроблення
детального плану частини території
м. Старобільськ з метою відведення земельної ділянки для будівництва
плавального басейну за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
кв.Ватутіна (р-н ДНЗ № 7 «Оленка»).
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6.
Про надання дозволу на розроблення детального плану частини
території м.Старобільськ з метою відведення додаткової земельної ділянки в
постійне користування Свято-Миколаївській парафії м.Старобільськ Луганської
єпархії Української Православної Церкви для обслуговування існуючої
каплички
за
адресою:
Луганська
обл.,
м.Старобільськ,
кв.Ватутіна, б/н.
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Питання щодо оренди земельних ділянок та інші

st

7.
Про передачу в оренду земельної ділянки Лиманській Валентині
Миколаївні для обслуговування нежитлової будівлі (магазину) за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 1а
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8.
Про передачу земельних ділянок з комунальної власності
територіальної громади м.Старобільськ до державної власності за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, Миру, 5.
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9.
Про внесення змін в рішення міської ради від 21.12.2017 № 36/27
«Про розроблення детального плану частини території м.Старобільськ з
метою зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул. Айдарська, 1-Б».
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10.
Про внесення змін в рішення міської ради від 22.02.2018 № 38/22
«Про розроблення детального плану частини території м.Старобільськ з метою
зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ, вул.Центральна, 89».

st

11.
Про внесення змін в рішення міської ради від 23.11.2017 № 34/24
«Про розроблення детального плану частини території м.Старобільськ з
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метою зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Харківська, 6».
12.
Про розгляд роботи комісії, створеної відповідно до розпорядження
міського голови від 08.06.2018 №93 для перевірки звернення громадянина
Імаметдінової О.В. стосовно виявлення стихіййного сміттєзвалища за
адресою:місто Старобільськ, квартал Ватутіна, будинок 30 та будинок 53.
13.
Про розгляд Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами та контролю за утриманням домашніх тварин в
місті Старобільськ на 2018-2022 роки. Яка надійшла до Старобільської
міськоїради 24.05.2018 від громадської організації “Центр захисту тварин
“ПАЛКАН”
14.

Різне.
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Головуючий запропонував прийняти наданий порядок денний за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття порядку денного за основу:
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.
не
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Пропозиції, зауваження або доповнення до порядку денного
надійшли.

st

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому .
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1. СЛУХАЛИ: Про затвердження
м.Старобільська в новій редакції

Статуту

територіальної

громади

Доповідач: Барабаш С.О .
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню за
основу.
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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 - _____

ua

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Старобільської міської ради
Луганської області сьомого скликання в новій редакції
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Доповідач: Барабаш С.О
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - _____
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ :
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
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Доповідає: Маркосян Б.Ю.

g.

Затвердження землевпорядної документації
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3. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Куштим Федору Миколайовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за
основу та в цілому в одному голосуванні.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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4. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Стародубу Євгену Вікторовичу для обслуговування індивідуального
гаражу, за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, кв. Ватутіна,
б/н (гараж №40)
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за
основу та в цілому в одному голосуванні.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
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«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

Надання дозволу
на виготовлення та затвердження детальних планів території

5. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану частини території
м. Старобільськ з метою відведення земельної ділянки для будівництва
плавального басейну за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
кв.Ватутіна (р-н ДНЗ № 7 «Оленка»).
Обговорення проекту рішення депутатами міської ради.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому за умови отримання відповіді - роз'яснення
від Старобільської районної державної адміністрації в частині визначення
відповідального за фінансування виготовлення детального плану та визначення
юридичної особи, з якою буде укладено договір на розроблення детального
плану до сесії міської ради, яку планується провести міською радою
21.06.2018.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради в разі
отримання листа від Старобільської РДА.
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6. СЛУХАЛИ:
Про надання дозволу на розроблення детального плану
частини території м.Старобільськ з метою відведення додаткової земельної
ділянки в постійне користування Свято-Миколаївській парафії м.Старобільськ
Луганської єпархії Української Православної Церкви для обслуговування
існуючої каплички за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
кв.Ватутіна, б/н.
Обговорення проекту рішення депутатами міської ради.
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Пропозиція від депутатів: винести проект рішення на розгляд сесії міської
ради.
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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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Питання щодо оренди земельних ділянок та інші

7. СЛУХАЛИ:
Про передачу в оренду земельної ділянки Лиманській
Валентині Миколаївні для обслуговування нежитлової будівлі (магазину) за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 1а
Пропозиція Михайлової Н.Є.: змінити термін оренди земельної ділянки
для обслуговування нежитлової будівлі (магазину) на 5 років.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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8. СЛУХАЛИ:
Про передачу земельних ділянок з комунальної
власності територіальної громади м.Старобільськ до державної власності за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, Миру, 5.
Пропозиція Михайлової Н.Є.: винести питання на розгляд сесії.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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9. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін в рішення міської ради від 21.12.2017
№ 36/27 «Про розроблення
детального плану частини території
м.Старобільськ з метою зміни цільового призначення земельної ділянки за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул. Айдарська, 1-Б»
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ :
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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10. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін в рішення міської ради від 22.02.2018
№ 38/22 «Про розроблення детального плану частини території м.Старобільськ
з метою зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Центральна, 89”
Після обговорення комісії прийнято рішення винести на розгляд сесії
Старобільської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ”- 0
«УТРИМАЛИСЯ”- 0
Не голосували - ______
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради

.l

g.
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11. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін в рішення міської ради від 23.11.2017
№ 34/24 «Про розроблення детального плану частини території м.Старобільськ
з метою зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Харківська, 6».

el

sk

Пропозиція Кондратьєва О.Л.: рекомендувати заявнику внести зміни до
поштової адреси.
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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.

.l

g.
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12. СЛУХАЛИ: Про розгляд роботи комісії, створеної відповідно до
розпорядження міського голови від 08.06.2018 №93 для перевірки звернення
громадянина
Імаметдінової
О.В.
стосовно
виявлення
стихіййного
сміттєзвалища за адресою:місто Старобільськ, квартал Ватутіна, будинок 30 та
будинок 53.
Доповідає: Луганський В.В.
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Пропозиція Толок М.В.: прийняти інформацію до відома.
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«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома.
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13. СЛУХАЛИ: Про розгляд Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами та контролю за утриманням
домашніх тварин в місті Старобільськ на 2018-2022 роки. Яка надійшла до
Старобільської міськоїради 24.05.2018 від громадської організації “Центр
захисту тварин “ПАЛКАН”
Доповідає: Луганський В.В.
Пропозиція Толок М.В.: направити програму на доопрацювання. ГО
“Центр захисту тварин “ПАЛКАН”.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ :
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ua

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: направити програму на доопрацювання. ГО “Центр захисту
тварин “ПАЛКАН”.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Не голосували
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14. Різне.
Інші питання для розгляду - відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.

