
Старобільська міська рада 

Луганської області  
сьомого скликання 

 
Протокол   

засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
 

28.01.2019      10-00                                                                        м.Старобільськ 
 

Всього членів комісії – 5 
Присутні - 4: Кондратьєв О.Л., Круковський О.О., Романенко Р.С.,   

Михайлова Н.Є.  
Відсутні — 1 (Толок М.В.) 

Головуючий – Круковський О.О.  
Секретар – Кондратьєв О.Л. 
 

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; 
 

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Старобільської міської ради (далі — 

комісія)  розпочав Круковський О.О. та зазначив, що з 5 членів комісії на 

засіданні присутні 4 депутата.  Таким чином кворум для засідання є. 
Запропонував розпочати роботу комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 4, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії.  

 

Головуючий запропонував прийняти наданий порядок денний за основу.  

 

 ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

Доповідач: Маркосян Б. Ю. 
 

Питання щодо продажу земельних ділянок 

 

1. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

підлягає продажу у власність  гр.Лиманській Валентині Миколаївні для 

обслуговування нежитлової будівлі (магазину) за адресою: Луганська обл.,           

м.Старобільськ,  вул.Миру, 1а 

 

 

 



Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації 
 

2. Про надання дозволу громадянину України Куліш Антониді Степанівні 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,   

 

3. Про надання дозволу ТОВ "Проектувальне бюро "Сільпроект" на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування гаражу за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, 

вул.Миру, 2 

 

Питання щодо оренди земельних ділянок та інші 
 

4. Про передачу в оренду земельної ділянки фізичним особам-

підприємцям Кірілову В.І. та Кіріловій Т.М. для обслуговування магазину за 

адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,  вул.Рубіжна, 39 

 

5. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною 

особою-підприємцем Свиридовою Любов Володимирівною на земельну 

ділянку для розміщення торгівельного кіоску за адресою: м.Старобільськ, 

кв.Ватутіна, б/н 

 

6. Про надання дозволу Старобільському МРУЕГГ філії ПАТ 

"Луганськгаз" на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

обслуговування ГРП в м.Старобільськ 

 

7. Різне.                  
                                                                                                                 

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття порядку денного за основу:  

«ЗА» - 4, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.  

 

Круковський О.О.: чи є пропозиції, зауваження або доповнення до 

порядку денного,  

 

Зауважень, доповнень  та пропозицій до порядку денного не надійшло.  

ГОЛОСУВАЛИ  у цілому :  

«ЗА» - 4, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  в цілому .  

 



Доповідач із запропонованих на розгляд комісії земельних питань:  

спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин міської ради  Маркосян Б.Ю.  

 

 1.СЛУХАЛИ: Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка підлягає продажу у власність  гр.Лиманській Валентині Миколаївні 

для обслуговування нежитлової будівлі (магазину) за адресою: Луганська обл.,           

м.Старобільськ,  вул.Миру, 1а 

                                                                             
Обговорення проекту рішення депутатами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ  ЗА ОСНОВУ :  
«ЗА» - 4, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0  

Не голосували - ______ 

ГОЛОСУВАЛИ  В ЦІЛОМУ:  
«ЗА» - 4, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0  

Не голосували - ______ 

     
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянину України Куліш Антониді 

Степанівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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.  

 

ГОЛОСУВАЛИ   ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:  
«ЗА» - 4 , 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

Не голосували - ______ 

 

        ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії міської ради. 

 

3.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу ТОВ "Проектувальне бюро 

"Сільпроект" на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування гаражу за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,  

вул. Миру, 2 

 

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню 

одночасно за основу та в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ  ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:  
         «ЗА» - 4 , 

         «ПРОТИ» - 0, 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

         Не голосували - ______ 

 

           ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії міської ради. 



 

4.СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду земельної ділянки фізичним 

особам-підприємцям Кірілову В.І. та Кіріловій Т.М. для обслуговування 

магазину за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,  вул.Рубіжна, 39. 
 

Маркосян Б.Ю. доповів, що до міської ради надійшли заяви  фізичних осіб-

підприємців Кірілова Віктора Ілліча та Кірілової Тетяни Миколаївни, які 

проживають за адресою: м.Старобільськ, вул.Рубіжна, 66, про передачу в 

оренду, терміном на 40 (сорок) років, земельної ділянки площею 0,0174 га для 

обслуговування магазину за адресою: м.Старобільськ, вул.Рубіжна, 39, який 

знаходиться у їх власності, Старобільська міська рада Луганської області.  

Обговорення депутатами. 

Пропозиція Круковського О.О.: передати в оренду, терміном на 20 
(двадцять) років, фізичним особам-підприємцям Кірілову Віктору Іллічу та 

Кіріловій Тетяні Миколаївні земельну ділянку (кадастровий 

№4425110100:16:001:0065) площею 0,0174 га для обслуговування магазину, за 

рахунок земель житлової та громадської забудови (код цільового призначення 

земель за КВЦПЗ В.03.07 - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі), що розташована за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, 

вул.Рубіжна, 39. 
 

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню 

одночасно за основу та в цілому (із пропозицією Круковського О.О.):                             
             
ГОЛОСУВАЛИ :  

«ЗА» - 4 , 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» -0 

 

                              
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради із 

пропозицією постійної комісії. 

 
5.СЛУХАЛИ:  Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

фізичною особою-підприємцем Свиридовою Любов Володимирівною на 

земельну ділянку для розміщення торгівельного кіоску за адресою: 

м.Старобільськ, кв.Ватутіна, б/н 

 

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню 

одночасно за основу та в цілому.  
                                                        
ГОЛОСУВАЛИ  ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:  

«ЗА» - 4 , 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

Не голосували - ______ 

 

                                          
ВИРІШИЛИ:  Винести дане питання на розгляд сесії міської ради. 

    
6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Старобільському МРУЕГГ філії ПАТ 

"Луганськгаз" на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

обслуговування ГРП в м.Старобільськ 

 

Обговорення проекту рішення депутатами. 

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню 

одночасно за основу та в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:  
«ЗА» - 4 , 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

Не голосували - ______ 

                                   
ВИРІШИЛИ:  Винести дане питання на розгляд сесії міської ради. 
 

7.    Різне. 

Питання для розгляду - відсутні. 

Усі питання порядку денного розглянуті. 

Засідання постійної комісії запропоновано закрити. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
           «ЗА» - 4 , 

          «ПРОТИ» - 0, 

          «УТРИМАЛИСЯ» - 0.  

          Не голосували — 0. 
 

 

 

Головуючий                                                              О.О. Круковський    

 

Секретар                                                                     О.Л. Кондратьєв   

 




