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Старобільська міська рада
Луганської області
сьомого скликання

Протокол
засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
26.11.2018

10-00

м.Старобільськ

Всього членів комісії – 5
Присутні - 5: Кондратьєв О.Л., Круковський О.О., Михайлова Н.Є.,
Толок М.В., Романенко Р.С.
Відсутні - 0:
Головуючий – Круковський О.О.
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;
Міркосян Б.Ю. - спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин.
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Засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Старобільської міської ради (далі —
комісія) розпочав Круковський О.О. та зазначив, що комісія присутня у
повному складі. Таким чином кворум для засідання є.
Запропонував розпочати роботу комісії.

st

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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Головуючий запропонував прийняти наданий порядок денний за основу.
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1. Про проведення громадського обговорення з питання віднесення міста
Старобільськ до категорії адміністративно-територіальної одиниці – “місто
обласного значення”
Доповідач: Я.М.Літвінова
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2. Про затвердження Програми по охороні навколишнього природного
середовища в м. Старобільську на 2019 рік та Положення про міський фонд
охорони навколишнього природного середовища
Доповідач: Кленька О.М.

ua

Питання щодо продажу земельних ділянок
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3. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
підлягає продажу у власність Семібратову Олександру Леонідовичу для
обслуговування комплексу нежитлових будівель за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ, вул.Новорубіжна, 63.
Доповідає: Челганова Ю. Г.
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Затвердження землевпорядної документації
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4. Про передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам
України Левченко Олександрі Федорівні, Івановій Ірині Олексіївні, Петровій
Кристині Олександрівні, Хілько Тамарі Іванівні для обслуговування
багатоквартирного житлового будинку за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ,
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5. Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Коваленку Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,

e

k.

6. Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Кучеровій Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
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Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації
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7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству Юстиції України для
обслуговування приміщення державної нотаріальної контори за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 3, з метою оформлення права
постійного користування земельною ділянкою.
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8. Про надання дозволу громадянину України Тарабановій Аллі Федорівні
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, Південний квартал, гараж 47.

ob

el

sk

9. Про надання дозволу громадянину України Вірютіну Валерію
Валентиновичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Південна, гараж Г-31.
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10. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади міста Старобільськ в особі Старобільської міської ради,
розташованих за адресами: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.1 Травня, 45б
та вул.1 Травня, б/н.
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11. Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Корабльовій Ользі Валентинівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
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Надання дозволу на виготовлення детальних планів території
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12. Про надання дозволу на розроблення детального плану частини
території
м. Старобільськ з метою відведення земельної ділянки для
подальшого викупу у власність для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, розташованої за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ,
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13. Про надання дозволу на розроблення детального плану частини
території м. Старобільськ з метою зміни цільового призначення земельної
ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
вул.Заводська, 32.
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Питання щодо оренди земельних ділянок та інші
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14. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною
особою-підприємцем Авраменко Галиною Олександрівною для обслуговування
торгівельного кіоску за адресою: м.Старобільськ, кв.Ватутіна, б/н (р-н КП
«Старобільськтепло»).
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15. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною
особою-підприємцем Авраменко Галиною Олександрівною для розміщення
малої архітектурної форми за адресою: м.Старобільськ, кв.Ватутіна, б/н.
16. Про поновлення договорів оренди землі №№ 63, 64, 65, 67, 68, 69 від
26.04.2011, укладених з фізичною особою-підприємцем Гринченко Оленою
Олександрівною для розміщення рекламних засобів.
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17. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з громадянином
України Волковим Володимиром Вікторовичем для розміщення та
обслуговування металевого розбірного гаражу за адресою: м.Старобільськ,
вул.Залізнична, (район буднику № 47).
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18. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з громадянами
Адейшвілі Л.І. та Адейшвілі І.Є. для обслуговування складу по зберіганню
сільськогосподарської продукції за адресою: м.Старобільськ, пл.Товарна, 3.
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19. Про внесення змін в договір оренди землі № 041042600046 від
10.12.2010 року за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ пл. Базарна, б/н.
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20. Про внесення змін в рішення міської ради від 16.08.2018 №47/16 «Про
надання дозволу на розроблення
детального плану частини території
м.Старобільськ з метою зміни цільового призначення земельних ділянок,
розташованих за адресами: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 51 та
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 57».
21. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття порядку денного за основу:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Круковський О.О.: чи є пропозиції, зауваження або доповнення до
порядку денного,
Спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин Міркосян Б.Ю,
запропонував до наданого проекту рішення на розгляд комісії наступні
доповнення:
1. внести до порядку денного проект рішення “Про надання дозволу
Старобільській районній раді Луганської області на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для обслуговування приміщення клубу, розташованої за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Геологічна, 1-В з метою
оформлення права постійного користування земельною ділянкою”
та
розглянути його під номером 21.
2. у розділі “Різне” розглянути заяву громадянина Ніжельського І.А.
стосовно
затвердження технічної документації щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (реєстраційний номер міської ради Н-822) та
визначити у порядку денному розділ “Різне” під номером 22.
Інших зауважень, доповнень до порядку денного не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
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ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому із запропонованими
змінами.
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1.СЛУХАЛИ: Про проведення громадського обговорення з питання
віднесення міста Старобільськ до категорії адміністративно-територіальної
одиниці – “місто обласного значення”
Доповідач: Барабаш С.О.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по охороні навколишнього
природного середовища в м. Старобільську на 2019 рік та Положення про
міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Доповідач: Барабаш С.О..
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.
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ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
Доповідач із запропонованих на розгляд комісії земельних питань:
спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин міської ради Міркосян Б.Ю.
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3.СЛУХАЛИ: Про проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка підлягає продажу у власність
Семібратову Олександру
Леонідовичу для обслуговування комплексу нежитлових будівель за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Новорубіжна, 63.
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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» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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Затвердження землевпорядної документації
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4.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у спільну сумісну
власність громадянам України Левченко Олександрі Федорівні, Івановій Ірині
Олексіївні, Петровій Кристині Олександрівні, Хілько Тамарі Іванівні для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
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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» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

g.

ua

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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5.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Коваленку Олександру 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 по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

g.

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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6.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Кучеровій Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,

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» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ua

7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Міністерству Юстиції України для
обслуговування приміщення державної нотаріальної контори за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 3, з метою оформлення права
постійного користування земельною ділянкою.
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Обговорення депутатами запропонованого проекту рішення.
Міській раді рекомендовано направити листа до Старобільської державної
нотаріальної контори з метою з'ясування фактичної площі відведення земельної
ділянки Міністерству Юстиції України для обслуговування приміщення
державної нотаріальної контори за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
вул.Миру, 3, з метою оформлення права її постійного користування
(враховуючи наявність земельної ділянки під усім будинком, розташованим за
адресою: м. Старобільськ, вул.Миру, 3 та двором загального користування
цього будинку.
Для винесення на повторний розгляд комісії з земельних питань поекту
рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству Юстиції України для
обслуговування приміщення державної нотаріальної контори за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 3 на засідання постійної комісії
міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, комісія рекомендувала звернутись до міської ради із
новим клопотанням, в якому зазначити площу земельної ділянки під
приміщенням нотаріальної контори.
Крім того, відповідно до п.2 ст.123, на розгляд комісії бажано надати
графічні матеріали (викопіювання з плану м.Старобільськ), на якому зазначене
місце розташування та розмір земельної ділянки за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ, вул.Миру, 3.
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sk
.l
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ua

Після обговорення проекту рішення депутатами запропоновано направити
проект рішення на доопрацювання та не виносити на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ із запропонованими рекомендаціями:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: направити проект рішення на доопрацювання та не
виносити на розгляд сесії.

g.
.l

sk

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ua

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянину України Тарабановій
Аллі Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, Південний квартал, гараж 47.

st

ar

ob

el

Обговорення депутатами запропонованого проекту рішення.
Міській раді рекомендовано направити листа до громадянки Тарабанової А.Ф.
з метою з'ясування питань, які потребують додаткового опрацювання.
Для винесення на повторний розгляд питання на засідання постійної комісії
міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, запропонувати надати підтверджуючи документи
щодо припинення діяльності кооперативу «Радуга», та виправити в
правовстановлюючих документах адресу місця розташування гаражу.

ua

Після обговорення проекту рішення депутатами запропоновано направити
проект рішення на доопрацювання та не виносити на розгляд сесії.

sk

.l

g.

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ із запропонованими рекомендаціями :
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______

ar

ob

el

ВИРІШИЛИ: направити проект рішення на доопрацювання та не виносити на
розгляд сесії.

st

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянину України Вірютіну
Валерію Валентиновичу на розроблення
проекту землеустрою щодо

g.

ua

відведення земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального
гаражу за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Південна, гараж Г-31.

sk

.l

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одночасно за основу та в цілому.

st

ar

ob

el

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

g.

ua

10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної
власності територіальної громади міста Старобільськ в особі Старобільської
міської ради, розташованих за адресами: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.1
Травня, 45б та вул.1 Травня, б/н.

sk

.l

(Депутат Толок М.В. залишив приміщення засідання комісії та не приймав
участі у голосуванні. В засіданні комісії приймають участь 4 депутата).

ob

el

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

st

ar

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували — 1 (Толок .В.)
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

.l

g.

ua

11. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Корабльовій Ользі Валентинівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,

st

ar

ob

el

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,

g.

ua

«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували — 1
(Толок М.В.)

sk

.l

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

el

Надання дозволу на виготовлення детальних планів території

st

ar

ob

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану
частини території м. Старобільськ з метою відведення земельної ділянки для
подальшого викупу у власність для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, розташованої за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ,
(Депутат Толок М.В. зайшов до приміщення засідання комісії та прийняв
участь у голосуванні. В засіданні комісії приймають участь 5 депутата).

.l

ar

ob

el

sk

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

g.

ua

Від депутатів надійшла пропозиція винести проект рішення на розгляд
сесії та голосувати за проект рішення за основу та в цілому в одному
голосуванні.

st

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану
частини території м. Старобільськ з метою зміни цільового призначення
земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
вул.Заводська, 32.

g.

ua

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

st

ar

ob

el

sk

.l

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
Питання щодо оренди земельних ділянок та інші

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

14. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Авраменко Галиною Олександрівною для
обслуговування торгівельного кіоску за адресою: м.Старобільськ, кв.Ватутіна,
б/н (р-н КП «Старобільськтепло»).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.
ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ua

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

el

sk

.l

g.

15. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Авраменко Галиною Олександрівною для
розміщення малої архітектурної форми за адресою: м.Старобільськ,
кв.Ватутіна, б/н.

ob

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

st

ar

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ua

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

el

sk

.l

g.

16. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі №№ 63, 64, 65,
67, 68, 69 від 26.04.2011, укладених з фізичною особою-підприємцем
Гринченко Оленою Олександрівною для розміщення рекламних засобів.

st

ar

ob

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:

st
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el
sk
.l
g.
ua

«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
17. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
громадянином України Волковим Володимиром Вікторовичем для розміщення
та обслуговування металевого розбірного гаражу за адресою: м.Старобільськ,
вул.Залізнична, (район буднику № 47).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

sk

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

el

18. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
громадянами Адейшвілі Л.І. та Адейшвілі І.Є. для обслуговування складу по
зберіганню сільськогосподарської продукції за адресою: м.Старобільськ,
пл.Товарна, 3.

st

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ob

el

sk

.l

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

st

ar

19. СЛУХАЛИ:Про внесення змін в договір оренди землі № 041042600046
від 10.12.2010 року за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ
пл. Базарна, б/н.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
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«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

Від Барабаш С.О. надійшла пропозиція замінити п.1 проекту рішення :
“Внести зміни в договір оренди землі № 041042600046 від 10.12.2010 в частині
назви орендаря, де замість приватний підприємець Маркіна Лілія Петрівна
читати громадянин Маркіна Лілія Петрівна” та викласти пункт 1 проекту
рішення у наступній редакції: “Внести зміни в договір
оренди землі
№ 041042600046 від 10.12.2010 в частині назви орендаря Маркіної Лілії
Петрівни, а саме слова “приватний підприємець” в усіх відмінках замінити
відповідно словом “громадянин” у відповідному відмінку”.

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ (із змінами):
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______

.l

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

el

sk

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 16.08.2018
№47/16 «Про надання дозволу на розроблення детального плану частини
території м.Старобільськ з метою зміни цільового призначення земельних
ділянок, розташованих за адресами: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру,
51 та Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Миру, 57».

st

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

el

sk

.l

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

st

ar

ob

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Старобільській районній раді
Луганської області на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування приміщення клубу, розташованої за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Геологічна, 1-В з метою оформлення права
постійного користування земельною ділянкою”

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

(Депутат Толок М.В. залишив приміщення засідання комісії та не приймав
участі у голосуванні. В засіданні комісії приймають участь 4 депутата).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення за основу
та в цілому в одному голосуванні.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували — 1
(Толок М.В.)

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
22. Різне.

el

sk

.l

g.

ua

st
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el

sk
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g.

ua

Міркосян Б.Ю. доповів депутатам міської ради — членам постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, що до Старобільської міської ради надійшла заява від
громадянина Ніжельського І.А. (реєстраційний номер Н-922) з проханням
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, яка розташована за адресою у місті Старобільськ та
передати зазначену земельну ділянку у власність (копія заяви громадянина
Ніжельського І.А. додається).
Під час опрацювання наданих до міської ради громадянином
Ніжельським І.А. документів було встановлено, що технічна документація на
вказану громадянином Ніжельським І.А. земельну ділянку у м. Старобільськ
виготовлена на ім'я інших осіб - колишніх власників будинку, розташованому
на земельній ділянці, яка потребує вирішення питання стосовно встановлення її
меж та подальшу передачу у власність громадянину Ніжельському І.А. (копія
титульного листа технічної документації додається).
За результатами опрацювання матеріалів
по заяві громадянина
Ніжельського І.А. комісією було надано наступний висновок :
- рекомендувати громадянину Ніжельському І.А. виготовити технічну
документацію із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в
натурі на власне ім'я (як власника будинку), а не на колишнього господаря та
надати на розгляд до міської ради.
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Інші питання для розгляду - відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Не голосували — 1 (Толок М.В.).

Головуючий Круковський О.О.

Кондратьєв О.Л.
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Секретар

