
                                                     П Р О Т О К О Л 

L (5І)  сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ скликання Вовчанського району Харківської 

області смт Старий Салтів Вовчанського району Харківської області  

18  квітня 2019 року. 

Обрано депутатів Старосалтівської селищної ради – 26 чоловік.        

 Приймали участь в роботі сесії   -  19 депутатів        

Проводить пленарне засідання LІ сесії секретар Старосалтівський селищний голова  – 

Коновалов  Е.П. 

Веде  протокол сесії секретар Старосалтівської селищної ради  - Штрикун  Л.І. 

У роботі сесії приймають участь: 

Начальник  відділу   земельних ресурсів та житлово-комунального господарства                   

Маймулін М.С.   

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського  обліку    Струк В.В. 

Начальник загального відділу селищної ради -  Гордієнко К.В. 

Начальник  ЦНАП   -   Нагорна М.М. 

Завідувач сектору  культури та туризму  селищної ради  Сороковий  Г.Ю. 

Директор КП «Салтів водоканал» Дегтярьов М.М. 

В. п. старост сіл, що  увійшли до  складу Старосалтівської  селищної  ради. 

 

СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П.  повідомив, що  питання порядку денного з 1 по 9   не 

розглядалися   на засіданні  постійної  депутатської  комісії  з питань  комунальної власності  

та житлово-комунального господарства , тому  пропоную їх розглянути  на  пленарному 

засіданні  сесії. 

СЛУХАЛИ : Коновалова Е.П., який  запропонував  затвердити порядок  денний пленарного 

засідання LІ (5І)  сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ скликання. 

Голосували:   Всі   -  за.      ВИРІШИЛИ:  затвердити  порядок  денний  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 1/2509.Про затвердження правил благоустрою території  Старосалтівської 

об’єднаної територіальної громади.  Інформує: Коновалов Е.П. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:2/2510.Про  порядок знесення  зелених насаджень на території  Старосалтівської 

селищної ради. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:3/2511.Про затвердження   Положення про оренду майна комунальної власності 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади (нова редакція). Голосували: поіменне  

голосування  додається.           ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:4/2512.Про  затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна на території 

Старосалтівської селищної ради. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:5/2513.Про  переукладання договорів Старосалтівської селищної ради    з КП 

«Салтів водоканал»  на  передачу ( закріплення)  на умовах господарського відання майна,  

що перебуває у спільній  власності територіальних громад сіл, селищ, Старосалтівської 

селищної ради. Голосували: поіменне  голосування  додається. 



ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:6/2514.Про  затвердження Порядку передачі  комунальної власності 

Старосалтівської селищної ради :  квартир (будинків), жилих  приміщень у гуртожитках у 

власність громадян. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:7/2515. Про надання дозволу КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна  

водолазна служба» на  списання  катера КС-100 Д 15 та автомобіля РАФ -2203 17. 

Голосували: поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:8/2516.Про прийняття  до  комунальної власності  Старосалтівської селищної 

ради приміщення дитячого садка  в с.Хотімля, вул.Єсеніна,7. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:9/2517.Про  затвердження протоколу проведення конкурсу на  визначення  

виконавця послуг  з надання послуг з вивезення(збирання,зберігання, перевезення) твердих  

побутових  відходів на  території     Старосалтівської селищної ради  Вовчанського району 

Харківської  області. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити протокол. 

СЛУХАЛИ:10/2518.Про внесення  змін до рішення ХLVІІ сесії  Старосалтівської селищної 

ради VІІ скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік». 

Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  внести зміни до бюджету. 

СЛУХАЛИ:11/2519.Про  внесення змін до Програми «Фінансової підтримки  комунальних 

підприємств та здійснення  внесків до їх  статутних фондів на 2019 рік»  КП «Салтів 

водоканал» Старосалтівської селищної ради.  

Виступили:   Коновалов Е.П. Старосалтівський селищний голова  запропонував  виділити 

кошти для  фінансової підтримки КП «Салтів водоканал». 

     Тимофєєв В.І.  депутат селищної ради, виборчий округ № 17,  підтримав пропозицію  

виділити кошти.     Лебеденко А.С. депутат селищної ради, виборчий округ №   22 ,запитав, 

які були вжиті заходи  заступником селищного голови Колкутіним К.М. щодо покращення 

роботи КП«Салтів водоканал», запропонував  доповісти  по цьому питанню  на наступній 

сесії селищної ради. 

      Манько В.В.  депутат селищної ради, виборчий округ № 6 пропоную надати фінансову 

підтримку.  Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:12/2520.Про виділення коштів в сумі 89987 гривень  на співфінансування проекту 

«Школа починається  з шкільного  подвір’я»  в рамках районного конкурсу  міні проектів 

розвитку територіальних громад  «Розбудуємо громаду разом».  Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:13/2521.Про внесення змін  до  Програми «Обдаровані діти». Голосували: 

поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:14/2522.Про внесення  змін до  «Програми Святкових заходів на території 

Старосалтівської селищної ради на 2019 рік ». 

Голосували: поіменне  голосування  додається.ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:15/2523.Про виділення коштів в сумі  44467 тис. гривень  на  виготовлення 

проектно-кошторисної  документації  по об’єкту  капітальний ремонт туалетів 

Старосалтівської  ЗОШ – І-ІІІ ступенів. Голосували: поіменне  голосування  додається. 



ВИРІШИЛИ:  виділити   кошти. . 

СЛУХАЛИ:16/2524.Про виділення  коштів в сумі 10000 гривень  на  придбання футболок  та  

прапору  для проведення гри «Джура»   закладів освіти Старосалтівської селищної ради. 

Голосували: поіменне  голосування  додається.     ВИРІШИЛИ:  виділити   кошти.  

СЛУХАЛИ:17/2525.Про затвердження вартості  харчування  дітей  у закладах  відпочинку  з 

денним перебуванням Старосалтівської селищної ради. Голосували: поіменне  голосування  

додається.     ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:18/2526.Про затвердження  проектно-кошторисної документації по  

«Реконструкції  вузла обліку газу  топочної  Будинку  Культури Старосалтівської селищної 

ради  за адресою: смт Старий  Салтів, вул.Перемоги,21, Вовчанського району, Харківської  

області. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:19/2527.Про виділення  коштів в сумі 16692 гривень  на оплату  судового збору. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  виділити кошти. 

СЛУХАЛИ:20/2528.Про виділення коштів в сумі  240 тис. гривень  на виготовлення 

проектно-кошторисної  документації реконструкції приміщення  дитячого  садка в  с. 

Хотімля, вул..Єсеніна,7. ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:21/2529.Про виділення  коштів  в сумі 150 тис. гривень   на видалення  аварійних 

дерев на цвинтарі  в селі Хотімля. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  виділити кошти. 

 СЛУХАЛИ:22/2530.Про внесення змін  до Програми «Утримання та ремонту автомобільних 

доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської селищної ради.» 

Голосували: поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:23/2531.Внесення змін  до щтатного  розпису органів місцевого самоврядування 

Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік.   Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:24/2532.Внесення змін  до штатного  розпису по  сектору  культури Старосалтівської 

селищної ради  на 2019 рік. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:25/2533.Внесення змін  до штатного  розпису по  закладам освіти молоді та спорту   

Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:26/2534.Про надання  пільги Лісненко Інні Сергіївні по безкоштовному 

утриманню дитини Лісненко Іллі в ДНЗ я/с «Барвінок-100». Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:27/2535.Про надання  пільги  Шишленко   Тетяні Сергіївні по безкоштовному 

утриманню дитини Шишленко  Катерини  в ДНЗ я/с «Барвінок-100». Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:28/2536.Про надання  пільги   Федосовій  Світлані Анатоліївні по безкоштовному 

утриманню дитини  Норкулова  Тимура  в ДНЗ я/с «Барвінок-100». Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:29/2537.Про надання  пільг  Мігущенко Ганні Федорівні  та Лапіній Альоні 

Геннадіївні по  50 % утриманню дітей  в ДНЗ я/с «Зернятко».  

СЛУХАЛИ:30/2538.Про надання  пільг    Скалебі Олені Василівні  та Марчук  Людмилі  

Анатоліївні  по безкоштовному утриманню дітей  Борисенко Анастасії Олександрівни та 

Марчук Богдани   в ДНЗ я/с «Колосок».     Голосували: поіменне  голосування  додається. 



ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

Доповідає : Струк В.В. начальник   відділу бюджетного забезпечення та  бухгалтерського  

обліку.  Співдоповідь:  член постійної комісії з питань бюджету Лебеденко А.С.                                                                               

СЛУХАЛИ:31/2539.Про затвердження Комунікаційної стратегії Старосалтівської  ОТГ  на 

2019-2026 роки.  Доповідає: начальник  загального відділу  Гордієнко К.В. 

СЛУХАЛИ:32/2540.Про внесення  змін до «Програми  проведення громадських  робіт на 

території Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік» щодо  переліку видів робіт. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:33/2541.Про надання кандидатури представника від Старосалтівської селищної 

ради  до Госпітальної ради госпітального округу Харківської області. 

Доповідає: секретар  селищної ради  Штрикун Л.І. Голосували: поіменне  голосування  

додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:34/2542.Про закріплення  території обслуговування за закладами  освіти  

Старосалтівської ОТГ. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

Співдоповідь: голова комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та 

депутатської етики  Гордієнко О.М. 

СЛУХАЛИ:35/2543.Про надання  дозволу гр.. Злобіну Петру Опанасовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських  будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною 

площею 0,10 га, що розташована в смт Старий  Салтів, Лесі українки (колишня вулиця Леніна 

(Довгалівка), 114, Вовчанського району, Харківської області,із земель житлової та 

громадської забудови для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. Доповідає: начальник 

відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства Маймулін М.С. 

Співдоповідь: голова постійної комісії з питань АПР  земельних відносин, використання 

земельних ресурсів, екології  Ткаченко  С.А. 

СЛУХАЛИ:36/2544.Про надання дозволу гр.. Бернацькому Олександру Івановичу  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

орієнтовною площею 0,2500 га, що розташована в с. Зарічне, вул.. Харківська, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:37/2545.Про затвердження технічної документації 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. 

Семенчуку Руслану Васильовичу, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 

забудовані землі), кадастровий номер 6321688401:00:000:1072, площею 0,2500га, що 

розташована за адресою с. Хотімля, провул. Лісовий, 5, Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  затвердити  документацію. 

СЛУХАЛИ:38/2546.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Гандрабур Наталії Петрівні для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6321655800:00:002:0522, площею 0,0815га, що розташована в смт. Старий 



Салтів, вул.. Донецька, 6, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 

в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити  документацію. 

СЛУХАЛИ:39/2547.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), гр. Торбі Аліні Олександрівні, кадастровий номер 

6321655800:00:001:0799, площею 0,1450 га, що розташована в смт Старий Салтів, 

Лужанський шлях, 2-В, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити  документацію. 

СЛУХАЛИ:40/2548.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), гр. Волоснику Віктору Ігоровичу, кадастровий номер 

6321688401:00:001:1074, площею 0,2168га, що розташована в с. Хотімля, вул.. Широка, 20-Б, 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:41/2549.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), гр. Рєпці Тетяні Володимирівні, кадастровий номер 

6321688401:00:001:1071, площею 0,2500га, що розташована в с. Хотімля, вул.. Харківська, 77, 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  документацію. 

СЛУХАЛИ:42/2550.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), гр. Яременку Сергію Миколайовичу, кадастровий номер 

6321655800:00:002:0523, площею 0,1200га, що розташована в смт Старий Салтів, вул.. 

Тверетинова, 65, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  документацію. 

СЛУХАЛИ:43/2551. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, гр. Сіндій Любові Михайлівні, 

кадастровий номер 6321688401:00:000:1073, площею 0,0585га, що розташована в с. Хотімля, 

вул.. Франка, 14, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:44/2552. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ «Шестаківське» для комерційних цілей, а саме 

– для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), кадастровий номер 

6321689201:00:002:0156, площею 0, 4188га, що розташована за адресою с. Шестакове, вул.. 

Ковалівка, 30-А, Вовчанського району, Харківської області, на земельну ділянку кадастровий 

номер 6321689201:00:002:0160, площею 0,1012га та на земельну ділянку кадастровий номер 

6321689201:00:002:01159, площею 0,3172га для подальшого укладення додаткової угоди до 



договору оренди земельної ділянки від 23.10.2012 на умовах чинного договору. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  затвердити  документацію . 

СЛУХАЛИ:45/2553.Про надання  дозволу гр.. Сафроновій Катерині Валеріївні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована с. Хотімля , вул.. Піщана, Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:46/2554.Про надання  дозволу гр.. Сафроновій Тетяні Костантинівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована с. Хотімля , вул.. Піщана, Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:47/2555.Про надання  дозволу гр.. Сафронову Роману Валерійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована с. Хотімля , вул.. Піщана, Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. Голосували: поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:48/2556.Про надання  дозволу гр.. Куриленко Анні Вікторівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною 

площею 0,10 га, що розташована с. Хотімля , вул.. Піщана, Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.  

Питання  знято з розгляду, згідно заяви.  

СЛУХАЛИ:49/2557.Про надання  дозволу гр.. Міронцевій Вікторії Вікторівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована с. Хотімля , вул.. Піщана, Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято 

додається. 

СЛУХАЛИ:50/2558.Про внесення змін до рішення №2309 Старосалтівської селищної ради 

ХLVІІ сесії VІІ скликання від 21 грудня 2018 року «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.. Шатковському Анатолію Олександровичу та гр.. 

Дмитренко Вячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

(для комерційного призначення), для подальшої передачі в оренду», кадастровий номер 

6321688401:00:000:1055, площею 0,0200 га, що розташована в с. Хотімля, вул Шевченко,12-

Д, Вовчанського району, Харківської області, в зв’язку зі зміною власника на ½ частини 

нежитлової будівлі. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  внести зміни до рішення. 

СЛУХАЛИ:51/2559.Про надання дозволу гр. Самченко Сергію Івановичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (для комерційного 

призначення), кадастровий номер 6321655800:00:002:0380, площею 0,0894 га, що 



розташована в смт Старий Салтів, вул.. Перемоги, 3, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в оренду. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  надати   дозвіл. 

СЛУХАЛИ:52/2560.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 133 в натурі (на місцевості) ФОП 

Солодкому Олександру Олександровичу із земель сільськогосподарського призначення 

невитребуваних земельних ділянок колишнього КСП «Салтівське», з метою подальшого 

оформлення права оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 

кадастровий номер 6321655800:03:002:0337, площею 7,2474 га, що розташована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 

Харківської області. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:53/2561.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (пай) № 168 кадастровий номер 

6321684400:01:001:0855 площею 2,6628га, №169 кадастровий номер 6321684400:01:001:0856 

площею 2,6629 га, №170 кадастровий номер 6321684400:01:001:0858 площею 0,6620га, 

№170.1 кадастровий номер 6321684400:01:001:0857 площею 2,7299га, №171 кадастровий 

номер 6321684400:01:001:0859 площею 3,5559га в натурі (на місцевості) СК «САЛТІВ-

АГРО» із земель сільськогосподарського призначення невитребуваних земельних ділянок 

колишнього КСП «Молодівське», з метою подальшого оформлення права оренди для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського р-ну, Харківської області. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:54/2562. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення фермерського господарства, гр. Полтавченко Ігорю Анатолійовичу, 

кадастровий номер 6321688400:03:002:0366, площею 24,000 га, що  розташовані за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в оренду. Голосували: поіменне  голосування  

додається.   ВИРІШИЛИ:  затвердити проект землеустрою. 

СЛУХАЛИ:55/2563.Про затвердження технічної документації 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. 

Дронову Руслану Сергійовичу, кадастровий номер 6321689200:01:001:0216, площею 0,2232га, 

що розташована за адресою с. Шестакове, вул..Шкирівка, 241, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі у власність. Голосували: поіменне  голосування  

додається.    ВИРІШИЛИ: затвердити технічну документацію. 

СЛУХАЛИ:56/2564.Про затвердження технічної документації 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. 

Дронову Сергію Васильовичу, кадастровий номер 6321689200:01:001:0215, площею 0,2042га, 

що розташована за адресою с. Шестакове, вул..Шкирівка, 242-А, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі у власність. Голосували: поіменне  голосування  

додається.   ВИРІШИЛИ:  затвердити технічну документацію. 

СЛУХАЛИ:572565.Про надання дозволу гр. Кучмі Олександру Миколайовичу 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), орієнтовною площею 0,15 га, що 

розташована в с. Хотімля, вул.. Галана, 15, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:58/2566.Про  виготовлення проекту   землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  в постійне користування   ДНЗ я/с «Барвінок-100» для будівництва та 

обслуговування закладів освіти, нежитлової будівлі Старосалтівської ДНЗ я/с «Барвінок-

100», яка знаходиться у власності Старосалтівської селищної ради, із земель громадської 

забудови (вид угідь – забудовані землі), орієнтовною площею 0,89 га, що розташовані за 

адресою: смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А, Вовчанського району Харківської області. 

Голосували: поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:59/2567. Про надання згоди гр. Корощенко Сергію Івановичу на передачу в 

суборенду земельної ділянки, площею 0,0150 га, для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі (для комерційного призначення) із земель громадської забудови (вид угідь – 

забудовані землі), що розташована за адресою с. Хотімля, вул.. Шевченко, 12-Г, 

Вовчанського району Харківської області, відповідно до договору оренди землі . що 

зареєстрований у Управлінні Держкомзему у Вовчанському районі Харківської області за 

№632168844000953 від 7 травня 2012р, до гр.. ФОП Рубізовій  Марії Йосипівні, без змін 

цільового призначення та на умовах та строках, які не суперечать договору оренди від 

березня 2012 року. Голосували: поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  рішення  

прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:60/.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки земель загального користування (місць громадського 

відпочинку) по вул..Перемоги, смт Старий Салтів, Вовчанського району Харківської області, 

орієнтовною площею 0,25га, що знаходиться у власності Старосалтівської громади в особі 

Старосалтівської селищної ради. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл. 

СЛУХАЛИ:61/2568.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки земель загального користування (місць громадського 

відпочинку) по вул..Донецькій 15-А, смт Старий Салтів, що знаходиться у власності 

Старосалтівської громади в особі Старосалтівської селищної ради, із земель загального 

користування житлової та громадської забудови (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, 

набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального 

користування, а також інші землі (КВЦПЗ-18.00), вид угідь - землі без рослинного покриву, 

площею 0,44 га. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:62/2569.Про скасування рішень Старосалтівської селищної ради від 26 березня 

2012 року ХХІ сесії VI скликання «Про надання дозволу гр.. Дрогомерецькому Андрію 

Львовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», від 25 

травня 2012року ХХІІІ сесії VI скликання «Про звернення гр.. Дрогомерецького Андрія 

Львовича щодо внесення змін до рішення селищної ради від 26 березня 2012 року «Про 

надання дозволу гр. Дрогомерецькому Андрію Львовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки»»., від 31 липня 2015року LXIX сесії VI 

скликання «Про звернення гр.. Дрогомерецького Андрія Львовича щодо внесення змін до 

рішення ХХІ сесії Старосалтівської селищної ради VI скликання від 26 березня 2012 року 



«Про надання дозволу гр.. Дрогомерецькому Андрію Львовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та рішення ХХІІІ сесії Старосалтівської 

селищної ради VI скликання від 25 травня 2012року «Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 26 березня 2012року». Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:63/2570.Про надання дозволу гр. Дрогомерецькому Андрію Львовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва зі зміною цільового призначення із земель рекреаційного 

призначення до земель сільськогосподарського призначення (вид угідь - сад), орієнтовною 

площею 0,1200 га, що розташована в смт Старий Салтів, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  

додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:64/2571.Про надання дозволу гр.Губенку Артему Сергійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особливого 

селянського господарства, орієнтовною площею 0,600 га, що розташована в с. Зарічне , вул.. 

Центральна, № 6, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:65/2572.Про надання  дозволу гр..Ліманській Ользі Сергіївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для ведення сінокосіння,  

орієнтовною площею 0,20 га, що розташована в с. Хотімля. Вул.. Набережна, 

Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в оренду. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: надати дозівл. 

СЛУХАЛИ:66/2573.Про надання дозволу гр..Міщуку Миколі Михайловичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (вид угідь – рілля), орієнтовною площею 2,0 га, що розташована с. 

Хотімля, вул..Харківська, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, із земель сільськогосподарського призначення для подальшої передачі в приватну 

власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:67/2574.Про надання дозволу гр. Литвиновій Тетяні Олександрівні 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), орієнтовною площею 0,11 га, що 

розташована в смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 24, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  

додається.  ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:68/2575.Про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Зволь Сергію Юрійовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  відмовити. 



СЛУХАЛИ:69/2576. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Чмовж Галині Михайлівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:70/2577. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Харківській Людмилі Петрівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:71/2278. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Романцову  Володимиру Анатолійовичу для ведення 

особистого сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної 

власності (кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за 

межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:72/2579.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Сухар Олександру Миколайовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:73/2580.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Харківському Сергію Олексійовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:74/2581. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Харківській Аліні Вікторівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:75/2582.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Міронцеву Костянтину Володимировичу для ведення 

особистого сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної 

власності (кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за 



межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:76/2583.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Грабар Надії Валеріївні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:77/2584.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Грабар Ігорю Леонідовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:78/2585.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Грабар Альоні Ігорівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:79/2586.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Старосільській Інні Володимирівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:80/2587.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Міронцевій Вікторії Вікторівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0275), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:81/.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Романцовій Ірині Вікторівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:02:002:0276), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.     ВИРІШИЛИ:  відмовити. 



СЛУХАЛИ:82/2588.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Куценко Ніні Дмитрівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл.. 

СЛУХАЛИ:83/2589.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ситнику Володимиру Віталійовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:84/2590.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ситник Оксані Володимирівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:85/2591.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Гусєву Роману Сергійовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000 га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:86/2592.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Гусєвій Аліні Володимирівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл.. 

СЛУХАЛИ:87/2593.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Пронкіну Олександру Олександровичу для ведення 

особистого сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної 

власності (кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за 

межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: 

поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:88/2594.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Нагорному Миколі Михайловичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000 га, розташованої за межами 



населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:89/2595.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Хозі Людмилі Іванівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу державної власності 

(кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: надати дозвіл. 

СЛУХАЛИ:90/2596.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіусу Дмитру Олексійовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0242), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:91/2597.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіусу Денису Олександровичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0241), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:92/2598.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіус Оксані Борисівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0241), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:93/2599.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Григор’євій Людмилі Миколаївні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0241), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:94/2600.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіус Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0227), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 



СЛУХАЛИ:95/2601.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіус Вікторії Сергіївні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0237), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:96/2602.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кундіус Ользі Адамівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321655800:04:000:0242), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:97/3603.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Волоснику Олексію Васильовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:02:002:0277), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.    ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:98/2604.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лебеденко Наталії Сергіївні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:02:002:0277), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:99/2605.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Бондаренко Тетяні Іванівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:02:002:0277), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:100/2606.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Маймуліній Наталії Петрівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:02:002:0277), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:101/2607.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Тимофєєву Віктору Івановичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321684400:01:002:0628), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 



території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:102/2608.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Тимофєєвій Ользі Володимирівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 

6321684400:01:002:0629), площею 2,000га, розташованої за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:103/2609.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Масловій Ірині Олександрівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000 га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:104/2610.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Маслову Сергію Івановичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:105/2611.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Маньку Віктору Володимировичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:106/2612.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Маньку Володимиру Вікторовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:107/2613.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лушпі Ользі Павлівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 



 

СЛУХАЛИ:108/2614.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Карпенку Павлу Дмитровичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:109/2615.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Карпенко Олексію Павловичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:110/2616.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Слюсаренку Роману Вікторовичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:111/2617.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Шевченко Тетяні Миколаївні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:112/2618.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Міщенко Олексію Володимировичу для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.   ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:113/2619.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Атакішиєвій Яні Олександрівні для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: відмовити. 

СЛУХАЛИ:114/2620.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Базарній Наталі Олександрівні для ведення особистого 



сільськогосподарського господарства за рахунок сформованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:05:002:0113), площею 2,000 га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіменне  

голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  відмовити. 

СЛУХАЛИ:115/2621.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

номер 6321655800:00:001:0354 комунальної власності Старосалтівської селищної ради, для 

будівництва та обслуговування будівель і споруд рекреаційного призначення, ОК 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙІНВЕСТ» із земель рекреаційного 

призначення (вид угідь – землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення), 

площею 6,6200га, що розташована за адресою смт Старий Салтів, вул..Лужанський шлях, 4-Б, 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. Про надання 

дозволу ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙІНВЕСТ» на укладання 

договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0354 комунальної 

власності Старосалтівської селищної ради, для будівництва та обслуговування будівель і 

споруд рекреаційного призначення, площею 6,6200 га, що розташована за адресою смт 

Старий Салтів, вул.Лужанський шлях, 4-Б, Вовчанського району, Харківської області. 

Голосували: поіменне  голосування  додається. ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято додається. 

СЛУХАЛИ:116/2622.Про проведення інвентаризації   земельних ділянок   

сільськогосподарського призначення, що були  передані із державної до комунальної 

власності Старосалтівської селищної ради, згідно  акту приймання- передачі  від 20.12.2018 

року. Голосували: поіменне  голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення  прийнято 

додається. 

СЛУХАЛИ:117/2623.Про  виконання рішення Харківського окружного адміністративного 

суду від 19.06.2018 року по справі  № 820/1497/18 за адміністративним позовом Іванова 

Віталія Вікторовича до Старосалтівської селищної ради. Голосували: поіменне голосування 

додається. ВИРІШИЛИ:  рішення  не  прийнято.  

                                                                                                                                                                                    

СЛУХАЛИ:118/2624.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки №422 в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, гр. Євчуна Олександра Ананійовича із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 

6321655800:04:000:0302, площею 5,3209га, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі у власність. Голосували: поіменне  голосування  додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити технічну документацію. 

СЛУХАЛИ:119/2625.Про  надання  премії  Старосалтівському  селищному  голові 

Коновалову  Е.П.  за квітень 2019 року. 

     Коновалов Е.П. – питання  пленарного засідання  LІ сесії Старосалтівської селищної ради  

VІІ скликання розглянуті, сесія оголошується  закритою. 

   Старосалтівський селищний голова       оригінал підписано      Е.П.Коновалов 

   Секретар   селищної ради             оригінал підписано                Л.І.Штрикун 


