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Старобільська міська рада
Луганської області
восьмого скликання

Протокол № ____
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
екології, містобудування, архітектури та будівництва
Старобільської міської ради Луганської області восьмого скликання
17.12.2020

10-00

м.Старобільськ

ua

Всього членів комісії –4
Присутні-4 Толок М.В., : Пульний С.М., Живага О.М., Дугінов М.О.
Відсутні — 0
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Головуючий – Толок М.В.
Секретар – Живага О.М.
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Присутні:
- працівники виконавчого комітету Старобільської міської ради:
Барабаш С.О. – секретар міської ради;
Лавко І.В. – начальник організаційного відділу;
Калініна І.В.- начальник відділу земельних відносин;
Маркосян Б.Ю. - спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин;

st

Засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
екології, містобудування, архітектури та будівництва Старобільської міської
ради (далі — комісія) розпочав Толок М.В. та зазначив, що присутні на комісії
- 4 особи. Таким чином кворум для засідання є.
Запропонував розпочати роботу комісії.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії.
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Головуючий запропонував прийняти наданий порядок денний за основу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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1. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
підлягає продажу у власність громадянину України Якуніну Максиму
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Ігоревичу для обслуговування нежитлової будівлі за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Лангемака, 76.
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2. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та її продаж у власність без проведення аукціону громадянину Силкіну
Олександру Вікторовичу для обслуговування нежитлової будівлі за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул Новорубіжна ,63.
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3. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та її продаж у власність без проведення аукціону громадянину
Девізорову Максиму Сергійовичу для обслуговування нежитлової будівлі за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул. Лангемака, 76.
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4.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки гр. Череватій Інні Анатолійовни та гр. Оболончик Валерії Віталіївні для
будівництва, і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд ділянка)за адресою м.Старобільськ,
надання згоди
на продаж земельної ділянки у спільну часткову власність та про проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
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5. Про надання згоди на продаж земельної ділянки у власність ФОП
Тищенко Олександру Миколайовичу для обслуговування нежитлової будівлі
магазину «Фірмове пиво» за адресою :Луганська область м.Старобільськ,
кв.Ватутіна,5б та про проведення експертної оцінки земельної ділянки,
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6. Про надання згоди на продаж земельної ділянки у власність
громадянину України Хлапоніну Максиму Анатолійовичу для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку
,господарських
будівель
і
споруд(присадибна ділянка) за адресою :Луганська обл., м.Старобільськ,
, та про проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки.
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Надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації
7. Про надання дозволу Громадянину Украіни Льоткіну Миколі
Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу за адресою
:Луганська обл., вул. Слобажанська, гараж 50 Г
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8. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,1602га, розташованої за адресою: м. Старобільськ
вул.1травня,1-А з метою реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі.
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9. Про надання дозволу громадянці України Назарченко Світлані
Миколаївни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою:м.
Старобільськ, кв. Ватутіна ,ділянка №137 .
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10. Про надання дозволу громадянину України Купаєву Івану Тихоновичу
на розроблення проекту щодо відведення земельної ділянки у власність для
обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська обл.,пл. Базарна
,гараж б\н.
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11. Про надання дозволу громадянці Україна Колесниковій Наталії
Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою :
Луганська обл.,м. Старобільськ, вул.Південна, гараж №16.
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12. Про надання дозволу громадянці України Гринченко Олені
Олександрівні на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки для
обслуговування
індмвідуального
гаражу
за
адресою:
Луганська
обл..м.Старобільськ,вул. І.М.Світличного ,гараж№4.
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13. Про надання дозволу громадянці України Шейко СвітланіЛеонідівні на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
влвсність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою:Луганська
обл.,м. Старобільськ,кв. Ватутіна ,гараж №47.
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Надання дозволу на виготовлення містобудівної документації.
14. Про надання згоди на розроблення детального плану частини території
м. Старобільськ з метою будівництва автогазозаправного пункту ( АГЗП)на
земельній ділянці за адресою :м. Старобільск, пл. Товарна ,24.
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Затвердження землевпорядної документації
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам України
Чаплигіну Володимиру Миколайовичу та Чаплигіній Валентині Іванівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)за адресою: Луганська обл., м.Старобільск,
.

el
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16. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Прокопенко
Вікторії Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
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17. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Пасєчник Світлані
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
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господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), за адресою:Луганська
обл. ,м.Старобільськ,
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18.Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Назаренко.
Віталію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
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19. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Медковій
Валентині Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), за адресою:Луганська
обл.,м.Старобільськ,
.
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20. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Дубовій Наталії
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд(присадибна ділянка).за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ,
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21. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Домарєвій
Людмилі Олексіївні та Домарєву Євгенію Володимировичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
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22. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Бурьян
Володимиру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
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23. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Мозго Сергію
Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
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24. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Кущієнко
Віталію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
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25. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Коновалову
Олександру Андрійовичу та Коноваловій Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
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26. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Шляхтенко Олені
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:Луганська обл.,
м.Старобільськ,

lg
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27. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Остробородовій
Юлії Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:Луганська
обл., м.Старобільськ,
.
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28 Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Яїцькому Петру
Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
.
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29. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Гладкіх Юрію
Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
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30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту, громадянину України Ганшиній
Тетяні Григорівни за цільовим призначенням: для обслуговування тимчасової
споруди (торговельний павільйон), яка розташована за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Старотагонрогська, б\н (р-н буд.№109) та надання
дозволу Ганшиній Тетяні Григорівні на укладання зі Старобільською міською
радою Луганської області договору сервітуту на платних засадах терміном на 5
(п’ять )років.
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31. Про передачу земельної ділянки у пільну сумісну власність громадянам
України Робул Наталії Вікторівні, Спічаку Віталію Олексійовичу,
Мозолевському Сергію Григоровичу, Матюшову Олександру Вікторовичу для
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою :Луганська
область ,м.Старобільськ,
.
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Питання щодо оренди земельних ділянок та інше
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32. Про поновлення договору аренди№39 від19.08.2010,укладенного з
фізичною особою –підприємцем Куценко Дмитром Миколайовичем для
обслуговування торговельного павільйону за адресою: м. Старобільськ, вул. 1Травня .б\н (р-н елеватора ), та внесення змін в частині найменування орендаря.

st

33.Про надання згоди на будівництво навісу на земельній ділянки площею
22,8061га. Кадастровий номер 4425110100603600660001, яка знаходиться у
оренді у ТОВ «Старобільський елеватор».
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34.Про заміну сторони та внесення змін до договору особистого сервітуту
№11 від 13.02.2018.укладеного на земельну ділянку площею 0,0600га, яка
розташована за адресою :Луганська обл., м. Старобільськ, пл.Товарна, б\н.
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35. Про поновлення договору оренди землі №0410426000043 від
10.12.2010, Укладенного з громадянкою Маркіною Лілією Петрівною на
земельну ділянку для обслуговування кіоску по торгівлі хлібобулочними
виробами за адресою:м. Старобільськ, пл. Базарна, б\н.
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36.Про поновлення договору оренди землі №0410420600045 від
10.12.2010,укладеного з громадянкою Маркіною Лілією Петрівною на
земельнку ділянку для обслуговування кіоску по торгівлі хлібобулочними
виробами за адресою:м. Старобільськ ,кв. Ватутіна б\н.
37.Про внесення змін до рішення міської ради №24\15 від 01.07.2005 та до
реєстраційних відомостей про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді ФГ
«Урожай» згідно договору оренди землі №126 від 27.10.2006.
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38.Про внесення змін до рішення міської ради №24\16 від 01.07.2005 та до
реєстраційних відомостей про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді ФГ
«Луна» згідно договору оренди землі №125 від 27.10.2006

el
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39.Про дострокове припинення договору оренди землі, укладеного між
Старобільською міською радою та ТОВ « Старобільський елеватор» на
земельну ділянку розташовану за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Миру, 3Г

st

ar

ob

40.Про скасування рішення Старобільської міської ради від 20.12.2018
№51/14 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
земельної ділянки Міністерства Юстиції України для обслуговування
приміщення нотаріальної контори за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

вул. Миру 3, з метою оформлення права постійного користування земельною
ділянкою.
41. Про припинення договору оренди землі №44251000787 від 08.11.2011
укладенного між Старобільською міською радою Луганської області та
Старобільською філією товариства з обмеженою відповідальністю
«Техноторг»на земельну ділянку розташовану за адресою: Луганська обл., м
Старобільськ, вул.Старотаганрогська,71
Голосували за прийняття порядку денного за основу
«ЗА-4 ,
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу.

st

sk
el
ob

ar

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0.

.l

g.

ua

Толок М.В.: чи є пропозиції, зауваження або доповнення до порядку
денного.
Інших зауважень, доповнень до порядку денного не надійшло.
Толок .В. запропонував голосувати в цілому за порядок денний .
Заперечень стосовно голосування в цілому не надійшло.

Доповідачка Ірина Калініна

Питання щодо продажу земельних ділянок

g.

ua

1. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
підлягає продажу у власність без проведення аукціону громадянину України
Якуніну Максиму Ігоревичу для обслуговування нежитлової будівлі за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Лангемака, 76.

sk

.l

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

st

ar

ob

el

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0.
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ua

sk

.l

g.

2. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та її продаж у власність без проведення аукціону громадянину Силкіну
Олександру Вікторовичу для обслуговування нежитлової будівлі за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Новорубіжанська,63

ob

el

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

st

ar

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

.l

g.

ua

3. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та її продаж у власність без проведення аукціону громадянину
Девізорову Максиму Сергійовичу для обслуговування нежитлової будівлі б за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул. Лангемака .74.

st

ar

ob

el

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

.l

g.

ua

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки гр. Череватій Інні Анатоліївні та Оболончик Валерії Віталіївні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибні ділянки) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
,надання згоди на продаж земельної ділянки у спільну часткову
власність та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

st

ar

ob

el

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
Не голосували -0

ua

g.

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ob

el

sk

.l

5. Про надання згоди на продаж земельної ділянки у власність ФОП
Тищенко Олександру Михайловичу для обслуговування нежитлової ділянки
будівлі магазину «Фірмове пиво» розташованої за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ, кв. Ватутіна, 5б та про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки.

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню за
основу. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували – 0
Обговорення проекту рішення.
Головуючий Толок М.В. рекомендував ФОП Тищенку Олександру
Миколайовичу зменшити площу земельної ділянки (кадастровий номер
4425110100:16:003:0048), яка знаходиться у нього в оренді згідно
договору оренди землі № 47 від 31.07.2017, та розташована за адресою:
м.Старобільськ, кв.Ватутіна, 5б, шляхом поділу земельної ділянки, з
метою забезпечення достатнього відступу від жилого двоповерхового
будинку № 6, для чого звернутись до міської ради із заявою про надання
згоди на поділ земельної ділянки.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували – 0

ua

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ob

el

sk

.l

g.

6. Про надання згоди на продаж земельної ділянки у власність
громадянину України Хлапоніну Максиму Анатолійовичу для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку
,господарських
будівель
і
споруд(присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати за проект рішення одним
голосуванням за основу і в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА»-4,

st

ar

«ПРОТИ»-0,
«УТРИМАЛОСЬ»-0,

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Не голосували -0.
ВИРІШИЛИ:Винести дане питання на розгляд сесії
Надання дозволу на виготовлення
землевпорядної документації

7. Про надання дозволу громадянину України Льоткіну Миколі
Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ ,вул. Слобожанська, гараж 50Г.
Обговорення депутатами.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

el

sk

8. Про надання згода на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,1602.га,розташованої за адресою:Луганська обл., вул. 1
Травня,1А, з метою реєстрації земельної ділянки в державному земельному
кадастрі.
Обговорення депутатами.

st

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради .

ob

el

sk

9. Про надання дозволу громадянці України Назарченко Світлані
Миколаївни на розроблення проекту щодо відведення земельної ділянки у
власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, кв. Ватутіна ,ділянка №137.

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
10. Про надання дозволу громадянину України Купаєву Івану Тихоновичу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Базарна, гараж б\н.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ob

el

sk

11. Про надання дозволу громадянці України Колесніковій Наталії
Федорівни на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул.Південна, гараж №16.

ua

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

sk

.l

g.

12. Про надання дозволу громадянці України Гринченко Олені
Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. І.М. Світличного, гараж №4 .

ob

el

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

st

ar

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

ua

sk

.l

g.

«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

el

13. Про надання дозволу громадянці України Шейко Світлані Леонидівні
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, кв. Ватутіна, гараж №47.

g.

ua

st

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували — 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

el

sk

.l

Надання дозволу на виготовлення містобудівної документації.
14. Про надання дозволу на розроблення детального плану частини
території м. Старобільськ з метою будівництва автогазозаправного пункту
(АГЗП) на земельній ділянці за адресою: м.Старобільськ, пл.Товарна, 24.

ar

ob

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

ua

st

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

g.

Затвердження землевпорядної документації

ob

sk

.l

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам України
Чаплигіну Володимиру Миколайовичу та Чаплигіній Валентині Іванівни для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

ua

ob

el

sk

.l

g.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» 4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

st

ar

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Прокопенко
Вікторії Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.

ua

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

el

sk

.l

g.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Пасєчник Світлані
Миколаївни 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
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

sk

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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18. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Назаренко
Віталію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.

ua

.l

g.

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ua

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Медковій
Валентині Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.

.l

g.

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

st

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Дубовій Наталії
Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ,
.

g.

ua

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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21. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Домарєвій

ua
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g.

Людмилі Олексіївні та Домарєву Євгенію Володимировичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.

ob

el

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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22. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Бур’ян
Володимир Петрович для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.

el

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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23. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину Мозго Сергію
Миколайовичу України для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

st

ar

ob

el

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0

ua

g.

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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24 Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Кущієнко
Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
.

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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25. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянам України Коновалову
Олександру Андрійовичу та Коноваловій Тетяні Миколаївни для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.

st
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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26. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Шляхтенко Олені
Іванівни 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
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.

st

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
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«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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27. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянці України Остробородовій
Юліїї Анатоліївні 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
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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28. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Яїцькому Петру
Григоровичу 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
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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29. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про
передачу земельної ділянки у власність громадянину України Гладких Юрію
Володимировичу 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
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

ua

st

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту громадянину України Ганшиній
Тетяні Григорівні за цільовим призначенням :для обслуговування тимчасової
споруди (торговельний павільйон), яка розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська.б\н (р-н буд №109 ), та укладення
договору зі Старобільською міською радою Луганської області договору
земельного сервітуту на платних засадах, терміном на 5 (п’ять) років.

.l

g.

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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31. Про передачу земельної ділянкиу спільну сумісну власність
громадянам України Робул Наталії Вікторівні, Спічаку Віталію Олексійовичу,
Мозолевському Сергію Григоровичу, Матюшову Олександру Вікторовичу для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ,
.
Головуючий Толок М .В. запропонував створити комісію для обстеження
земельної ділянки на предмет цільового призначення.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому зі змінами (пропозиція Толок М.В.).
Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ПИТАННЯ ЩОДО ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ІНШЕ
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32. Про поновлення договору оренди землі №39 від 19.08.2010, укладеного
між фізичною особою – підприємцем Куценко Дмитром Миколайовичем для
обслуговування торговельного павільйону за адресою :м. Старобільськ, вул. 1
Травня, б\н (р-н елеватора), та внесення змін в частині найменування орендаря.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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33. Про надання згоди на будівництво навісу на земельній ділянці площею
22,8061 га ,кадастровий номер 4425110100:03:006:0001, яка знаходиться в
оренді у ТОВ «Старобільський елеватор»

el

sk

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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34. Про заміну сторони та внесення змін до договору особистого сервітуту
№11 від 13.02.2018.укладенного на земельну ділянку площею 0,0600га, яка
розташована за адресою: Луганська обл.,м. Старобільськ, пл. Товарна, б\н.
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» -0 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 4,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Дане питання не підтримав жоден член земельної комісії
тому дане питання не виноситься на розгляд сесії міської ради.
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35. Про поновлення договору оренди землі № 0410420600046 від
10.12.2006,укладеного з громадянкою Маркіною Лілією Петрівною на земельну
ділянку для обслуговування кіоску по торгівлі хлібобулочними виробами за
адресою: м.Старобільськ, пл.Базарна , б/н.
Пропозиція Толок М. В.: внести зміни в частині продовження терміну дії
договору змінивши термін з 20років на 5(п’ять) років
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому зі змінами. Заперечень не надійшло.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ ЗІ ЗМІНАМИ:
«ЗА» -4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради із
внесеними змінами.

sk

.l

g.

36. Про поновлення договору оренди землі №041042600045 від 10.12.2010.
укладеного з громадянкою Маркіною Лілією Петрівною на земельну ділянки
для обслуговування кіоску по торгівлі хлібобулочними випобами за адресою: м.
Старобільськ, кв. Ватутіна, б/н.

ob

el

Пропозиція Толок М.В.: внести зміни в частині продовження терміну дії
договору змінивши термін з 20 років на 5 (п’ять) років.

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню
одним голосування за основу та в цілому зі змінами. Заперечень не надійшло.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ ЗІ ЗМІНАМИ:
«ЗА» -4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради із
внесеними змінами.

el

sk

37. Про внесення змін до рішення міської ради №24/15 від 01.07.2005 та до
реєстраційних відомостей про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді ФГ
«УРОЖАЙ» згідно договору оренди землі №126 від 27.10 .2006.

st

ar

ob

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосування за основу та в цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:

st
ar
ob
el
sk
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g.
ua

«ЗА» -2 ,(Живага О.М. Пульний С.М.)
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 2 (Толок М. В. Дугінов М.
О.),
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте.

38.Про внесення змін до рішення міської ради №24/16 від 01.07.2005 та до
реєстраційних відомостей про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді ФГ
«Луна» згідно договору оренди землі №125 від 27.10.2006.
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосуванням за основу і в цілому. Заперечень не надійшло.

.l

g.

ua

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2(Живага О.М. Пульний С.М.)
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 2(Толок М.В.Дугінов М.О.)
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ : Рішення не прийняте.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»-4
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛИСЬ»-0

st

ar

ob

el

sk

39.Про дострокове припинення договору оренди землі, укладеного між
Старобільською міською радою та ТОВ «Старобільський елеватор» на земельну
ділянку розташовану за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру (Пролетарська), 3Г
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним
голосуванням за основу і в цілому. Заперечень не надійшло.

ua

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0

g.

ВИРІШИЛИ :Дане питання винести на розгляд сесії міської ради.

ob

el

sk

.l

40.Про скасування рішення Старобільської міської ради від 20.12.2018
№51/14 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерства 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.

st

ar

Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питані одним
голосуванням за основу і в цілому .Заперечень не надійшло.

ua
g.

ob

el

sk

.l

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»-4
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛИСЬ»-0
НЕГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ :Дане питання винести на розгляд сесії міської ради.

st

ar

41. Про припинення договору
оренди землі №442510004000787
від08.11.2011,укладеного між Старобільською міською радою Луганської
області та Старобільською філією товариства з обмеженою відповідальністью
«Техноторг» на земельну ділянку розтошовану за адресою: Луганська обл.,м.
Старобільськ вул. Старотаганрогська,71

el

sk

.l

g.

ua

Від детутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питані одним
голосуваням за основу і в цілому. заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»-4
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛИСЬ-0
НЕГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ : Дане питання винести на розгляд сесії міської ради.

ar

ob

42. Різне.
Два питання, які були розглянуті після блоку проектів рішень.

Перше питання.

st

Доповідач: Ірина Калініна.

ua

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на підписання актів прийомки-передачі
межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної
документації, наданої до Старобільської міської ради.

el

sk

.l

g.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду на підписання начальником відділу
земельних відносин виконавчого комітету Старобільської міської ради
Калініною І.В. актів прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які
є складовою частиною наступної землевпорядної документації:

st

ar

ob

- “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Мозго Лілії Григоріївни
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: м.Старобільськ,
”
(Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”);

a
.u

ob

el

k.

lg

- “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина Російської
Федерації Мірошниченко Ольги Валентинівни для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: м.Старобільськ,
(Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний
центр”);

st

ar

- “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Дрогіної
Марії Тихонівни для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
м.Старобільськ,
(Розробник - СРКП “Старобільський
районний земельно-інформаційний центр”);

ls

k.

lg

.u

a

- “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Склярова Андрія
Васильовича для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
м.Старобільськ,
” (Розробник - СРКП “Старобільський
районний земельно-інформаційний центр”).

be

Друге питання.

.l

g.

ua

st

a

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд клопотання Іллі Природа, який проживає за
адресою: м. Старобільськ,
, від 11.12.2020 за вхід.№ П770 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу за
адресою: Луганська обл., кв.Ватутіна, б/н, орієнтовною площею 0,01 га, за
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності.
2. Про розгляд клопотання Володимира Остапенка, який проживає за
адресою: м. Старобільськ,
, від 11.12.2020 за вхід.№ О-768
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу за
адресою: Луганська обл., кв.Ватутіна, б/н, орієнтовною площею 0,01 га, за
рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності.

st

ar

ob

el

sk

Доповідач довела до відома членів комісії, що до вказаних клопотань
додані викопіювання з плану м.Старобільськ із зазначенням бажаних місць
розташування земельних ділянок, які знаходяться біля огорожі земельної ділянки
АТС-3 ПАТ “Укртелеком”, поблизу п’ятиповерхового багатоквартирного
житлового будинку № 60 на кв.Ватутіна.
У членів комісії виникло питання щодо можливості будівництва
індивідуальних гаражів в зазначених місцях.
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ПРОПОЗИЦІЯ: З метою з’ясування питання можливості будівництва
індивідуальних гаражів в місцях, зазначених на доданих до клопотань
викопіюваннях, членами комісії було запропоновано направити виконавчим
комітетом міської ради відповідного листа начальнику відділу містобудування,
архітектури та державної реєстрації - головному архітектору району Фесенко Л.А.

ua

ВИРІШИЛИ: Направити виконавчим комітетом міської ради листа
начальнику відділу містобудування, архітектури та державної реєстрації головному архітектору району Фесенко Л.А. для з’ясування питання можливості
будівництва індивідуальних гаражів в місцях, зазначених на доданих до клопотань
викопіюваннях.
Після отримання відповіді від Фесенко Л.А., питання по зазначеним
клопотанням винести на повторний розгляд постійної комісії міської ради з
питань регулювання земельних відносин, екології, містобудування, архітектури
та будівництва.

sk

Микола Толок

ob

el

Голова постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин,
екології, містобудування,
архітектури та будівництва

.l

g.

Усі питання порядку денного розглянуті. Засідання постійної комісії
запропоновано закрити
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g.
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st

ar

Секретар постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин,
екології, містобудування,
архітектури та будівництва

Оксана Живага

