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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

el

sk

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

ob

21.02.2019р.

м.Старобільськ

st

ar

Всього членів комісії – 5
Присутні - 4: Романенко Р.С., Кондратьєв О.Л., Круковский О.О., Михайлова
Н.Є. Толок М.В.,
Вітсутні - 0
Головуючий – Круковский О.О.
Секретар – Кондратьєв О.Л.
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sk
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g.
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Запрошені:
Присутні:
члени постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації: голова комісії - Чуприна В.О. члени
комісії — Журилов О.І., Трубачов С.А.;
начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету Старобільської
міської ради Челганова Ю.Г., секретар міської ради Барабаш С.О., провідний
спеціаліст відділу організаційного забезпечення Костирко О.Ю.

ar

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

st

1. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ
за 2018 рік
Доповідач: Кленько О.М.
Затвердження землевпорядної документації

ua

Про
передачу
земельної ділянки у власність громадянину України
Артеменко
Вікторії Віталіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Доповідає: Челганова Ю.Г.

el

sk

.l

g.

2.

st

ar

ob

3. Про передачу земельної ділянки у власність громадянину України
Онищенку Сергію Олексійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
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4. Про надання дозволу ТОВ "Старобільське ремонтно-будівельне
підприємство" на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для обслуговування комплексу нежитлових будівель за
адресою: м.Старобільськ, вул.Залізнична, 32
5. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади міста Старобільськ в особі Старобільської міської
ради, площею 2,1029 га, яка знаходиться в оренді і розташована за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Лангемака, 76
Питання щодо оренди земельних ділянок та інші

.l

g.
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6. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Алимовою Валентиною Леонідівною для тимчасового
розміщення малої архітектурної форми за адресою: м.Старобільськ,
пл.Базарна, б/н
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7. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Куценко Дмитром Миколайовичем для обслуговування
торгівельного павільону за адресою: м.Старобільськ, вул. 1 Травня, б/н
(р-н елеватору

ar

8. Різне.

ua

st

Засідання постійної комісії розпочав Круковский О.О. Він звернувся
запропонував прийняти порядок денний за основу.
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.
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Барабаш С.О. надала зазначила про надходження 21.02.2019 о 9.30 до
виконавчого комітету документів від Старобільського МРУЕГГ філії
ПАТ “Луганськгаз” щодо форми власності ГРП. Проект рішення з цього
питання не оприлюднювався, данні за конкретними ГРП — не
опрацьовувались.
Вирішили: не вносити до порядку денного розгляд даного питання.
Інші пропозиції — відсутні.
Головуючий запропонував прийняти порядок денний в цілому.
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому без змін.

ua
g.
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1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету
м.Старобільськ за 2018 рік
ІНФОРМУВАЛА: Кленька О.М.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
В
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
ИРІШ
Не голосували - ______
Не голосували - ______
ИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

.l

g.

ua

Результати голосування членів постійної комісії з питань депутатської
діяльності, законності, правопорядку та інформації:
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3 ,
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______
Не голосували - ______
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Члени постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації покинули засідання

.l

g.

ua
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2.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність
громадянину України Артеменко Вікторії Віталіївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
В
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
ИРІШ
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
ИЛИ:
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
Винест
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
и дане
питання на розгляд сесії міської ради.
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3.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність громадянину
України Онищенку Сергію Олексійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» -0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ "Старобільське ремонтнобудівельне підприємство" на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для обслуговування комплексу нежитлових будівель за адресою:
м.Старобільськ, вул.Залізнична, 32
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
ВИСТУПАЛИ: Михайлова Н.Є., яка звернула увагу на дату надходження
звернення з даного питання (виявлено друкарську помилку).
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ із змінами:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» -0
ВИРІШИЛИ:
1) внести зміни до проекту рішення (виправити в преамбулі слова
“26.02.2019” на “слова “06.02.2019”);
2) винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади міста Старобільськ в особі Старобільської
міської ради, площею 2,1029 га, яка знаходиться в оренді і розташована за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Лангемака, 76
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» -0
ВИРІШИЛИ:
1) Винести дане питання на розгляд сесії міської ради;
2) винести питання порядку денного №4-5 на розгляд інших постійних
комісій міської ради в “Різном”.
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6.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Алимовою Валентиною Леонідівною для
тимчасового розміщення малої архітектурної форми за адресою:
м.Старобільськ, пл.Базарна, б/н
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
7.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Куценко Дмитром Миколайовичем для
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обслуговування торгівельного павільону за адресою: м.Старобільськ, вул. 1
Травня, б/н (р-н елеватору
ІНФОРМУВАЛА: Челганова Ю.Г.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 5 ,
«ЗА» - 5,
«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» -0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ua

8.Різне. Питання для розгляду - відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0

g.

Головуючий
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Секретар

Круковский О.О.
О.Л.Кондратьєв

