
  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Моїсеєнко Олені Миколаївні щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Зарічне, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Моїсеєнко Олені Миколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд 
(присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. 
Зарічне, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 118 
Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Моїсеєнко Олені Миколаївні щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Хотімля, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Моїсеєнко Олені Миколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд 
(присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. 
Хотімля, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 118 
Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Моїсеєнко Олені Миколаївні щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Металівка, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Моїсеєнко Олені Миколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд 
(присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. 
Металівка, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 118 
Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Білоусова Дениса Віталійовича щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Хотімля, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Білоусову Денису Віталійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і 
споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в 
с. Хотімля, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 118 
Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Білоусова Дениса Віталійовича щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Зарічне, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Білоусову Денису Віталійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і 
споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в 
с. Зарічне, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 118 
Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Білоусова Дениса Віталійовича щодо 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Металівка, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, 
та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії 
з питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу 
України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Білоусову Денису Віталійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і 
споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в 
с. Металівка, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність, в зв’язку з невідповідністю вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме: згідно п. 6 ст. 
118 Земельного Кодексу України, згідно поданого графічного матеріалу 
неможливо встановити бажане місце розташування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 
 
 

П Р О Е К Т     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення  
сінокосіння. 

  
Розглянувши повторно звернення гр. Ворони Костянтина Петровича 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення сінокосіння, що розташована в с. Металівка , 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в оренду, згідно рекомендації постійній депутатській комісії з питань 
АПК, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів та на 
підставі ст. 12,  19,  35,  40,  81,  118,  121,  184  Земельного кодексу України, ст. 
55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Вороні Костянтину Петровичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення  сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,04га, що розташована в с. Металівка, Вовчанського 
району Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
оренду. 

2. Гр. Вороні Костянтину Петровичу після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального 
садівництва. 

  
Розглянувши звернення гр. Дяченко Миколи Миколайовича про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, що розташованої в 
садово-городньому товаристві «Салтів», ділянка №84, за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність, згідно 
рекомендації постійній депутатській комісії з питань АПК, екології, 
земельних відносин та використання природних ресурсів та на підставі ст. 12, 
19,  35,  40,  81,  118,  121,  184  Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про 
землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 
Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Дяченко Миколі Миколайовичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 
багаторічні насадження), за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1654), орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в 
садово-городньому товаристві «Салтів», ділянка №84, за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

2. Гр. Дяченко Миколі Миколайовичу після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Тимошенко Ганни Вікторівни про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 
розташована за адресою: смт. Старий Салтів, вул. Сибірська, 2, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про 
землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Тимошенко Ганні Вікторівні дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування жилого 
будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь-забудовані землі, орієнтовною 
площею 0,12 га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Сибірська, 2, 
Вовчанського району Харківської області, для подальшої передачі її в приватну 
власність в межах норм безоплатної приватизації. 

2. Гр. Тимошенко Ганні Вікторівні після виготовлення технічної документації на 
земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Бурцевої Людмили Валентинівни про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що розташована за адресою: с. Хотімля, вул. Озерна, 22, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 
Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Бурцевій Людмилі Валентинівні дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування жилого 
будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь-забудовані землі, орієнтовною 
площею 0,12 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Озерна, 22, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, для подальшої передачі 
її в приватну власність в межах норм безоплатної приватизації. 

2. Гр. Бурцевій Людмилі Валентинівні після виготовлення технічної документації 
на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Луньової Ольги Володимирівни та гр. Лобода 
Володимира Павловичу про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: смт. Старий 
Салтів, вул. І. Франка, 39, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в спільну сумісну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 
184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Луньовій Ользі Володимирівні та гр. Лобода Володимиру Павловичу 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для 
будівництва і обслуговування жилого будинку та господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), із земель громадської та житлової забудови, вид 
угідь-забудовані землі, орієнтовною площею 0,08 га, що розташована в смт. 
Старий Салтів, вул. І. Франка, 39, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її в спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації. 

2. Гр. Луньовій Ользі Володимирівні та гр. Лобода Володимиру Павловичу після 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку, надати її на розгляд та 
затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Сосновик Людмили Миколаївни, гр. Світличної 
Алли Миколаївни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: с. Шестакове, вул. 
Гуліївка, 71, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в спільну сумісну власність, на підставі ст. 12, 
19, 40, 81, 118, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», 
ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Сосновик Людмилі Миколаївні, гр. Світличній Аллі Миколаївні дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), із земель громадської та житлової забудови, вид угідь-забудовані землі, 
орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Шестакове, вул. Гуліївка, 71, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її в спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації. 

2. Гр. Сосновик Людмилі Миколаївні, гр. Світличній Аллі Миколаївні після 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку, надати її на розгляд та 
затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Єрьоменко Олександра Михайловича про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що розташована за адресою: с. Шестакове, вул. Гончарівка, 115, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 
Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Єрьоменко Олександру Михайловичу дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із 
земель громадської та житлової забудови, вид угідь-забудовані землі, 
орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Шестакове, вул. Гончарівка, 
115, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, 
для подальшої передачі її в приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації. 

2. Гр. Єрьоменко Олександру Михайловичу після виготовлення технічної 
документації на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження до 
селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Горозій Людмили Василівні про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), що розташована за адресою смт. Старий Салтів, вул. 
Південна, 1-А, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного кодексу 
України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Горозій Людмилі Василівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), із земель громадської та житлової забудови, вид угідь-
забудовані землі, орієнтовною площею 0,1500га, що розташована за адресою 
смт. Старий Салтів, вул. Південна, 1-А, Вовчанського району Харківської 
області, для подальшої передачі її в приватну власність в межах норм 
безоплатної приватизації. 

2. Гр. Горозій Людмилі Василівні після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради. 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Поваляйло Катерини Олександрівни щодо 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Зарічне, вул. 
Центральна, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району 
Харківської області, та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань АПР, екології, земельних відносин та 
використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 
184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Поваляйло Катерині Олександрівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  
будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, Старосалтівської селищної 
ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність, з  невідповідністю місця розташування об'єкта, 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
документації, відповідно до ст.. 17, 24 Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності» не відповідність місця розташування земельної 
ділянки до містобудівної документації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310


  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. .. Мурги Тетяни Іллівни щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), в с. Зарічне, вул. Центральна, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, 
та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії 
з питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу 
України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. .. Мурги Тетяні Іллівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  
і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, Старосалтівської селищної 
ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність, з  невідповідністю місця розташування об'єкта, 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
документації, відповідно до ст.. 17, 24 Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності» не відповідність місця розташування земельної 
ділянки до містобудівної документації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310


  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
 
  Розглянувши звернення гр. Глазунова Павла Ілліча щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Лужанський шлях, 4-а, №151, Вовчанського району Харківської області, 
та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії 
з питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 121, 122, 184 Земельного кодексу 
України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А : 
1. Відмовити в наданні дозволу гр.. Глазунову Павлу Іллічу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  
будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1100 га, 
що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 4-а, №151, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність, з  невідповідністю місця розташування об'єкта, 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
документації, відповідно до ст.. 17, 24 Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності» не відповідність місця розташування земельної 
ділянки до містобудівної документації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310


  проект 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
  
  Розглянувши звернення гр. Пилипенко Роману Романовичу і про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), що розташована за адресою смт. Старий Салтів, вул. 
Сонячна, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного кодексу 
України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати гр. Пилипенко Роману Романовичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), із земель громадської та житлової забудови, вид угідь-
забудовані землі, орієнтовною площею 0,1500га, що розташована за адресою 
смт. Старий Салтів, вул. Сонячна, Вовчанського району Харківської області, 
для подальшої передачі її в приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації. 

2. Гр. Пилипенко Роману Романовичу після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради. 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального 
садівництва. 

  
Розглянувши звернення гр. Чигринця Миколи Васильовича про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1653, що розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність, згідно рекомендації 
постійній депутатській комісії з питань АПК, екології, земельних відносин та 
використання природних ресурсів та на підставі ст. 12,  19,  35,  40,  81,  118,  
121, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Чигринцю Миколі Васильовичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва зі зміною виду угідь із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь –пасовище) в землі сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – багаторічні насадження), за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:05:001:1653), орієнтовною площею 
0,1200га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

2. Гр. Чигринцю Миколі Васильовичу після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0070. 
  
  Розглянувши звернення гр. Цистана Владислава Васильовича про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0070, для ведення  індивідуального садівництва, що 
розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного 
кодексу України, ст. 57 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Скасування рішення сесії Старосалтівської селищної ради від 18.05.2019р. «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:03:001:0070». 

2. Надати гр. Цистану Владиславу Васильовичу дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 6321655800:03:001:0070, площею 1,60га, для 
ведення  індивідуального садівництва, яка розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області. 

3. Гр. Цистану Владиславу Васильовичу після виготовлення технічної документації 
на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження до селищної ради . 

4. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0048. 
  
  Розглянувши звернення гр. Зіненко Лариси Петрівни про надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0048, для ведення  індивідуального садівництва, що 
розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного 
кодексу України, ст. 57 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Скасування рішення сесії Старосалтівської селищної ради від 18.05.2019р. «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:03:001:0048». 

2. Надати гр. Зіненко Ларисі Петрівні дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 6321655800:03:001:0048, площею 1,60га, для 
ведення  індивідуального садівництва, яка розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області. 

3. Гр. Зіненко Ларисі Петрівні після виготовлення технічної документації на 
земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження до селищної ради . 

4. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 
 
 

П Р О Е К Т     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення  
сінокосіння. 

  
Розглянувши повторно звернення гр. Марініча Юрія Анатолійовича 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення сінокосіння, що розташована в с. Металівка , 
вул.. Металівська, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду, згідно рекомендації постійній 
депутатській комісії з питань АПК, екології, земельних відносин та 
використання природних ресурсів та на підставі ст. 12,  19,  35,  40,  81,  118,  
121, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Марінічу Юрію Анатолійовичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення  сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,0720га, що розташована в с. Металівка, по вул.. 
Металівська, Вовчанського району Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду. 

2. Гр. Марінічу Юрію Анатолійовичу після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 
 
 

П Р О Е К Т     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення  
сінокосіння. 

  
Розглянувши повторно звернення гр. Гайдукової Віри Олексіївни про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення сінокосіння, що розташована в с. Металівка , 
вул.. Металівська, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду, згідно рекомендації постійній 
депутатській комісії з питань АПК, екології, земельних відносин та 
використання природних ресурсів та на підставі ст. 12,  19,  35,  40,  81,  118,  
121, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Гайдуковій Вірі Олексіївні дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення  сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,0610га, що розташована в с. Металівка, по вул.. 
Металівська, Вовчанського району Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду. 

2. Гр. Гайдуковій Вірі Олексіївні після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та затвердження 
до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 
 
 

П Р О Е К Т     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ______________ року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення  
сінокосіння. 

  
Розглянувши повторно звернення гр. Ковальова Генадія Вікторовича 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення сінокосіння, що розташована в с. Металівка , 
вул.. Металівська, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду, згідно рекомендації постійній 
депутатській комісії з питань АПК, екології, земельних відносин та 
використання природних ресурсів та на підставі ст. 12,  19,  35,  40,  81,  118,  
121, 184 Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
1. Надати гр. Ковальову Генадію Вікторовичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення  сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,0700га, що розташована в с. Металівка, по вул.. 
Металівська, Вовчанського району Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду. 

2. Гр. Ковальову Генадію Вікторовичу після виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення на земельну ділянку, надати її на розгляд та 
затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею 
відповідно до вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних 
ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель під польовими 
дорогами. 
  
  Розглянувши звернення ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель під польовими дорогами, запроектованими для доступу до 
земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якому 
належить право користування істотною частиною земельних ділянок в масиві, 
згідно договорів оренди з власниками земельних часток (паїв), розташованих за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184 Земельного кодексу України, ст. 
57 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», 

СЕЛИЩНА   РАДА  ВИРІШИЛА  : 
 

1. Надати ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»  дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими 
дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у 
масиві земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, якому належить право користування 
істотною частиною земельних ділянок в масиві, згідно договорів оренди з 
власниками земельних часток (паїв), розташованих за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області. 

2. Гр. ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» після виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими дорогами, надати її на 
розгляд та затвердження до селищної ради . 

3. Попередити землекористувачів, що використання землі не за цільовим 
призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до 
вимог ст.. 143 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

 
Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 

 
Розглянувши звернення гр. Ваганової Світлани Юріївни, гр. Ваганова Ігоря 

Альбертовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою смт. Старий Салтів, 
вул. Лесі Українки, 37-А, Вовчанського району Харківської області, та додані матеріали, 
враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПР, екології, земельних 
відносин та використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184, 
Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні », 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Вагановій 
Світлані Юріївні, гр. Ваганову Ігорю Альбертовичу, кадастровий номер 
6321655800:00:002:0526, площею 0,1500га, що розташована за адресою смт. Старий 
Салтів, вул. Лесі Українки, 37-А, Вовчанського району, Харківської області, із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для подальшої передачі її 
у власність в межах норм безоплатної приватизації, 

2.  Передати безоплатно  гр. Вагановій Світлані Юріївні, гр. Ваганову Ігорю Альбертовичу 
у спільну сумісну власність земельну ділянку кадастровий номер 
6321655800:00:002:0526, із земель житлової та громадської забудови, площею 0,1500га 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в смт. Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 37-А, Вовчанського 
району Харківської області. 

3. Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 

4. Гр. Вагановій Світлані Юріївні, гр. Ваганову Ігорю Альбертовичу утримувати земельну 
ділянку згідно правил благоустрою селища. 

5. Рішення набуває чинності після підписання акту прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
представником селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 

 
Розглянувши звернення гр. Кайдалової Ольги Іванівни про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка 
розташована за адресою с. Хотімля, вул. Озерна, 13, Вовчанського району Харківської області, 
та додані матеріали, враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 
118, 184, Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні », 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Кайдаловій 
Ользі Іванівни, кадастровий номер 6321688401:00:000:1087, площею 0,2296га, що 
розташована за адресою с. Хотімля, вул. Озерна, 13, Вовчанського району, Харківської 
області, із земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для 
подальшої передачі її у власність в межах норм безоплатної приватизації, 

2.  Передати безоплатно  гр. Кайдаловій Ользі Іванівни у приватну власність земельну 
ділянку кадастровий номер 6321688401:00:000:1087, із земель житлової та громадської 
забудови, площею 0,2296га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Хотімля, вул. Озерна, 13, 
Вовчанського району Харківської області. 

3. Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 

4. Гр. Кайдаловій Ользі Іванівни утримувати земельну ділянку згідно правил благоустрою 
селища. 

5. Рішення набуває чинності після підписання акту прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
представником селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

 



  проект 
 

П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 

 
Розглянувши звернення гр. Ляшенко Антоніни Василівни про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка 
розташована за адресою смт Старий Салтів, вул. Культури, 23, Вовчанського району 
Харківської області, та додані матеріали, враховуючи  рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів, на 
підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184, Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні », 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Ляшенко 
Антоніні Василівні, кадастровий номер 6321655800:00:001:0852, площею 0,1500га, що 
розташована за адресою смт Старий Салтів, вул. Культури, 23, Вовчанського району, 
Харківської області, із земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані 
землі, для подальшої передачі її у власність в межах норм безоплатної приватизації, 

2.  Передати безоплатно  гр. Ляшенко Антоніні Василівні у приватну власність земельну 
ділянку кадастровий номер 6321655800:00:001:0852, із земель житлової та громадської 
забудови, площею 0,1500га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Старий Салтів, вул. 
Культури, 23, Вовчанського району Харківської області. 

3. Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 

4. Гр. Ляшенко Антоніні Василівні утримувати земельну ділянку згідно правил 
благоустрою селища. 

5. Рішення набуває чинності після підписання акту прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
представником селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

 



  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від _______ 2019 року 
 
Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 

 
Розглянувши звернення гр. Єфіменко Оксани Євдокімівни про 

затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер 63216855800:00:002:0528, яка розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Донецька, 15-А, Вовчанського району Харківської області, та додані 
матеріали, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 184, 186,  186-1 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 
50-55 Закону України «Про Землеустрій», 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), гр. Єфіменко Оксані Євдокімівні, 
кадастровий номер 63216855800:00:002:0528, площею 0,1135 га, що розташована 
в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15-А, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність, , в зв’язку невідповідністю 
місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, проектів землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, 
відповідно до ст.. 24 пп.4, 5 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» 
не відповідність місця розташування земельної ділянки до містобудівної 
документації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів. 
 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/3038-17/paran310%23n310


  проект 
 

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від ________ 2019 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

Розглянувши звернення гр. Роменської Наталі Вікторівни про затвердження 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована в с. Перківка. Вул.. Перківська, 17-А, Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району Харківської області, та додані матеріали, 
враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПР, екології, 
земельних відносин та використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 
118, 125, 184, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити гр. Роменській Наталії Вікторівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, надану для будівництва і обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка), на земельну  ділянку площею 
0,2500 га, кадастровий номер 6321688402:00:000:0041, із земель громадської та житлової 
забудови, вид угідь забудовані землі, розташовану в с. Перківка. Вул.. Перківська, 17-А, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її у власність в межах норм безоплатної приватизації. 

2.  Передати безоплатно гр. Роменській Наталії Вікторівні у приватну власність земельну 
ділянку, кадастровий номер 6321688402:00:000:0041, із земель житлової та громадської 
забудови Старосалтівської  селищної  ради, земельну ділянку площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Перківка. Вул.. Перківська, 17-А, Старосалтівської селищної 
ради, Вовчанського району Харківської області. 

3. Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 

4. Гр. Роменській Наталії Вікторівні утримувати земельну ділянку згідно правил 
благоустрою селища. 

5. Рішення набуває чинності після підписання акту прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
представником селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів(Ткаченко С.А.). 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 



  проект 
 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
 

від ________ 2019 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння. 
 

Розглянувши звернення гр. Глазунова Віктора Олексійовича про затвердження 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, яка 
розташована в с. Металівка, вул.. Металівська, 37 , Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району Харківської області, та додані матеріали, враховуючи  
рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПР, екології, земельних відносин 
та використання природних ресурсів, на підставі ст. 12, 19, 40, 81, 118, 125, 184, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити гр. Глазунову Віктору Олексійовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, надану для будівництва і обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка), на земельну  ділянку площею 
0,1000 га, кадастровий номер 6321655802:00:000:0287, із земель громадської та житлової 
забудови, вид угідь забудовані землі, розташовану в с. Металівка, вул.. Металівська, 37 , 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області. 

2.  Передати гр. Глазунову Віктору Олексійовичу в оренду земельну ділянку, кадастровий 
номер 6321655802:00:000:0287, із земель житлової та громадської забудови 
Старосалтівської  селищної  ради, земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
в с. Металівка, вул.. Металівська, 37 , Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 
району Харківської області. 

3. Гр. Глазунову Віктору Олексійовичу утримувати земельну ділянку згідно правил 
благоустрою селища. 

4. Рекомендувати гр. Білько  Лідії Іванівні,   укласти  договір  оренди  земельної ділянки із 
Старосалтівською селищною радою  терміном на 10 років та встановити розмір  
орендної плати в розмірі  12%   від  нормативної  грошової  оцінки  земельної   ділянки.  

5. Право власності на земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав відповідно до чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПР, 
екології, земельних відносин та використання природних ресурсів(Ткаченко С.А.). 

Старосалтівський 
селищний голова                          Коновалов Е.П. 
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