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Старобільська міська рада
Луганської області восьмого скликання
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Протокол № ____
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології,
містобудування, архітектури та будівництва
Старобільської міської ради Луганської області восьмого скликання
м.Старобільськ
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Всього членів комісії –5
Присутні-3: Толок М.В., Пульний С.М. Давиденко С.В.
Відсутні — 2: Дугінов М.О. Живага О.М.
Головуючий – Толок М.В.
Секретар – Давиденко С.В.
Присутні: - працівники виконавчого комітету Старобільської міської ради: Калініна І.В.- начальник відділу земельних відносин;
Челганова Ю.Г. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин;
Маркосян Б.Ю. - спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин;
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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 - 3 особи, відсутня – 2 особа. Таким чином кворум для засідання є.
Голова запропонував розпочати роботу комісії та ознайомив присутніх з порядком
денним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,
екології, містобудування, архітектури та будівництва
1. Про надання дозволу громадянці України Козачок Людмилі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
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2. Про надання дозволу громадянину України Ковальову Леоніду Пилиповичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
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3. Про надання дозволу громадянці України Ковальовій Оксані Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине, вул.
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4. Про надання дозволу громадянину України Ковальову Сергію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже
а
5. Про надання дозволу громадянці України Дубейко Варварі Володимирівні (власнику
сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Лиман») на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) № 1354 (сіножаті), які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня
Лиманська сільська рада)
6. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву
земель орієнтовною площею 6,0 га, що розташований за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Вер-
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хньопокровська сільська рада), з метою визначення правового статусу земельних ділянок які
входять до масиву, та можливості подальшої передачі сформованих земельних ділянок в оренду
7. Про надання дозволу громадянину України Мартовицькому Василю Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Новоборове,
8. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву
земель орієнтовною площею 8 га, що розташований за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Світлівська сільська рада), з метою визначення правового статусу земельних ділянок які входять до
масиву, та можливості подальшої передачі сформованих земельних ділянок в оренду
9. Про надання дозволу громадянці України Закутько Оксані Олексіївні (власниці сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Донбас») на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) №69, №874 (пасовища), які розташовані за межами населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Калмиківська сільська рада)
10. Про надання дозволу громадянці України Хацько Світлані Олексіївні (власниці сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Донбас») на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) №468, №808 (пасовища), які розташовані за межами населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Калмиківська сільська рада)
11. Про надання дозволу громадянину України Бошняк Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
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12. Про надання дозволу громадянину України Тютюник Миколі Леонідовичу (власнику
сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Правда») на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) № 1375 (сіножаті), яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня
Лиманська сільська рада)
13. Про надання дозволу громадянину України Гребеннику Дмитру Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижня Покровка,
14. Про надання дозволу громадянину України Алєйнику Володимиру Михайловичу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв.Ватутіна, 35а
15. Про надання дозволу громадянину України Чурсіну Максиму Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже
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16. Про надання дозволу громадянці України Бахтин Катерині Павлівні на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р- н, с. Проїждже
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17.Про надання дозволу громадянину України Погребенному Юрію Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман
18. Про надання дозволу громадянці України Солонині Ользі Юріївні на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман
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Питання щодо затвердження землевпорядної документації та щодо передачі земельних ділянок у власність або користування
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельних
ділянок № 373 (пасовища) та №402 (сіножаті) у власність громадянці України Жиліній Тамарі
Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за
межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Верхньопокровська сільська рада)
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Череватій Ларисі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Савченко Наталії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Пімкіній Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянину України Бондаренко Владиславу Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки № 1070 (сіножаті) у власність громадянці України Моргун Лідії Дмитрівні для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Лиманська сільська рада)
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок контура 583, 584 під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, що належали до земель колективної власності колишнього КСП “Світанок”, які
розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада), та про передачу
земельних ділянок фермерському господарству “Максагро” в оренду
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Лозовій Світлані Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Бобирь Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Рогозяновій Олександрі Петрівні 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 Стогнієву Євгенію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянину України Гупал Ігорю Євгеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
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31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Муравець Валентині Борисівні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижня Покровка,
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Радченко Ользі Михайлівні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижня Покровка
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Янченку Олексію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район,
с.Нижня Покровка,
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Каспарову Левону Гургеновичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижня
Покровка
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Кандибі Анастасії Миколаївні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Маринівка
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Волковій Аллі Іванівні за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована: Луганська область Старобільський район,
с.Джемільне.
37. Про передачу у власність громадянину України Калініну Володимиру Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Світлівська сільська рада)
38. Про передачу земельної ділянки в постійне користування КНП “Старобільська БЛ”
Старобільської міської ради Луганської області для обслуговування нежитлових будівель та
споруд, за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Монастирська, 67
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Питання щодо оренди земельних ділянок та інші питання
39. Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 3 від 23.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н
40. Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 4 від 23.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Центральна, б/н
41. Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 5 від 24.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н
42. Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 6 від 24.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Монастирська, б/н
43. Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину України Сірику Володимиру
Олександровичу для ведення городництва за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ
44. Про відмову у наданні дозволу громадянці України Кашубі Аліні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня
Лиманська сільська рада)
45. Про відмову у наданні дозволу громадянину України Кашубі Юрію Олексійовичу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована за межами
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населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня Лиманська сільська рада)
46. Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,1 га кадастровий номер 4425181700:07:004:0051, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
47. Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 25,71 га кадастровий номер 4425181700:07:003:0024, яка розташована за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
48. Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 8,0025 га кадастровий номер 4425181700:07:001:0148, яка розташована за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
49. Про відмову ФОП Лемешку Віталію Валерійовичу у передачі в оренду нерозподілених земельних ділянок (паїв) колишнього КСП “Покровське”, загальною площею 111,4078 га
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району, Луганської
області (колишня Нижньопокровська сільська рада)
50. Про відмову у наданні дозволу ФОП Лемешко Віталію Валерійовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації нерозподілених земельних ділянок
колективної власності, в контурі 1372 орієнтовною площею 15,5000 га, в контурі 1387 орієнтовною площею 3,5000га, в контурі 1438 орієнтовною площею 7,0000га, які розташовані за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району, Луганської області (колишня Нижньопокровська сільська рада), з метою подальшої передачі земельні ділянки в оренду
51. Про відмову у наданні дозволу громадянину України Андрющенко Ліні Сергіївні на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня Лиманська сільська рада
52. Про відмову у наданні дозволу громадянці України Кравцовій Ользі Анатоліївні на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
53. Про відмову у наданні дозволу громадянину України Дубовому Сергію Михайловичу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня
Курячівська сільська рада)
54. Про відмову у наданні дозволу громадянину України Бахтину Олексію Васильовичу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто того селянського господарства, із земель які знаходяться у користуванні інших громадян, орієнтованою площею 1.5000 га, яка розташована в межах населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня Лиманська сільська рада)
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Питання щодо підписання актів передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною документацій із землеустрою
55. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Татуловій Ользі Саркісовні для будівництва і об-
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слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м.Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
56. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян України Гороховацького Іллі Ігоровича Сацута
Анжеліки Віталіївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка
” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний
центр”).
57. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Виноградову Олександру Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Світле
” (Розробник - ПП “Земля
Слобожанщини”).
58. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Виноградову Сергію Йосиповичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Світле
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
59. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Кривонос Сталіні Анатоліївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ,
” (Розробник
- ПП “Земля Слобожанщини”).
60. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Кукулевському Віталію Івановичу для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ,
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
61. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян України Черного Ігоря Михайловича Чебушевої
Тетяни Михайлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня
Покровка
” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельноінформаційний центр”).
62. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Захарченко Святослава Вікторовича
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка
” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний
центр”).
63. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Бережній Людмилі Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
64. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Капаций Євдокії Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
65. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Шушкової Тетяни Петрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
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66. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Юрченку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
67. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Приходьковій Людмилі Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
68. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Євонова Віталія Сергійовича для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка
” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
69. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Войтенко Тетяні Віталіївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
70. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Токар Олексію Миколайовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
71. “Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4500 га у власність для ведення особистого селянського господарства (код 01.03) гр. Жирову Олександру Андрійовичу, розташованої в межах населеного пункту за адресою:
, с. Новоборове на території, яка за даними Державного земельного кадастру, враховується в Новоборівській сільській раді Старобільського району Луганської області на території Старобільської
територіальної громади” (Розробник - ФОП Шарун Дар’я Костянтинівна).
72. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянам України Сокира Сергію Дмитровичу Войновій Нілі Дмитрівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
73. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Ребрової Валентини Станіславівни
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Титарівка вул. Миру, 53” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
74. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Даценко Володимиру Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
75. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Чепкаленко Зінаїді Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
76. “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину України Бережній Людмилі Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
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77. “Проект землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж
земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту за адресою: с. Підгорівська
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (в межах колишньої Підгорівської сільської ради) Луганської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (Розробник - ТОВ землевпорядна фірма «ЛАН»).
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Голова запропонував голосувати в цілому за порядок денний. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
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І. Питання щодо виготовлення землевпорядної документації
1. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянці України Козачок Людмилі Володимирівні на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
Під час обговорення проекту рішення було запропоновано направити листа до РКП “Старобільськвода”, щодо проходження колектора біля земельних ділянок, зазначених у викопіюванні, з нанесенням його на картографічний матеріал.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на доопрацювання відділу земельних відносин.
Направити листа до РКП “Старобільськвода” для нанесення на картографічний матеріалпроходження колектора та його охоронної зони. Після отримання листа винести на повторний розгляд.
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2. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянину України Ковальову Леоніду Пилиповичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
Під час обговорення проекту рішення було запропоновано направити листа до РКП
“Старобільськвода”, щодо проходження колектора біля земельних ділянок, зазначених у
викопіюванні, з нанесенням його на картографічний матеріал.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на доопрацювання відділу земельних відносин.
Направити листа до РКП “Старобільськвода” для нанесення на картографічний матеріалпроходження колектора та його охоронної зони. Після отримання листа винести на повторний розгляд.
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3. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянці України Ковальовій Оксані Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
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селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,

st

ar

ob

el

sk

.l

Під час обговорення проекту рішення було запропоновано направити листа до РКП
“Старобільськвода”, щодо проходження колектора біля земельних ділянок, зазначених у
викопіюванні, з нанесенням його на картографічний матеріал.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на доопрацювання відділу земельних відносин.
Направити листа до РКП “Старобільськвода” для нанесення на картографічний матеріалпроходження колектора та його охоронної зони. Після отримання листа винести на повторний розгляд.
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4. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянину України Ковальову Сергію Івановичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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5. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянці України Дубейко Варварі Володимирівні (власнику сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Лиман») на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) № 1354 (сіножаті), які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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6. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель
орієнтовною площею 6,0 га, що розташований за межами населених пунктів Старобільської
міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Верхньо Покровська сільська рада), з метою визначення правового статусу земельних ділянок які
входять до масиву, та можливості подальшої передачі сформованих земельних ділянок в
оренду
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
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Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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7. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянину України Мартовицькому Василю Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Новоборове,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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8. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель
орієнтовною площею 8 га, що розташований за межами населених пунктів Старобільської
міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Світлівська сільська рада), з метою визначення правового статусу земельних ділянок які входять
до масиву, та можливості подальшої передачі сформованих земельних ділянок в оренду
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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9. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянці України Закутько Оксані Олексіївні (власниці сертифікату
на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Донбас») на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) №69, №874 (пасовища), які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Калмиківська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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10. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянці України Хацько Світлані Олексіївні (власниці серти-
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фікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Донбас») на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) №468, №808 (пасовища), які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Калмиківська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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11. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянину України Бошняк Віктору Івановичу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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12. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянину України Тютюник Миколі Леонідовичу (власнику
сертифікату на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Правда») на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) № 1375 (сіножаті), яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської
області (колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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13. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянину України Гребеннику Дмитру Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижньопокровка,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
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«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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14. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянину України Алєйнику Володимиру Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 35а
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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15. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянину України Чурсіну Максиму Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
с.Проїждже
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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16. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянці України Бахтин Катерині Павлівні на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на розгляд сесії
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17.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про надання дозволу громадянину України Погребенному Юрію Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
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«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на розгляд сесії
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18. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про надання дозволу громадянці України Солонині Ользі Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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Питання щодо затвердження землевпорядної документації та щодо передачі земельних
ділянок у власність або користування
19. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельних
ділянок № 373 (пасовища) та №402 (сіножаті) у власність громадянці України Жиліній Тамарі Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Верхньопокровська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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20. СЛУХАЛИ: начальник відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки
у власність громадянці України Череватій Ларисі Олександрівні 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.

st

ar

21. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянці України Савченко Наталії Михайлівні 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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22. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянці України Пімкіній Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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23. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянину України Бондаренко Владиславу Олександровичу 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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24. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки № 1070 (сіножаті) у власність громадянці України Моргун Лідії Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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25. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель-
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них ділянок контура 583, 584 під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, що належали до земель колективної власності колишнього КСП “Світанок”,
які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада), та про
передачу земельних ділянок фермерському господарству “Максагро” в оренду
При обговоренні проєкту рішення були внесені зміни до п.1проєкту рішення щодо терміну оренди.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради зі змінами в частині терміну на 10 років.
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26. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянці України Лозовій Світлані Леонідівні 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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27. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянці України Бобирь Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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28. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянці України Рогозяновій Олександрі Петрівні 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
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НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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29. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянину України Стогнієву Євгенію Васильовичу 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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30. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність громадянину України Гупал Ігорю Євгеновичу 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 голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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31. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянці України Муравець Валентині Борисівні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижньопокровка,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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32. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянці України Радченко Ользі Михайлівні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с.Нижньопокровка
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
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«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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33. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянину України Янченку Олексію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район,
с.Нижньопокровка,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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34. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянину України Каспарову Левону Гургеновичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою: Луганська область, Старобільський район,
с.Нижньопокровка
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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35. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянці України Кандибі Анастасії Миколаївні за цільовим призначенням: для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Маринівка
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.

st

ar

ob

el

36. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
громадянці України Волковій Аллі Іванівні за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована: Луганська область Старобільський район,
с.Джемільне
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
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Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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37. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про передачу у власність громадянину України Калініну Володимиру Петровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району
Луганської області (колишня Світлівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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38. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про передачу земельної ділянки в постійне користування КНП “Старобільська БЛ” Старобільської міської ради Луганської області для обслуговування нежитлових будівель та
споруд, за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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ІІ. Питання щодо оренди земельних ділянок та інші питання
39. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 3 від 23.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н
При обговоренні проєкту рішення членами комісії внесена пропозиція відправити на
доопрацювання.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Відправити на доопрацювання.
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40. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 4 від 23.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Центральна, б/н
При обговоренні проєкту рішення членами комісії внесена пропозиція відправити на
доопрацювання.
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Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ:Відправити на доопрацювання.

ua

41. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 5 від 24.05.2017, укладеного з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м. Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н
При обговоренні проєкту рішення членами комісії внесена пропозиція відправити на
доопрацювання.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ:Відправити на доопрацювання.
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42. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про продовження терміну дії договору особистого сервітуту № 6 від 24.05.2017, укладеного
з ТОВ “Мір Преси” для обслуговування тимчасової споруди (газетного кіоску) за адресою: м.
Старобільськ, вул. Монастирська, б/н
При обговоренні проєкту рішення членами комісії внесена пропозиція відправити на
доопрацювання.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ:Відправити на доопрацювання.
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43. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину України Сірику Володимиру
Олександровичу для ведення городництва за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ
При обговоренні проєкту рішення були внесені зміни до п.1проєкту рішення щодо терміну оренди.
Голосували в цілому
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради зі змінами в частині терміну на 10 років.
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44. Про відмову у наданні дозволу громадянці України Кашубі Аліні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району
(колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
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«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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45. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу громадянину України Кашубі Юрію Олексійовичу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована
за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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46. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування
на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,1 га кадастровий номер 4425181700:07:004:0051, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського
району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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47. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування
на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 25,71 га кадастровий номер 4425181700:07:003:0024, яка розташована за
межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського
району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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48. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні громадянину України Кагалі Юрію Леонідовичу в користування
на умовах оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
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ництва площею 8,0025 га кадастровий номер 4425181700:07:001:0148, яка розташована за
межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського
району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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49.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію
Про відмову ФОП Лемешку Віталію Валерійовичу у передачі в оренду нерозподілених земельних ділянок (паїв) колишнього КСП “Покровське”, загальною площею 111,4078 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району, Луганської області (колишня Нижньопокровська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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50. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу ФОП Лемешко Віталію Валерійовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації нерозподілених земельних ділянок колективної власності, в контурі 1372 орієнтовною площею 15,5000 га, в контурі 1387
орієнтовною площею 3,5000га, в контурі 1438 орієнтовною площею 7,0000га, які розташовані за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району, Луганської області (колишня Нижньопокровська сільська рада), з метою
подальшої передачі земельні ділянки в оренду
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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51. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу громадянину України Андрющенко Ліні Сергіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2.00 га, яка розташована за межами населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського
району (колишня Лиманська сільська рада
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
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«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.

ua

52. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу громадянці України Кравцовій Ользі Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області (колишня Курячівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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53. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу громадянину України Дубовому Сергію Михайловичу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області
(колишня Курячівська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.
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54. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., яка надала інформацію Про відмову у наданні дозволу громадянину України Бахтину Олексію Васильовичу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особисто того селянського господарства, із земель які знаходяться у користуванні інших громадян, орієнтованою площею 1.5000 га, яка розташована в межах населених пунктів Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (колишня Лиманська сільська рада)
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд сесії.

st

ІІІ. Питання щодо підписання актів передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною документацій із землеустрою
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55. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради “Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Татуловій Ользі Саркісовні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
м.Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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56. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян України Гороховацького Іллі Ігоровича Сацута Анжеліки Віталіївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с.Підгорівка
5” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний
центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання Козиренко Л.М акту прийомки-передачі межових
знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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57. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Виноградову Олександру Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с.Світле
” (Розробник - ПП “Земля
Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
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ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Калініній
В.А. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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58. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийому-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Виноградову Сергію Йосиповичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, с.Світле
(Розробник - ПП “Земля
Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду спеціалісту відділу земельних відносин Калініній В.А. на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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59. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Кривонос Сталіні Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ,
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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60. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Кукулевському Віталію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ,
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
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«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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61. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян України Черного Ігоря Михайловича Чебушевої Тетяни Михайлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка
” (Розробник - СРКП “Старобільський районний земельноінформаційний центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Черкасовій Ю.А. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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62.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянина України Захарченко Святослава Вікторовича для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка
”
(Розробник - СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Черкасовій Ю. А.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.

st

ar

ob

el

63. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Бережній Людмилі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
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Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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64. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Капаций Євдокії Семенівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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65. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Шушкової Тетяни Петрівни для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - СРКП
“Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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66.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину України Юрченку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування жит-
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лового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП “Земля
Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

67.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянину Приходьковій Людмилі Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Козиренко Л. М.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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68. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України Євонова Віталія Сергійовича для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка
(Розробник СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Козиренко Л. М.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.

st

69.СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою ча-
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стиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради “Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянину Войтенко Тетяні Віталіївні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине
” (Розробник - ПП “Земля
Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Гречаному С.І. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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70. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання
згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою
частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України Токар Олексію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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71. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4500 га у власність для ведення
особистого селянського господарства (код 01.03) гр. Жирову Олександру Андрійовичу, розташованої в межах населеного пункту за адресою:
, с. Новоборове
на території, яка за даними Державного земельного кадастру, враховується в Новоборівській
сільській раді Старобільського району Луганської області на території Старобільської територіальної громади” (Розробник - ФОП Шарун Дар’я Костянтинівна).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
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ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання старості с.Новоборове Дівенко О.І.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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72. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам України Сокира Сергію Дмитровичу Войновій Нілі Дмитрівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
(Розробник - ПП “Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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73. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянина України Ребрової Валентини Станіславівни для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с.Титарівка
” (Розробник СРКП “Старобільський районний земельно-інформаційний центр”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту1 категорії відділу земельних відносин
Бур’ян Л.Д. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації.
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74. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину України Даценко Володимиру Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
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«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання начальником відділу земельних відносин Калініною І.В. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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75. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянину Чепкаленко Зінаїді Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка
а ” (Розробник ПП “Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Черкасовій Ю. А.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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76. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину України Бережній Людмилі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
” (Розробник - ПП
“Земля Слобожанщини”).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Черкасовій Ю. А.акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.
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77. СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних відносин Калініну І.В., щодо про надання згоди на підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною землевпорядної документації, наданої до Старобільської міської ради“Проект землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки,
яка розташована в межах населеного пункту за адресою: с. Підгорівка
Старобільської міської територіальної громади Старобільського району (в межах колишньої Підгорівської сільської ради) Луганської області для будівництва і обслуговування житлового

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

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

g.

ua

Голова постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин,
екології, містобудування,
архітектури та будівництва
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (Розробник - ТОВ землевпорядна фірма «ЛАН»).
Від депутатів надійшла пропозиція голосувати по даному питанню одним голосуванням за основу і в цілому. Зауважень не надійшло.
Голосували:
«ЗА»-3
«ПРОТИ»-0
«УТРИМАЛОСЬ»-0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0
ВИРІШИЛИ: надати згоду на підписання спеціалісту відділу земельних відносин Козиренко Л.М. акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, які є складовою частиною
землевпорядної документації.

Сергій ДАВИДЕНКО

