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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
одинадцятої сесії Старобільської міської ради
23 вересня 2016 року

Всього обрано депутатів – 26
Присутні – 25
Відсутні – 1

g.

ua

Сесія розпочала роботу о 10 год. 00 хв.
Список депутатів, які взяли участь в роботі пленарного засідання
одинадцятої сесії міської ради 23.09.2016 року додається на 1 арк.
Відповідно до пункту 12 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада правомочна вирішувати усі питання,
віднесені до її компетенції.
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Слухали: Про проведення пленарного засідання одинадцятої сесії
Старобільської міської ради, як це передбачено Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.

st

Сесію міської ради відкрив в.о. міського голови, секретар міської ради
Липовий Р.О.
На початку роботи присутні виконали Державний Гімн України.
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Слухали: Про обрання лічильної комісії.
Інформував:
Липовий Р.О., який запропонував обрати лічильну
комісію у складі 3 (трьох) осіб.
Персонально:
1. Літвінова Яна Миколаївна
2. Толок Микола Васильвич
3. Гусакова Наталія Миколаївна
Які будуть пропозиції від депутатів?
Хто за те, щоб лічильну комісію обрати в запропонованому складі, прошу
голосувати.
Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.
Слухали: Про обрання Секретаріату сесії.
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Інформував:
Липовий Р.О., який запропонував обрати Секретаріат
сесії у складі 1 (однієї) особи.
Персонально:
1. Романенко Роман Сергійович.
Немає зауважень?
Які будуть пропозиції від депутатів?
Хто за те, щоб обрати секретаріат у запропонованому складі, прошу
голосувати.
Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.
Прошу членів секретаріату і лічильної комісії зайняти свої місця.
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Слухали: Про прийняття порядку денного пленарного засідання
одинадцятої сесії Старобільської міської ради за основу.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за прийняття порядку денного за основу: за – 25,
проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Вирішили: Прийняти порядок денний пленарного засідання одинадцятої
сесії Старобільської міської ради за основу:
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1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. №2/12 «Про
затвердження структури та штатної чисельності апарату ради
Виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської
ради».
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2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
3. Про внесення доповнень до Плану діяльності Старобільської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого
рішенням міської ради від 31.05.2016 року №7/2.
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4. Про розгляд звернення ПАТ «Луганськ-Авто» щодо скасування
нарахованої оренди плати за земельні ділянки за адресою: м.
Старобільськ, вул. Залізнична,1 та вул. Старотаганрозька,б/н за період з
02.06.2014 по 21.10.2015 року.
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5. Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та
звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста
Старобільськ.
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6. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок.
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7. Про внесення змін в Повноваження Секретаря Старобільської міської
ради, затвердженні рішенням міської ради від 19.11.2015 року №1/4.
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8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України С
. для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
.

ta

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у спільну часткову власність громадянам України
Б
. (1/2 ч.), Т
та Х
(1/2 ч.) для
обслуговування житлового будинку і господарських будівель, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України Д
С. для
будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.
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11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України З
для
будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
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12.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України К
для
будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ,
.
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13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у спільну часткову власність громадянам України Т
та Т
. для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ,
.
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14.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка передається в оренду терміном на 2 (два) роки
громадянину РФ З
. для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
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15.Про надання громадянину Тарчук А.Ю. дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для
обслуговування збірного індивідуального гаражу, що розташована за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, б/н.
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16.Про надання ППФ «Візит» дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка передається в оренду для обслуговування бару
«Візит», що розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
кв. Ватутіна, б/н.
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17.Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки №56 від
29.11.2010 року наданої ПП Зуєву О.І. для обслуговування контейнеру по
торгівлі с/х продукцією терміном на 1 (один) рік, що розташована за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Базарна, б/н.
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18.Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки №55 від
29.11.2010 року наданої ПП Єрисковському В.В. для обслуговування
контейнеру по торгівлі с/х продукцією терміном на 1 (один) рік, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Базарна,б/н.
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19.Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки №75 від
08.07.2011 року наданої ПП Птаховській Л.А. для організації виносної
торгівлі терміном на 1 (один) рік, що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н.
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20.Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки №39 від
19.08.2010 року наданої ПП Куценко Д.М. для обслуговування
торгівельного павільйону терміном на 1 (один) рік, що розташована за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 1 Травня, б/н.
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21.Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки
№442510004000687 від 31.10.2011 року наданої громадянину Мазнєву
А.Л. для ведення особистого селянського господарства (сінокосіння)
терміном на 10 (десять) років, що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Павловського,20 (колишня вул.
Дзержинського).
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22.Про розгляд заяви громадянина України Тука І.М. щодо надання
земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Луганська, б/н.
23.Про надання громадянину Криворучко Т.М. дозволу на передачу в
суборенду земельної ділянки площею 0,0080 га, на підставі договору
оренди землі від 08.05.2009 року №251101/040925100017, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв.
Ватутіна,б/н.
24.Про припинення права користування земельною ділянкою наданої
громадянину Бутенко О.В. для розміщення збірного індивідуального
гаражу на підставі договору оренди землі №040942600050 від
07.12.2009р. за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв.
Ватутіна,б/н.
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25.Про припинення права користування земельною ділянкою наданої
ФОП Мішура О.М. та громадянину Чернишовій І.О. для обслуговування
магазину на підставі договору оренди землі №442510004000693 від
04.11.11р. за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.
Андрющенко, 1/1.
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26.Про розроблення детального плану частини території м. Старобільськ з
метою зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Червоне містечко, 6.
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27.Про розроблення детального плану частини території м. Старобільськ
для обслуговування тимчасової споруди (торгівельний павільйон) за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, б/н.
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28.Про надання ПАТ «Луганське регіональне управління автобусних
станцій» дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок на
підставі
договору
оренди
землі
від
13.01.2009
року
№251101/040925100001 ПП Ложечці О.С., ПП Геніну В. В. Чесаловій
З.П., що розташовані за адресою: Луганська обл. м. Старобільськ, пл.
Базарна, 1-А.
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29.Про затвердження акту виходу комісії міської ради від 01.07.2016р.,з
питання щодо погодження межової границі земельної ділянки за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53.

st

ar

ob

30.Про затвердження акту комісії міської ради від 08.09.2016р., схеми
узгодження меж земельної ділянки за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Андрющенка, 1.
31.Про внесення доповнень в додаток 1 до рішення міської ради № 33/12 від
15.03.2013 року «Про затвердження переліку земельних ділянок,
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запланованих для продажу права їх оренди методом аукціону» та надання
дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у комунальну власність, право оренди на яку підлягає
продажу на земельних торгах».
32.Різне

Шановні депутати!
Які будуть пропозиції, зміни до порядку денного?
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Виступила: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з листом, який
надійшов від
Старобільського обласного спортивно-технічного клубу
Товариства сприяння обороні України щодо надання дозволу для проведення
змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої в районі вулиці Лесі
Українки (Жукова), м. Старобільськ і запропонувала дане питання включити до
порядку денного за №32.
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Виступила: Лаврова Р.І., яка запропонувала включити до порядку
денного питання щодо скасування рішення виконавчого комітету від 29.03.2016
№73 «Про узгодження місця скиду рідких нечистот і стічних вод, що
вивозяться асенізаційними автомашинами з вигрібних ям населення та
підприємств м.Старобільська».
Слухали: Липового Р.О., який запропонував дане питання розглянути в
«Різному».
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Виступив: Круковський О.О., який запропонував включити до порядку
денного питання щодо виділення коштів на організацію пасажирських
перевезень в м. Старобільськ.
Слухали: Липовий Р.О. запропонував дане питання включити в «Різне»,
заслухати депутата Круковського О.О., який ознайомить присутніх із своїми
розрахунками.
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Шановні депутати!
Які будуть ще пропозиції щодо до порядку денного?
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Шановні депутати! Пропоную голосувати за кожну пропозицію окремо.
Хто за те, щоб включити до порядку денного питання №32 «Про розгляд
клопотання Старобільського обласного спортивно-технічного клубу
Товариства сприяння обороні України щодо надання дозволу для проведення
змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої в районі вулиці Лесі
Українки (Жукова), м. Старобільськ», прошу голосувати.
Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: включити до порядку денного питання №32: «Про розгляд
клопотання Старобільського обласного спортивно-технічного клубу Товариства
сприяння обороні України щодо надання
дозволу для проведення
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тренувальних заїздів та змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої
в районі вулиці Лесі Українки (Жукова), м. Старобільськ».
Шановні депутати! Хто за те, щоб пропозиції депутатів Лаврової Р.І. та
Круковського О.О. розглянути в «Різному», прошу голосувати.
Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: пропозиції депутата Лаврової Р.І. щодо відміни рішення
виконкому №73 від 29.03.2016 та депутата Круковського О.О. щодо організації
пасажирських перевезень розглянути в «Різному».
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Слухали: Про затвердження порядку денного пленарного засідання
одинадцятої сесії Старобільської міської ради в цілому.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування по затвердженню порядку денного в цілому: за –
25, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Вирішили: Прийняти порядок денний пленарного засідання одинадцятої
сесії Старобільської міської ради в цілому.
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В.о. міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О. зазначив, що
згідно ст.25 Регламенту міської ради встановлено такі обмеження часу: для
доповіді до 30 хвилин, для виступу у дебатах до 5 хвилин, для відповідей на
питання доповідачу до 10 хвилин, для довідок та питань до 3 хвилин.
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Слухали перше питання порядку денного: внесення змін до рішення
міської ради від 24.12.2015 р. №2/12 «Про затвердження структури та штатної
чисельності апарату ради Виконавчого комітету та виконавчих органів
Старобільської міської ради».
Інформувала: Конкіна О.А. – заступник міського голови з фінансових
питань – головний бухгалтер.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Виступила: Приходько М.І. – голова постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності,
яка ознайомила депутатів з висновками комісії.
/дискусія депутатів/
Результати голосування в цілому: за – 22, проти – 0, утримались – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/1 додається.
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Слухали друге питання порядку денного: Про внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік.
Інформувала: Конкіна О.А.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
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Виступила: Приходько М.І. – голова постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності,
яка ознайомила депутатів з висновками комісії.
Виступила: Лисюк Г.М. щодо капітального ремонту пішохідного мосту
через р. Айдар, запропонувала 4125 грн. направити на корегування проекту,
910 тис. грн. направити на ремонт тротуарів, а капітальний ремонт підвісного
мосту запланувати на 2017 рік, запропонувавши районній раді участь у
співфінансуванні.
/Дискусія депутатів щодо капітального ремонту підвісного мосту через
р.Айдар/
Слухали: Липового Р.О., який пояснив, що в поточному році капітальний
ремонт тротуарів неможливий через відсутність проектно-кошторисної
документації, а капремонт пішохідного мосту є важливим й необхідним до
кінця поточного року.
Виступив: Кобиляцький О.М. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, який доповів депутатам про стан
підвісного мосту.
Виступив: Козачок О.І., який запропонував розібрати міст, продати його
на металобрухт та зробити понтонний.
Виступив: Литкін О.М. – голова ОСББ «Уют», який озвучив свою думку,
а саме, що ремонт мосту не потрібен, бо в наступному році річки вже не буде,
висохне.
Виступила: Кривошея В.А. – заступник директора КП «Благоустрій м.
Старобільськ», яка попросила депутатів підтримати пропозицію щодо
капітального ремонту пішохідного мосту, а не поточного, який не врятує міст.
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Результати голосування в цілому: за – 23, проти – 0, утримались – 2.
Вирішили: Рішення №11/2 додається.
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Слухали трете питання порядку денного: Про внесення доповнень до
Плану діяльності Старобільської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням міської ради від
31.05.2016 року №7/2.
Інформувала: Конкіна О.А. ознайомила депутатів з необхідними змінами
до Плану діяльності Старобільської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік, а саме внесення змін до Положення про плату
за землю та запропонувала проект рішення.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/3 додається.
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Слухали четверте питання порядку денного: Про розгляд звернення
ПАТ «Луганськ-Авто» щодо скасування нарахованої оренди плати за земельні
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ділянки за адресою: м. Старобільськ, вул. Залізнична,1 та вул.
Старотаганрозька,б/н за період з 02.06.2014 по 21.10.2015 року.
Інформувала: Конкіна О.А., яка ознайомила депутатів із зверненням
ПАТ «Луганськ-Авто».
Результати голосування за основу: за –25, проти – 0, утримались – 0.
Виступила: Приходько М.І. – голова постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності,
яка ознайомила депутатів з висновками комісії.
Результати голосування в цілому: за –25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/4 додається.
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Слухали п’яте питання порядку денного: Про затвердження
Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посад
керівників комунальних підприємств, установ, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Старобільськ
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/5 додається.
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/ зал засідань покинув депутат Романенко Р.С.,
в залі присутні 24 депутата/
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Слухали шосте питання порядку денного: Про затвердження
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Інформувала: Чакіна І.В. – начальник відділу земельних відносин міської
ради.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/6 додається.
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Слухали сьоме питання порядку денного: Про внесення змін в
Повноваження Секретаря Старобільської міської ради, затвердженні рішенням
міської ради від 19.11.2015 року №1/4.
Інформувала:
Барабаш С.О. – голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались –0.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/7 додається.
/ до залу засідань повернувся депутат Романенко Р.С.
Зал засідань покинув депутат Малахов В.В.,
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в залі присутні 24 депутата/
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Шановні депутати! Переходимо до розгляду земельних питань.
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Слухали восьме питання порядку денного: Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину України
С
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В. – начальник відділу земельних відносин.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 01.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/8 додається.
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Слухали дев’яте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у спільну часткову власність
громадянам України Б
. (1/2 ч.), Т
та Х
(1/2
ч.) для обслуговування житлового будинку і господарських будівель, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/9 додається.
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/до залу засідань повернувся депутат Малахов В.В.,
в залі присутні 25 депутатів/
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Слухали десяте питання порядку денного: Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину України
Д
для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
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Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/10 додається.
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/Зал засідань покинула депутат Михайлова Н.Є.,
В залі присутні 24 депутата/
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Слухали одинадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину
України З
для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/11 додається.
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Слухали дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину
України К
. для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/ 12 додається.
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Слухали тринадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у спільну часткову власність
громадянам України Т
. та Т
для будівництва і
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), що розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ,
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
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/До залу засідань повернулась депутат Михайлова Н.Є.,
в залі присутні 25 депутатів/
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Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/13 додається.
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Слухали чотирнадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається в оренду терміном
на 2 (два) роки громадянину РФ З
. для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
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Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 1, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/14 додається.
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Слухали п’ятнадцяте питання порядку денного: Про надання
громадянину Тарчук А.Ю. дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право сервітуту для обслуговування збірного індивідуального
гаражу, що розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, кв.
Ватутіна, б/н.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/15 додається.
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Слухали шістнадцяте питання порядку денного: Про надання ППФ
«Візит» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається в
оренду для обслуговування бару «Візит», що розташована за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
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Вирішили: Рішення №11/16 додається.

Слухали сімнадцяте питання порядку денного: Про продовження
строку дії договору оренди земельної ділянки №56 від 29.11.2010 року наданої
ПП Зуєву О.І. для обслуговування контейнеру по торгівлі с/х продукцією
терміном на 1 (один) рік, що розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Базарна, б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/17 додається.
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Слухали вісімнадцяте питання порядку денного: Про продовження
строку дії договору оренди земельної ділянки №55 від 29.11.2010 року наданої
ПП Єрисковському В.В. для обслуговування контейнеру по торгівлі с/х
продукцією терміном на 1 (один) рік, що розташована за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, пл. Базарна,б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/18 додається.
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st

Слухали дев’ятнадцяте питання порядку денного: Про продовження
строку дії договору оренди земельної ділянки №75 від 08.07.2011 року наданої
ПП Птаховській Л.А. для організації виносної торгівлі терміном на 1 (один) рік,
що розташована за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул.
Слобожанська, б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/19 додається.
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Слухали двадцяте питання порядку денного: Про продовження строку
дії договору оренди земельної ділянки №39 від 19.08.2010 року наданої ПП
Куценко Д.М. для обслуговування торгівельного павільйону терміном на 1
(один) рік, що розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 1
Травня, б/н.
Інформувала: Чакіна І.В.
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Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/20 додається.
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Слухали двадцять перше питання порядку денного: Про продовження
строку дії договору оренди земельної ділянки №442510004000687 від
31.10.2011 року наданої громадянину Мазнєву А.Л. для ведення особистого
селянського господарства (сінокосіння) терміном на 10 (десять) років, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Павловського,20
(колишня вул. Дзержинського).
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/21 додається.
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Слухали двадцять друге питання порядку денного: Про розгляд заяви
громадянина України Тука І.М. щодо надання земельної ділянки у власність
для ведення індивідуального садівництва за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Луганська, б/н.
Інформувала:
Літвінова Я.М., яка пояснила депутатам, що дане
питання було розглянуто на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, але комісія рекомендує
направити його на доопрацювання.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: направити матеріали до відділу земельних відносин міської
ради на доопрацювання.
Рішення №11/22 додається.
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Слухали двадцять третє питання порядку денного: Про надання
громадянину Криворучко Т.М. дозволу на передачу в суборенду земельної
ділянки площею 0,0080 га, на підставі договору оренди землі від 08.05.2009
року №251101/040925100017, що розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, кв. Ватутіна,б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/23 додається.
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Слухали двадцять четверте питання порядку денного: Про
припинення права користування земельною ділянкою наданої громадянину
Бутенко О.В. для розміщення збірного індивідуального гаражу на підставі
договору оренди землі №040942600050 від 07.12.2009р. за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна,б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/24 додається.
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Слухали двадцять п’яте питання порядку денного: Про припинення
права користування земельною ділянкою наданої ФОП Мішура О.М. та
громадянину Чернишовій І.О. для обслуговування магазину на підставі
договору оренди землі №442510004000693 від 04.11.11р. за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Андрющенко, 1/1.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 25, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/25 додається.
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/зал засідань покинули депутати Барабаш С.О. та Гусакова Н.М
В залі присутні 23 депутата/
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Слухали двадцять шосте питання порядку денного: Про розроблення
детального плану частини території м. Старобільськ з метою зміни цільового
призначення земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Червоне містечко, 6.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Інформував: Козачок О.І., який повідомив депутатам про скидання в
річку нечистот (район вул. Червоне містечко). Запропонував створити комісію
для обстеження.
Слухали: Липового Р.О., який запропонував доручити постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
вийти на місце та перевірити інформацію, яку надав Козачок О.І.
/до залу засідань повернулась депутат Гусакова Н.М.,
в залі присутні 24 депутата/
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Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/26 додається.
Слухали двадцять сьоме питання порядку денного: Про розроблення
детального плану частини території м. Старобільськ для обслуговування
тимчасової споруди (торгівельний павільйон) за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Старотаганрозька, б/н.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 23, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/27 додається.
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Слухали двадцять восьме питання порядку денного: Про надання
ПАТ «Луганське регіональне управління автобусних станцій» дозволу
на
передачу в суборенду земельних ділянок на підставі договору оренди землі від
13.01.2009 року №251101/040925100001 ПП Ложечці О.С., ПП Геніну В. В.
Чесаловій З.П., що розташовані за адресою: Луганська обл. м. Старобільськ,
пл. Базарна, 1-А.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Слухали: Козачка О.І., який запропонував розібратися з питанням щодо
цільового використання землі, яку орендує автостанція та надає в суборенду.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/28 додається.
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/зал засідань покинув депутат Трубачов С.А.,
в залі присутні 23 депутата/
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Слухали двадцять дев’яте питання порядку денного: Про
затвердження акту виходу комісії міської ради від 01.07.2016р.,з питання щодо
погодження межової границі земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Гімназична, 53.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
/до залу засідань повернувся депутат Трубачов С.А.,
в залі присутні 24 депутата/
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Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято
Вирішили: Рішення №11/29 додається.
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Слухали тридцяте питання порядку денного: Про затвердження акту
комісії міської ради від 08.09.2016р., схеми узгодження меж земельної ділянки
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Андрющенка, 1.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Результати голосування в цілому: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/30 додається.
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Слухали тридцять перше питання порядку денного: Про внесення
доповнень в додаток 1 до рішення міської ради № 33/12 від 15.03.2013 року
«Про затвердження переліку земельних ділянок, запланованих для продажу
права їх оренди методом аукціону» та надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну
власність, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах».
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
Інформувала: Літвінова Я.М., яка ознайомила депутатів з висновками
постійної комісії.
Виступив: Козачок О.І., який запропонував вияснити кому належіть
ділянка по кв. Ватутіна,б/н (біля недобудованої церкви), на якій вже розпочато
будівництво будівлі із блоків і що планується там будуватися.
Результати голосування в цілому: за – 23, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/31 додається.
/зал засідань покинули депутати Малахов В.В. та Чуприна В.О.,
в залі присутні 22 депутата/
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Слухали тридцять друге питання порядку денного: Про розгляд
клопотання Старобільського обласного спортивно-технічного клубу Товариства
сприяння обороні України щодо надання
дозволу для проведення
тренувальних заїздів та змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої
в районі вулиці Лесі Українки (Жукова), м. Старобільськ.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за основу: за – 22, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 21, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №11/32 додається.

Шановні депутати, переходимо до розділу «Різне».
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Слухали: Липовий Р.О. ознайомив
депутатів з відповіддю
Старобільського ВП ГУНП на депутатське звернення щодо захисту честі та
гідності депутата Лаврової Р.І.
Виступив: Круковський О.О., який ознайомив депутатів з розрахунками
для організації в м. Старобільськ пасажирських перевезень.
Слухали: Липового Р.О., який запропонував Круковському О.О. надати у
письмовому вигляді свої розрахунки для розгляду їх на постійній комісії з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності для
прийняття рішення по суті.
Виступила: Лаврова Р.І. щодо відміни рішення виконавчого комітету від
29.03.2016 №73, погодившись, що дане питання необхідно спочатку розглянути
на спільному засіданні постійних комісій з питань інфраструктури міста та
«бюджетній» комісії, на яке запросити Халфіна Є.Д. – в.о. директора РКП
«Старобільськвода».
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В.о. міського голови,
секретар міської ради
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Шановні депутати! Усі питання порядку денного одинадцятої сесії
розглянуті.
Пленарне засідання одинадцятої сесії Старобільської міської ради
сьомого скликання завершило свою роботу.
Присутні виконали Державний Гімн України.

Р.О. Липовий

