
проект

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

П Р О Е К Т Р І ШЕННЯ №

від ______________ 2019 року

Про затвердження Акту депутатській комісії з 
питань комунальної власності та житлово- 
комунального господарства Старосалтівської 
селищної ради.

Розглянувши звернення гр.. Даниленко Олега Володимировича щодо 
створення канави на вул. 9 Серпня в смт Старий Салтів, біля землекористування гр. 
Самойленко Галини Борисівни за адресою смт Старий Салтів, вул. Свободи. 24, 
Вовчанського району, Харківської області., на підставі ст. 12, 40, 96, 103-109 116, 
118, 184 Земельного кодексу України, наказу МОЗУ від 17.03.2011р. №145 
«Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць»,

СЕЛИЩНА РАДА В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Акт тимчасової депутатській комісії з питань комунальної власності 
та житлово-комунального господарства Старосалтівської селищної ради щодо 
звернення гр.. Даниленко Олега Володимировича, щодо створення канави на вул. 9 
Серпня в смт Старий Салтів, біля землекористування гр. Самойленко Галини 
Борисівни за адресою смт Старий Салтів, вул. Свободи. 24, Вовчанського району, 
Харківської області.
2. 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 Е.П. Коновалов



П Р О Е К Т Р І Ш  Е Н Н Я

від_______ 2019 року

Про внесення змін до рішення Старосалтівської сільської ради 
виконавчого комітету від 30 квітня 1996 року «Про передачу у 
приватну власність гр. Базарної Ольги Володимирівни земельної 
ділянки».

Розглянувши звернення гр. Базарної Ольги Володимирівни щодо внесення змін до 
рішення Старосалтівської сільської ради виконавчого комітету від 30 квітня 1996 року «Про 
передачу у приватну власність гр. Базарної Ольги Володимирівни земельної ділянки», а 
саме: а саме: змінити площу з 0,16га на 0,15 га, вказати вид угідь земельної ділянки, що 
розташована за адресою: смт Старий Салтів, вул.Червона, 14, на підставі ст. 26, 59 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Старосалтівської сільської ради виконавчого комітету від 30 

квітня 1996 року «Про передачу у приватну власність гр. Базарної Ольги Володимирівни 
земельної ділянки», а саме: а саме: змінити площу з 0,16га на 0,15га, вказати вид угідь 
земельної ділянки, що розташована за адресою: смт Старий Салтів, вул.Червона, 14., п.2 у 
наступній редакції:

- «Надати дозвіл гр. Базарній Ользі Володимирівні 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) із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 
забудовані землі), орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий Салтів, 
вул.Червона, 14, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність»;

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

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

Старосалтівський 
Селищний голова Е.П. Коновалов



П Р О Е К Т Р І Ш  Е Н Н Я

від_______ 2019 року

Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради Х 
сесії ХХГУ скликання від 16 липня 2003 року «Про передачу гр..
Малько Віри Іванівни у приватну власність земельної ділянки для 
обслуговування жилого будинку».

Розглянувши звернення гр. Малько Віри Іванівни щодо внесення змін до 
рішення Старосалтівської селищної ради Х сесії XXIV скликання від 16 липня 
2003 року «Про передачу гр.. Малько Віри Іванівни у приватну власність 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку», а саме: замінити 
площу земельної ділянки з 0,12га на 0,1318га згідно геодезичній зйомки., на 
підставі ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Старосалтівської селищної ради X сесії ХХШ скликання 

від 16 липня 2003 року «Про передачу гр.. Малько Віри Іванівни у приватну 
власність земельної ділянки для обслуговування жилого будинку», а саме: замінити 
площу земельної ділянки з 0,12га на 0,1318га згідно геодезичній зйомки. земельної 
ділянки, що розташована за адресою: смт Старий Салтів, вул.Молодівська, 2-А.

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

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

Старосалтівський 
Селищний голова Е.П. Коновалов



П Р О Е К Т Р І Ш  Е Н Н Я

від_______ 2019 року

Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради 
ХЬІХ сесії УІІ скликання №2397 від 27 лютого 2019 року «Про 
надання дозволу гр. Філоненко Олегу Васильовичу, гр.. Філоненко 
Олександру Васильовичу, гр.. Нагорній Валентині Василівні 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)».

Розглянувши звернення гр. гр. Філоненко Олега Васильовича, гр.. 
Філоненко Олександра Васильовича, гр.. Нагорної Валентини Василівни щодо 
внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХLIX сесії УІІ 
скликання №2397 від 27 лютого 2019 року «Про надання дозволу гр. 
Філоненко Олегу Васильовичу, гр.. Філоненко Олександру Васильовичу, гр.. 
Нагорній Валентині Василівні 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)», а саме: замінити площу земельної ділянки з 
0,075га на 0,1500га згідно геодезичній зйомки, на підставі ст. 26, 59 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Старосалтівської селищної ради ХЬІХ сесії УІІ скликання 

№2397 від 27 лютого 2019 року «Про надання дозволу гр. Філоненко Олегу 
Васильовичу, гр.. Філоненко Олександру Васильовичу, гр.. Нагорній Валентині 
Василівні 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)», а саме: 
замінити площу земельної ділянки з 0,075га на 0,1500га згідно геодезичній зйомки, 
земельної ділянки, що розташована в смт Старий Салтів, вул.Лісна, 2.

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

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

Старосалтівський
Селищний голова Е.П. Коновалов



П Р О Е К Т Р І Ш  Е Н Н Я

від_______ 2019 року

Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради 
ХХІХ сесії VII скликання від 02 листопада 2017 року «Про 
надання дозволу Зові Наталії Федорівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства».

Розглянувши звернення гр. Зови Наталі Федорівни щодо внесення змін до 
рішення Старосалтівської селищної ради ХХІХ сесії VII скликання від 02 
листопада 2017 року «Про надання дозволу Зові Наталії Федорівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства», а саме: замінити площу 
земельної ділянки з 0,06га на 0,0707га згідно геодезичній зйомки, на підставі 
ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Старосалтівської селищної ради ХХІХ сесії УИ скликання 

від 02 листопада 2017 року «Про надання дозволу Зові Наталії Федорівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства», а саме: замінити площу земельної ділянки з 
0,06га на 0,0707га згідно геодезичній зйомки, земельної ділянки, що розташована в 
смт Старий Салтів, вул.8 Березня, 19.

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

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

Старосалтівський 
Селищний голова Е.П. Коновалов



П Р О Е К Т Р І Ш  Е Н Н Я

від_______ 2019 року

Про внесення змін до рішення Хотімлянської сільської ради IV 
сесії V скликання від 8 вересня 2006 року «Про надання згоди на 
безоплатну передачу земельної ділянки у власність гр. Браташу 
Володимиру Миколайовичу та дозволу на виготовлення необхідної 
технічної документації».

Розглянувши звернення гр. Браташа Володимира Миколайовича щодо 
внесення змін до рішення Хотімлянської сільської ради IV сесії V скликання від 8 
вересня 2006 року «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної 
ділянки у власність гр. Браташу Володимиру Миколайовичу та дозволу на 
виготовлення необхідної технічної документації», а саме: замінити вид 
документації «технічна документація» на «проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки» та вказати цільове призначення та вид угідь, на 
підставі ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Хотімлянської сільської ради IV сесії V скликання від 8 

вересня 2006 року «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у 
власність гр. Браташу Володимиру Миколайовичу та дозволу на виготовлення 
необхідної технічної документації», а саме: замінити вид документації «технічна 
документація» на «проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та 
вказати цільове призначення та вид угідь, та викласти п.2 у редакції :

«Надати дозвіл гр. Браташу Володимиру Миколайовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), орієнтовною площею 0,20га, що розташована в с. Хотімля, вул. Широка 
(Комсомольська), 17-Б, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі приватну власність.»

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

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

Старосалтівський 
Селищний голова Е.П. Коновалов



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. Портянко Тетяни Володимирівни 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. Пушкіна, 22, 
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. Портянко Тетяні Володимирівні 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 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Пушкіна, 22, 
Вовчанського району Харківської області, для подальшої передачі її в приватну 
власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Гр. Портянко Тетяні Володимирівні 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. Кірнос Володимира Івановича, гр. Сєгєда Надії 
Василівни та гр. Павлюченко Оксани Сергіївни 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 адресом: смт Старий Салтів, вул. Лісна, 12, 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. Кірнос Володимиру Івановичу, гр. Сєгєда Надії Василівні та гр. 
Павлюченко Оксані Сергіївні 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 0,15 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Лісна, 12, Вовчанського району 
Харківської області, для подальшої передачі її в спільну сумісну власність в 
межах норм безоплатної приватизації.

2. Гр. Кірнос Володимиру Івановичу, гр. Сєгєда Надії Василівні та гр. Павлюченко 
Оксані Сергіївні 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

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. Гулько Віктора Івановича про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, що розташованої в садівничому 
товаристві «Домобудівник», ділянка №85, 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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 50 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Надати гр. Гулько Віктору Івановичу 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 
6321684400:01:002:0646), орієнтовною площею 0,0600га, розташованої в 
садівничому товаристві «Домобудівник», ділянка №85, за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.

2. Гр. Гулько Віктору Івановичу 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. Стьопіної Віри Дмитрівни про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:05:003:0475), 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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 50 ЗУ «Про 
землеустрій», ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Надати гр. Стьопіній Вірі Дмитрівні 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 
6321655800:05:003:0475), 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. Стьопіній Вірі Дмитрівні 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. Руденко Олени Володимирівни про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, що розташованої в садівничому 
товаристві «Колос», ділянка №56, 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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 50 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Надати гр. Руденко Олені Володимирівні 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 
6321655800:05:001:1642), орієнтовною площею 0,0600га, розташованої в 
садівничому товаристві «Колос», ділянка №56, за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.

2. Гр. Руденко Олені Володимирівні 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

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.

від______ 2019 року

Розглянувши звернення гр. Антіпчук Людмили Петрівни та гр. Євтушек 
Дениса Юрійовича 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 в смт. Старий Салтів, вул. Садова, 30, 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. Антіпчук Людмилі Петрівні та гр. Євтушек Денису Юрійовичу, 
кадастровий номер 6321655800:00:002:0541, площею 0,1500га, що розташована в 
смт. Старий Салтів, вул. Садова, 30, Вовчанського району, Харківської області, із 
земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для 
подальшої передачі її у спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Антіпчук Людмилі Петрівні та гр. Євтушек Денису 
Юрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку кадастровий номер 
6321655800:00:002:0541, площею 0,1500га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. 
Старий Салтів, вул. Садова, 30, 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. Антіпчук Людмилі Петрівні та гр. Євтушек Денису Юрійовичу 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. Бондар Анастасії Анатоліївни та гр. 
Пономарьової Аліни Миколаївни 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 в смт. Старий Салтів, вул. Світла,1, 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. Бондар Анастасії Анатоліївні та гр. Пономарьовій Аліні Миколаївні, 
кадастровий номер 6321655800:00:002:0525, площею 0,1500га, що розташована в 
смт. Старий Салтів, вул. Світла,1, Вовчанського району, Харківської області, із 
земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для 
подальшої передачі її у спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Бондар Анастасії Анатоліївні та гр. Пономарьовій Аліні 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку кадастровий номер 
6321655800:00:002:0525, площею 0,1500га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. 
Старий Салтів, вул. Світла,1, 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. Бондар Анастасії Анатоліївні та гр. Пономарьовій Аліні Миколаївні 
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

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.

від______ 2019 року

Розглянувши звернення гр. Євдошенко Марині Володимирівні, гр. Чуприну 
Юрію Володимировичу, гр. Чуприну Станіславу Володимировичу 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 в смт. Старий 
Салтів, вул. Садова, 77, 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. Євдошенко Марині Володимирівні, гр. Чуприну Юрію 
Володимировичу, гр. Чуприну Станіславу Володимировичу, кадастровий номер 
6321655800:00:002:0532, площею 0,1466га, що розташована в смт. Старий Салтів, 
вул. Садова, 77, Вовчанського району, Харківської області, із земель громадської 
та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для подальшої передачі її у 
спільну сумісну власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Євдошенко Марині Володимирівні, гр. Чуприну Юрію 
Володимировичу, гр. Чуприну Станіславу Володимировичу у спільну сумісну 
власність земельну ділянку кадастровий номер 6321655800:00:002:0532, площею 
0,1466га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Старий Салтів, вул. Садова, 77, 
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. Євдошенко Марині Володимирівні, гр. Чуприну Юрію Володимировичу, гр. 
Чуприну Станіславу Володимировичу 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

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.

від______ 2019 року

Розглянувши звернення гр. Лозова Олександри Іванівні 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 в смт. Старий Салтів, вул. 
Міжнародна, 52, 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. Лозова Олександрі Іванівні, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0278, площею 0,1500га, що розташована в смт. Старий Салтів, 
вул. Міжнародна, 52, Вовчанського району, Харківської області, із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для подальшої 
передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Лозова Олександрі Іванівні у приватну власність 
земельну ділянку кадастровий номер 6321655800:00:003:0278, площею 0,1500га, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в смт. Старий Салтів, вул. Міжнародна, 52, 
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. Лозова Олександрі Іванівні 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

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.

від______ 2019 року

Розглянувши звернення гр. Зікєєвій Валентині Федорівні 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 в смт. Старий Салтів, вул. 
Марченко, 8, 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. Зікєєвій Валентині Федорівні, кадастровий номер 
6321655800:00:002:0533, площею 0,1500га, що розташована в смт. Старий Салтів, 
вул. Марченко, 8, Вовчанського району, Харківської області, із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, для подальшої 
передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Зікєєвій Валентині Федорівні у приватну власність 
земельну ділянку кадастровий номер 6321655800:00:002:0533, площею 0,1500га, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в смт. Старий Салтів, вул. Марченко, 8, 
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. Зікєєвій Валентині Федорівні 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. Валковської Тетяни Миколаївни 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 в с. Хотімля, 
провул. Озерний, 2, 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, 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. Валковської Тетяни Миколаївни, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1102, площею 0,2500га, що розташована в с. Хотімля, провул. 
Озерний, 2, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, із земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, 
для подальшої передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Валковської Тетяни Миколаївни у приватну власність 
земельну ділянку кадастровий номер 6321688401:00:000:1102, площею 0,2500га, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в с. Хотімля, провул. Озерний, 2, 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. Валковської Тетяни Миколаївни 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

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.

від______ 2019 року

Розглянувши звернення гр. Кравець Галини Юріївні 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 в с. Хотімля, вул. Миру, 7, 
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, 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. Кравець Галини Юріївні, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1076, площею 0,1518 га, що розташована в с. Хотімля, вул. 
Миру, 7, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, із земель громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, 
для подальшої передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Кравець Галини Юріївні у приватну власність земельну 
ділянку кадастровий номер 6321688401:00:000:1076, площею 0,1518га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Хотімля, вул. Миру, 7, 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. Кравець Галини Юріївні 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.



П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я
проект

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства.

Розглянувши звернення гр. Тимофєєва Івана Вікторовича про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради (колишньої Молодівської сільської 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, 184, 186, Земельного 
кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 
удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні», 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), кадастровий номер 
6321684400:01:002:0628, для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) гр. Тимофееву 
Івану Вікторовичу, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради (колишньої Молодівської 
сільської ради), Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Тимофєєву Івану Вікторовичу у приватну власність 
земельну ділянку, кадастровий номер 6321684400:01:002:0628 із земель 
сільськогосподарського призначення, склад угідь -  рілля, площею 2,0га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
населених пунктів на території 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. Тимофєєву Івану Вікторовичу земельну ділянку використовувати за цільовим 
призначенням, з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного Кодексу України, 
встановлених обмежень та інших нормативно-правових актів.

5. Гр.. Тимофєєву Івану Вікторовичу здійснювати заходи щодо охорони родючості 
ґрунтів, передбачені статтею 37 Закону України «Про охорону земель».

6. Гр.. Тимофєєву Івану Вікторовичу встати на облік платників земельного податку 
в Державній Фіскальній Службі.

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

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

від______ 2019 року



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
проект

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства.

Розглянувши звернення гр. Тимофєєвої Ольги Володимирівни про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради (колишньої Молодівської сільської 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, 
184, 186, Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні», 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), кадастровий номер 
6321684400:01:002:0630, для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) гр. Тимофєєвій 
Ользі Володимирівні, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради (колишньої Молодівської 
сільської ради), Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі її у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Тимофєєвій Ользі Володимирівні у приватну власність 
земельну ділянку, кадастровий номер 6321684400:01:002:0630 із земель 
сільськогосподарського призначення, склад угідь -  рілля, площею 2,0га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
населених пунктів на території 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. Тимофєєвій Ользі Володимирівні земельну ділянку використовувати за 
цільовим призначенням, з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного Кодексу 
України, встановлених обмежень та інших нормативно-правових актів.

5. Гр.. Тимофєєвій Ользі Володимирівні здійснювати заходи щодо охорони 
родючості ґрунтів, передбачені статтею 37 Закону України «Про охорону 
земель».

6. Гр.. Тимофєєвій Ользі Володимирівні встати на облік платників земельного 
податку в Державній Фіскальній Службі.

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

від______ 2019 року



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

Старосалтівський
селищний голова Коновалов Е.П.

проект 
) з питань



проект

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

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

Розглянувши звернення гр. Притули Тетяни Василівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована в смт Старий Салтів, вул. . Лісна, 41, 
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. Притулі Тетяні Василівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, надану для будівництва і обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на земельну ділянку 
площею 0,1500 га, кадастровий номер 63216855800:00:003:0279, із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, розташовану в смт 
Старий Салтів, вул. . Лісна, 41, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її у власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Притулі Тетяні Василівні у приватну власність 
земельну ділянку, кадастровий номер 63216855800:00:003:0279, із земель 
житлової та громадської забудови Старосалтівської селищної ради, земельну 
ділянку площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Старий Салтів, вул. . 
Лісна, 41, 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. Притулі Тетяні 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(Ткаченко С.А.).

Старосалтівський 
селищний голова

в ід ________2019 року

Коновалов Е.П.



проект

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

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

Розглянувши звернення гр. Бернацької Ольги Олексіївни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована в с. Шестакове, вул. Бондарівка, 
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. Бернацькій Ользі Олексіївні 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 6321689201:00:002:0164, із земель 
громадської та житлової забудови, вид угідь забудовані землі, розташовану в с. 
Шестакове, вул. Бондарівка, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її у власність в межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Бернацькій Ользі Олексіївні у приватну власність 
земельну ділянку, кадастровий номер 6321689201:00:002:0164, 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. Шестакове, вул. 
Бондарівка, 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. Бернацькій Ользі Олексіївні 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

в ід ________2019 року

Коновалов Е.П.



проект

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва.

Розглянувши звернення гр. Самченко Андрія Адамовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва, яка розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, 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. Самченко Андрію Адамовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва зі зміною 
цільового призначення із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 
забудовані землі) в землі сільськогосподарського призначення (вид угідь -  
багаторічні насадження), площею 0,0563 га, кадастровий номер 
63216855800:00:001:0858, розташовану в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, 
Вовчанського району Харківської області, для подальшої передачі її у власність в 
межах норм безоплатної приватизації.

2. Передати безоплатно гр. Самченко Андрію Адамовичу у приватну власність 
земельну ділянку, кадастровий номер 63216855800:00:001:0858, для 
індивідуального садівництва із зміною цільового призначення із земель житлової 
та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) в землі 
сільськогосподарського призначення (вид угідь -  багаторічні насадження), 
площею 0,0563 га, розташовану смт Старий Салтів, вул. Сонячна, 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. Самченко Андрію Адамовичу 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

в ід ________2019 року

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 Агрофірма «Агростіл» 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 Агрофірма «Агростіл» 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 Агрофірма «Агростіл» 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 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. Пономарьову Володимиру Миколайовичу 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 в с. Зарічне, вул. Центральна, 58, 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. Пономарьову Володимиру Миколайовичу 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 0,24 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, 58, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її в приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Гр. Пономарьову Володимиру Миколайовичу 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

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. Штрикун Людмили Іванівни та гр. Щербак 
Світлани Іванівни 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 в с. Хотімля, вул. Новоселівська, 
28, 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. Штрикун Людмилі Іванівні та гр. Щербак Світлані Іванівні 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. Хотімля, вул. Новоселівська, 
28, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, 
для подальшої передачі її в спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Гр. Штрикун Людмилі Іванівні та гр. Щербак Світлані Іванівні 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.

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

від______ 2019 року

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. Штрикун Олександра Петровича 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 в с. Хотімля, вул. Лесі Українки, 14, 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. Штрикун Олександру Петровичу 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 0,20 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Лесі Українки, 14, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її в приватну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Гр. Штрикун Олександру Петровичу 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. Бабенко Софії Іванівні та гр. Корецькій 
Валентині Олександрівні 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 в смт Старий Салтів, 
вул. Пушкіна, 36, 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. Бабенко Софії Іванівні та гр. Корецькій Валентині Олександрівні 
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 0,15 га, що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Пушкіна, 36, Вовчанського району Харківської області, для 
подальшої передачі її в спільну сумісну власність в межах норм безоплатної 
приватизації.

2. Гр. Бабенко Софії Іванівні та гр. Корецькій Валентині Олександрівні 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

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. Петренко Миколі Івановичу про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, що розташованої в садівничому 
товаристві «Домобудівник», ділянка №98, 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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 50 ЗУ «Про землеустрій», ст.26, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Надати гр. Петренко Миколі Івановичу 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 
6321684400:01:002:0646), орієнтовною площею 0,0600га, розташованої в 
садівничому товаристві «Домобудівник», ділянка №98, за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.

2. Гр. Петренко Миколі Івановичу 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

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

Розглянувши повторно звернення гр. Ковальову Генадію Вікторовичу 
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 0,07га, що розташована в с. Металівка, 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.

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

в ід _______________року

Старосалтівський
селищний голова Коновалов Е.П.



проект

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

Розглянувши повторно звернення гр. Севояна Арутюна Жораєвича 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. Севояну Арутюну Жораєвичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,090 га, що розташована в с. Металівка, вул.. 
Металівська, Вовчанського району Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду.

2. Гр. Севояну Арутюну Жораєвичу 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.

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

в ід _______________року

Старосалтівський
селищний голова Коновалов Е.П.



проект

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

Розглянувши повторно звернення гр. Резнікової Ліни Миколаївни 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. Резніковій Ліні Миколаївні дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення сінокосіння, 
із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь-сіножаття, 
орієнтовною площею 0,040 га, що розташована в с. Металівка, вул.. 
Металівська, Вовчанського району Харківської області, для подальшої 
передачі земельну ділянку в оренду.

2. Гр. Резніковій Ліні Миколаївні 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.

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

в ід _______________року

Старосалтівський
селищний голова Коновалов Е.П.



проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва.

Розглянувши звернення гр. Янову Олексію Леонідовичу про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва, що розташована в с. 
Зарічне, вул. Соснова (за ділянкою по вул. Соснова, 29), 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. Янову Олексію Леонідовичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення із земель житлової та громадської забудови на землі 
сільськогосподарського призначення (вид угідь -  багаторічні насадження) 
для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,10 га, що 
розташована в с. Зарічне, вул. Соснова (за ділянкою по вул. Соснова, 29), 
Вовчанського району Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність.

2. Гр. Янову Олексію Леонідовичу 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.

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

в ід _______________року

Старосалтівський
селищний голова Коновалов Е.П.



проект

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва.

Розглянувши звернення гр. Лисицької Зінаїди Степанівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення із земель житлової та громадської забудови на землі 
сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва, 
яка розташована в с. Хотімля, вулиця Набережна, 29-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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Лисицькій Зінаїді Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва зі зміною 
цільового призначення із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 
забудовані землі) в землі сільськогосподарського призначення (вид угідь -  
багаторічні насадження), площею 0,1051 га, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1099, розташовану в с. Хотімля, вулиця Набережна, 29-А, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району Харківської області.

2. Передати безоплатно гр. Лисицькій Зінаїді Степанівні у приватну власність
земельну ділянку, кадастровий номер 6321688401:00:000:1099, для
індивідуального садівництва, площею 0,1051 га, розташовану в с. Хотімля, 
вулиця Набережна, 29-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. Лисицькій Зінаїді Степанівні 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

в ід ________2019 року

Коновалов Е.П.


