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УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

16 листопада 2021   року                                                                      № 325-ОД 

 

У відповідності до  ст. ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в 
Україні»  скликати  чергову ХХІІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  23 
листопада 2021  року  о 12.00 годині,  яка  відбудеться в приміщенні Старосалтівської 
селищної ради. Відповідальним  особам, які готують питання на розгляд сесії селищної ради, 
підготувати  інформацію  та  інші  матеріали  та подати їх селищному голові. 
                              

                                   На розгляд  сесії  винести  питання: 
1. Про затвердження порядку денного для розгляду ХХІІ  чергової сесії Старосалтівської  

селищної ради  VІІІ скликання. 
2. Про затвердження штатного розпису органів місцевого самоврядування  Старосалтівської 

селищної ради   на 01.12.2021 рік 

3. Про затвердження штатного розпису сектору культури і туризму         Старосалтівської 
селищної ради   на 01.12. 2021 рік 

4.  Про затвердження штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту  Старосалтівської 
селищної ради   на 01.12. 2021 рік 

5.  Про затвердження штатного розпису КНП «Старосалтівський ЦПМСД» на 01.12. 2021 

рік 

6. Про затвердження звіту КП «Салтів водоканал» про роботу за 9 місяців 

7. Про затвердження звіту КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» 
про роботу за 9 місяців 

8. Про затвердження звіту КП «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради"» про роботу за ІІІ квартал 2021 року 

9. Про прийняття на баланс Базовий кольоровий допплер DW-L3 в кількості 1 шт, 
конвексного УЗД -  LW  в кількості 1 шт на сумі 194 400  грн від Благодійної організації  
« Облласний благодійний фонд Шенцева». 

10. Про затвердження акту прийому передачі прийняття на баланс Базовий кольоровий 
допплер DW-L3 в кількості 1 шт, конвексного УЗД -  LW  в кількості 1 шт на сумі 194 400  

грн від Благодійної організації  «Облласний благодійний фонд Шенцева» від 
Старосалтівської селищної ради КП «Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради"» 

11. Про створення бюджетної установи «Футбольний клуб « Салтів» 

12. Про створення лімітних призначень в сумі 220 000 грн за програмою  «Підтримка 
розвитку місцевого самоврядування  та  депутатської діяльності » на 2021 рік 

13. Про розгляд заяви Дюкова Г.В, директора КП «Салтів водоканал» про звільнення. 
14. Про встановлення норм витрат на харчування дітей в закладах  дошкільної освіти 

Старосалтівської селищної ради на 2022 рік 

15. Про встановлення норм витрат на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 
Старосалтівської селищної ради на 2022 рік 

16. Про затвердження програми «Удосконалення надання адміністративних послуг з 
оформлення та видачі паспортних документів у Старосалтівській селищній раді». 

17. Про прийняття на баланс Старосалтівської селищної ради перфоратора на суму 1570 00  
грн від благодійного фонду Шенцева 



18. Про затвердження номенклатури справ Старосалтівської селищної ради на 2022 рік. 
19. Про затвердження Регламенту  Старосалтівської селищної ради УІІІ скликання в  новій 

редакції. 
20.  Про затвердження Статуту КУ  «Старосалтівській інклюзивно – ресурсний центр  

Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району, Харківської області.» 

21. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради ХVІІІ сесії VIIІ скликання  від 
28 вересня 2021 року №1715 «Про  надання гр. Партальяну Юрію Борисовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність», що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради. 

22. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради ХVІІІ сесії VIIІ скликання  від 
28 вересня 2021 року №1716 «Про  надання гр. Партальяну Максиму Юрійовичу дозволу 
на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність», що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради.  

23.  Про надання дозволу гр. Пєтухову Сергію Іллічу 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 смт Старий Салтів, 
вул. Пушкіна, 34, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

24.  Про надання дозволу гр. Ткачуку Василю Іванович, гр. Ткачуку Петру Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки (пай) № 168 в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, площею  2,6628 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, колишнього КСП «Молодівське», для 
подальшої передачі у спільну сумісну власність. 

25. Про надання дозволу гр. Дудолад Віталію Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
(пай) № 387 в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, площею  4,4 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, колишнього КСП «Хотімлянське», для подальшої передачі у спільну сумісну 
власність. 

26. Про надання дозволу гр. Глазуновій Ірині Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального гаражного 
будівництва,  орієнтовною площею 0,01га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. 
Культури, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

27.  Про надання дозволу гр. Вілінтієнко Валентині Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною 
площею 0,25 га, що розташована в с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 



28. Про надання дозволу гр. Сюч Анні Євгенівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована в с. Березники, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

29. Про надання дозволу гр. Сюч Анні Євгенівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки для ведення садівництва,  орієнтовною площею 0,12 га, що 
розташована в с. Березники, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

30.  Про надання дозволу гр.. Касьяненко Андрію Ростиславовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення садівництва,  орієнтовною 
площею 0,12 га, що розташована в с. Березники, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

31. Про надання дозволу гр. Яковенко Олег Віталійович на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною 
площею 0,15 га, що розташована на території місцевої ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

32. Про надання дозволу гр. Яковенко Олегу Віталійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для садівництва  орієнтовною площею 
0,12 га, що розташована на території місцевої ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

33. Про надання гр. Яковенко Олегу Віталійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321655800:05:003:0495, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

34. Про надання гр. Омельченко Юрію Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,6126 га, розташованої в с. Шестаково, вул. Вільховатка, 20, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність 

35.  Про надання гр. Бойко Віталію Євгенійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,3214 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

36. Про надання гр. Полтавченко Марині Олександрівні  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

37. Про надання гр. Полтавченко Анатолію Миколайовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

38.  Про надання гр. Абрамченко Наталі Петрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів 



на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

39.  Про надання гр. Абрамченко Любові Іванівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

40. Про надання гр. Вільд Роману Дмитровичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки з  кадастровим 
номером 6321688400:02:001:0506 , орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

41. Про надання гр. Алєксєєнко Ірині Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки з  кадастровим 
номером 6321688400:02:001:0506 , орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

42.  Про надання гр. Алєксєєнко Олександру Володимировичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки з  кадастровим 
номером 6321688400:02:001:0506 , орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

43. Про розгляд заяви гр. Алєксєєнко Володимира Олександровича щодо розірвання 
договору оренди на земельні ділянки з  кадастровими номерами  6321655800:04:000:0304 
площею 1,200 га, 6321655800:04:000:0303 площею 0,6 га, розташовані за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області які є в приватній власності з ОК 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ 
СОЮЗ"». 

44.  Про надання гр. Прокоповичу Вадиму Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, що розташована в садово-городньому 
товаристві «Женьшень», ділянка №474 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

45. Про надання гр. Горбатенко Олена Вікторівна дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, що розташована в садово-городньому 
товаристві «Женьшень», ділянка №238 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

46. Про надання гр. Гутченко Олесі Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, що розташована в садового товариства 
«Інтер’єр», ділянка №24 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
приватну власність. 



47. Про надання гр. Дмитрієвій Тетяні Олексіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0900 га, що розташована в ГО садового товариства 
«Бриз», ділянка №374 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
приватну власність. 

48. Про надання гр. Кецману Руслану Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0536 га, що розташована в садово-городньому 
товаристві «Джерело», ділянка №20 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

49.  Про надання гр. Торяник Марині Олександрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0760 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

50.  Про надання гр. Новік Олені Георгіївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,0760 га, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

51. Про надання гр. Кацалапенко Юлії Андріївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0760 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

52.  Про надання гр. Зуб Івану Яковичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,1200 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

53.  Про надання гр. Бережному Рустаму Миколайовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

54.  Про надання гр. Івановій Любов Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

55.  Про надання гр. Стьопіній Світлані Олексіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

56. Про надання гр. Кацалапенко Олександру Єпіфановичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 



будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

57.  Про надання гр. Пастух Юлії В’ячеславівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

58. Про надання гр. Василевській Ользі Ростиславівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

59. Про надання гр. Василевському Віктору Яковичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

60.  Про надання гр. Борисовській Наталі Михайлівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

61. Про надання гр. Бондар Дар’ї Геннадіївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва, 
орієнтовною площею 0,016 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 
6, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

62.  Про надання гр. Бережному Рустаму Миколайовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. 
Лужанський шлях, 4а, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

63. Про надання гр. Будянському Ігорю Миколайовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 
2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність 

64.  Про надання гр. Стьопіній Світлані Олексіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

65. Про надання гр. Івановій Любові Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

66. Про надання гр. Бережному Рустаму Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 



на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

67. Про надання дозволу гр.. Титаренко Марині Сергіївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої в с. Березники,  Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

68. Про надання гр. Орлу Леоніду Андрійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

69. Про надання гр. Орлу Юрію Леонідовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

70.  Про надання гр. Олійнику Денису Володимировичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

71.  Про надання гр. Олійнику Володимиру Олексійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

72.  Про скасування гр. Бойко Олександру Володимировичу  рішення Старосалтівської 
селищної ради LVІ сесії V скликання від 23 грудня 2009 року «Про надання дозволу гр. 
Бойко Олександру Володимировичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння в смт Старий Салтів, Вовчанського району 
Харківської області» на земельну ділянку площею 0,08 га, яка розташованої в смт Старий 
Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, . 

73. Про надання гр. Волоховій Наталі Володимирівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною площею 
0,09500 га, розташованої в смт. Старий Салтів по вул. Сонячна (Революційна) на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 

74. Про надання гр. Поваляйло Сергію Олександровичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною площею 
0,6200 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в оренду. 

75.  Про надання гр. Шевченко Юлії Іванівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною площею 0,600 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
оренду. 

76. Про затвердження гр. Слободюку Миколі Федосійовичу 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) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в с. Зарічне, провул. Гагаріна, 8, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0357, площею 0,1453 га. 



77. Про затвердження  гр. Лісовій Олександрі Кирілівні технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Молодова 
вул.Новоселівка, 13, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 
з кадастровим номером 6321684401:00:000:0306 площею 0,2500 га. 

78. Про затвердження  гр. Ткач Олегу Івановичу технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Хотімля в’їзд Перемоги, 2, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровим номером 
6321688401:00:000:1165 площею 0,1388 га. 

79. Про затвердження  гр. Берченко Федору Олександровичу та гр. Берченко Світлані Яківні 
технічної документації щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, громадських будівель і споруд (присадибна 
ділянка),яка розташованої в с. Шестакове, вул. Вільховатка, 13-А, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в спільну сумісну власність з кадастровим номером 
6321689201:00:002:0145 площею 0,2076 га. 

80. Про затвердження  гр. Яцюк Петру Олексійовичу технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Зарічне, вул. 
Центральна, 14, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 
з кадастровим номером 6321655803:00:000:0358 площею 0,25 га. 

81. Про затвердження  гр. Березовському Володимиру Миколайовичу технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої за 
адресою с. Зарічне, вул. Соснова, 33,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровим номером 
6321655803:00:000:0359 площею 0,2354га 

82. Про затвердження  гр. Загайко Алесі Іванівні технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Молодова, вул. 
Новоселівка, 3,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність з кадастровим номером 6321684401:00:000:0178 площею 
0,1717га 

83.  Про затвердження  гр. Лук’яненко Андрію Олександровичу технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Хотімля, вул. 
Підлісна, 11,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність з кадастровим номером 6321688401:00:000:0884 площею 
0,15 га 

84.  Про затвердження  гр. Симоненко Вірі Іванівні технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Зарічне, вул. Соснова,  
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність з кадастровим номером 6321655803:00:000:0346 площею 0,25 га 

85. Про затвердження  гр. Бойко Олександру Володимировичу технічної документації щодо 
інвентаризації земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0690 для 
обслуговування торгового павільйону, яка розташованої в смт Старий Салтів, вул. 
Перемоги, 2а,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для виправлення 
помилки в відомостях Державного земельного кадастру, площею 0,0372 га 



86. Про затвердження гр. Добрянському Михайлу Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Щербака, 11, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0607, 
площею 0,0800 га. 

87. Про затвердження гр. Коновій Валентині Федорівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с. Вишневе, вул. Молодіжна, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321682000:01:000:0049, площею 0,25 га. 

88.  Про затвердження гр. Задніпряній Ірині Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 120, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0024, площею 0,1000 
га. 

89.  Про затвердження гр. Леонець Антону Руслановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 112, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0027, 
площею 0,10 га. 

90.  Про затвердження гр. Носковій Яні Павлівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 48, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0025, площею 0,10 га. 

91. Про затвердження гр. Леонець Наталі Анатолівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 108, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0023, площею 0,10 га. 

92. Про затвердження гр. Колодяжному Олександру Олександровичу проєкту землеустрою зі 
зміною цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер 
6321655800:00:001:1038  із земель сільськогосподарського призначення в землі житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Сонячна, 28, 30, 32-34,36, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0023, площею 0,05783 га. 

93. Про затвердження гр. Курилову Анатолію Олексійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1707, площею 0,0584 га, що розташована в громадській організації 
садового товариства «Бриз», ділянка №64, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

94. Про затвердження гр. Зуб Олексію Леонідовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:01:002:0022, площею 0,0571 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Караван», ділянка №81, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

95.  Про затвердження гр. Черняк Олені Артурівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1749, площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві 



«Женьшень», ділянка №545, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

96. Про затвердження гр. Провоторову Олегу Геннадійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1781, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №277, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

97.  Про затвердження гр. Черняк Юрію Андрійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1748, площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №545-а, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

98. Про затвердження гр. Ткаченко Юлії Олегівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1780, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №29, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

99. Про затвердження гр. Гейдарову Артуру Расуловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1785, площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №524, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

100.  Про затвердження гр. Лукаш Людмилі Вікторівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:____, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №44, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

101. Про затвердження гр. Тіщенко Максиму Леонідовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1779, площею 0,0675 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №544-А, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

102.  Про затвердження гр. Бабаєву Руслану Миколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1787, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №43, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

103. Про затвердження гр. Лученцовій Олені Василівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:174785, площею 0,0626 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №45, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

104. Про затвердження гр. Весельському Олександру Юрійовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:17865, площею 0,0789 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №366, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

105. Про затвердження гр. Овсійчуку Михайлу Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:17825, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №24, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

106. Про затвердження гр. Зайцевій Анні Юріївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 



6321655800:05:001:1734, площею 0,0613 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №107, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

107.  Про затвердження гр. Литвиненко Віталію Валер’яновичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1765, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №79, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

108. Про затвердження гр. Райхерту Валентину Юрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) в земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – багаторічні насадження), для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:1059, площею 0,0540 га, що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

109. Про затвердження гр. Пилипенко Роману Романовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1737, площею 0,12 га, що розташована за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

110. Про затвердження гр. Демидовій Анні Ігорівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1788, площею 0,12 га, що розташована за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

111. Про затвердження гр. Миколюку Віктору Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 

рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:1057, площею 0,10 га. 

112. Про затвердження гр. Райхерт Наталі Григорівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0125, площею 0,0761 га. 

113.  Про затвердження гр. Заіченко Григорію Миколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 

рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0117, площею 0,0761 га. 

114. Про затвердження гр. Заіченко Людмилі Іванівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0127, площею 0,0761 га. 

115. Про затвердження гр. Лиманському Олександру Вікторовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0102 площею 0,0761 га. 

116. Про затвердження гр. Хохонік Катерині Валеріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 62, Чугуївського 



(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,1000 га. 

117.  Про затвердження гр. Савченко Сергію Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 54, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,1000 га. 

118. Про затвердження гр. Єфімовій Світлані Станіславівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської 
забудови (вид угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – рілля),  кадастровий номер 6321688401:00:000:1169, площею 0,050 га, що 
розташована в с. Хотімля, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

119. Про затвердження гр. Маркову Олегу Юрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської 
забудови (вид угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – рілля),  кадастровий номер 6321684401:00:000:0299, площею 0,350 га, що 
розташована в с. Молодова, вул. Донецька, 48, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

120. Про затвердження гр. Сернюку Володимиру Олексійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:001:0562), кадастровий 
номер 6321688400:02:001:0621, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

121. Про затвердження гр. Маймуліній Світлані Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:05:002:0127, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

122.  Про затвердження гр. Маймуліну Максиму Сергійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:05:002:0129, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

123. Про затвердження гр. Коновченко Надії Борисівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення  за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), кадастровий номер 
6321655800:00:003:0343, площею 0,5150 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

124.  Про затвердження гр. Колісніченко Крістіні Юріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення  за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), кадастровий номер 



6321655800:00:003:2 площею 0,4300 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

125. Про затвердження гр. Сазонову Сергію Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688400:03:002:0341, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

126. Про затвердження гр. Сазоновій Любові Дмитрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688400:03:002:0341, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

127.  Про затвердження гр. Рубльовій Анні Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688400:02:003:0058, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

128. Про затвердження гр. Рубльову Станіславу Володимировичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688400:02:003:0058, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. 
129.  Про затвердження гр. Бєляєву Олександру Івановичу проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321684400:01:002:0656), кадастровий 
номер 6321684400:01:002:0748, площею 1,2643 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

130.  Про затвердження гр. Бабіч Марині Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321684400:01:002:0656), кадастровий 
номер 6321684400:01:002:0746, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

131.  Про затвердження гр. Куковенко В’ячеславу Геннадійовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321684400:01:002:0656), кадастровий 
номер 6321684400:01:002:0749, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

132. Про затвердження гр. Корнуті Антоніні Юріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 



господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття), 
кадастровий номер 6321655800:00:001:1060, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

133.  Про затвердження гр. Затенко Світлані Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель сільськогосподарського 
призначення, що розташована в с. Металівка, вул. Металівська, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655802:00:000:0314, 
площею 0,060 га, для подальшої передачі в оренду. 

134. Про затвердження гр. Кабашній Клавдії Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель сільськогосподарського 
призначення, що розташована в с. Середівка, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321682005:00:000:0004, площею 1,0  га, для 
подальшої передачі в оренду. 

135.  Про затвердження гр. Кабашному Миколі Павловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель сільськогосподарського 
призначення, що розташована в с. Середівка, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321682005:00:000:0001, площею 1,0  га, для 
подальшої передачі в оренду. 

136.  Про затвердження гр. Любченко Івану Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель сільськогосподарського 
призначення, що розташована в с. Середівка, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321682005:00:000:0003 площею 1,0  га, для 

подальшої передачі в оренду. 
137. Про затвердження гр. Любчекно Світлані Сергіївні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель сільськогосподарського 
призначення, що розташована в с. Середівка, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321682005:00:000:0002, площею 1,0  га, для 
подальшої передачі в оренду. 

138. Про затвердження гр. Кравчуку Дмитру Анатолійовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
сінокосіння, із земель сільськогосподарського призначення, що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:02:002:0016, площею 0,5783 га, для подальшої передачі в 
оренду. 

139.  Про затвердження гр. Баглаєнко Наталі Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 142, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,1000 га. 

140. Про затвердження гр. Агаєву Фауду Аллахяр огли проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 62, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,1000 га. 

141. Про затвердження гр. Релігійній організації «Релігійна громада свято-богоявленська в 
с. Молодова Ізюмської єпархії Української православної церкви» проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  для будівництва та 
обслуговування будівель господарських та релігійних організацій із земель житлової та 
громадської забудови, що розташована в с. Молодова, вул. Миру, 14-А, Чугуївського 



(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321684401:00:000:0308, 
площею 0,2434 га. 

142. Про затвердження гр. Боровковій Тетяні Олександрівні, гр. Боровкову Олександру 
Юрійовичу, Берченко Юлії Юріївні  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) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. 
Шестакове, вул. Гончарівка, 140, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321689201:00:001:0272, площею 0,1931 га. 

143. Про надання дозволу гр.. Глазунову Миколі Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

144. Про надання дозволу гр.. Ухановій Валентині Іванівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

145. Про надання дозволу гр.. Голієнку Володимиру Володимировичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну 
власність. 

146. Про надання дозволу гр.. Штрикуну Максиму Олександровичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

147. Про надання гр. Камі Максиму Сергійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

148.  Про надання гр. Євдошенко Володимиру Павловичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

149. Про надання гр. Землянській Аліні Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

150. Про надання гр. Міщенко Вірі Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 



межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

151. Про надання гр. Михайлюченко Наталі Іванівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

152. Про надання гр. Спільник Пелагії Дмитрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

153.  Про надання гр. Немічевій Світлані Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

154.  Про надання гр. Ященко Дмитру Вадимовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0132), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

155.  Про надання гр. Сирниковій Єлізаветі Костянтинівні дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий 
номер 6321655800:05:002:0125), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

156. Про надання гр. Скаско Анні Андріївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0125), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

157. Про надання гр. Сирниковій Єлізаветі Костянтинівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0138), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

158. Про надання гр. Тишина Даніїлу Олександровичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0138), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 



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

159. Про надання гр. Мезен Раді Павлівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0125), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

160. Про надання гр. Рибалко Катерині Віталівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0125), орієнтовною площею 2,00 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

161. Про надання дозволу гр.. Глазунову Олександру Володимировичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

162. Про надання гр. Касьяненко Марії Андріївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

163. Про надання гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу  дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована, орієнтовною площею 1,0000га на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

164.  Про надання гр. Бондаренко Тетяні Михайлівна дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована, орієнтовною площею 2,0000га на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

165.   Про внесення змін фермерському господарству «Юпітер» до договору оренди землі 
від 18.12.2012 року, та договору оренди земельної ділянки від 14.05.2003року., в зв’язку 
зі зміною реквізитів орендодавця. 

166.  Про надання гр. Удовіченку Сергію Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована, орієнтовною площею 3,7000га на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

167. Про надання гр. Лементі Олені Іванівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:03:000:0003, 
орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

168.  Про надання гр. Перевознику Василю Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  



6321682000:03:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

169. Про надання гр. Лапку Сергію Володимировичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

170. Про надання гр. Лапко Оксані Валентинівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:03:000:0004, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

171. Про надання гр. Лапко Катерині Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:03:000:0004, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

172. Про надання гр. Шпуганич Ганні Василівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:03:000:0003, орієнтовною площею 0,8600 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

173. Про надання дозволу гр.Тимків Сергію Мироновичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 531 для подальшої передачі в приватну власність. 

174. Про надання дозволу гр.Тимків Тетяні Станіславівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 530 для подальшої передачі в приватну власність. 

175. Про надання дозволу гр.Рудай Наталії Євгенівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «колос» ділянка № 
127 для подальшої передачі в приватну власність. 

176. Про надання дозволу гр.Рудай Наталії Євгенівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «колос» ділянка № 
118 для подальшої передачі в приватну власність. 

177. Про надання дозволу гр.Головань Віктору Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0500 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 



Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «колос» ділянка № 
148 для подальшої передачі в приватну власність. 

178. Про надання дозволу гр.Вальчуку Віталію Петровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 200 для подальшої передачі в приватну власність. 

179. Про надання дозволу гр.Ізмайловій олені В’ячеславівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 50 для подальшої передачі в приватну власність. 

180. Про надання дозволу гр.Амеліну Ігору Анатолійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Моноліт» ділянка 
№ 2-97 для подальшої передачі в приватну власність. 

181. Про надання дозволу гр.Амеліну Вадиму Анатолійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Моноліт» ділянка 
№ 2-92 для подальшої передачі в приватну власність. 

182. Про надання дозволу гр.Земляченко Ользі Михайлівні  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,1100 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

183. Про надання дозволу гр.. Бойко Катерині Олегівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0540 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Джерело» ділянка 
№ 107 для подальшої передачі в приватну власність 

184. Про надання дозволу гр.Телюк Катерині Володимирівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0842 га, кадастровий номер 6321655800:05:001:1650, що 
розташована в, смт Старий Салтів  вул. Лужанський шлях 15 Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Лужки»  для подальшої передачі в 

приватну власність 

185. Про надання дозволу гр.Сивоус Валентині Михайлівні, Зоріній Оксані Валентиновні, 
Сивоус Валентину Йосиповичу  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 0,2500 га, що розташована в с.Молодова, вул.Садова, буд. 47., 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

186. Про затвердження  гр.Фатєєвій Надії Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва , площею 0,0508 га, 
розташованої за межами населених пунктів в СТ «Колос» ділянка №18, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровий номер 
6321655800:05:001:1736. 

187. Про затвердження гр.Бірюковій Леніні Борисівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 



Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 

188. Про затвердження гр.Чепель Тетяні Всеволодівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0058, площею 0,0800 га. 

189. Про затвердження гр.Кончєвій Вікторії Станіславівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0090, площею 0,0800 га. 

190. Про затвердження гр.В’яла Валентині Григорівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0091, площею 0,0800 га 

191. Про затвердження гр.Скрипнику Віктору Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0800 га. 

192. Про затвердження гр.Мандрик Олені Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0095, площею 0,0800 га. 

193. Про затвердження гр.Новікову Владиславу Ігоровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0089, площею 0,0800 га. 

194. Про затвердження гр. Сенченку Руслану Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0096, площею 0,0800 га. 

195. Про затвердження гр.Поліщуку Роману Всеволодовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0124, площею 0,0800 га 

196. Про затвердження гр.Веприцькій Людмилі Микитівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0122, площею 0,0761 га. 

197. Про затвердження гр.Веприцькій Олені Юріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0127, площею 0,0761 га. 

198. Про затвердження гр.Веприцькій Тетяні Аркадіївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 



рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0128, площею 0,0761 га. 

199. Про затвердження гр.Ніжегородцевій Олександрі Олексіївні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0115, площею 0,0800 га. 

200. Про затвердження гр.Бірюковій Інні Віталіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного 
призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0116, площею 0,0800 га. 

201. Про затвердження гр.Веприцькій Наталії Анатоліївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0117, площею 0,0761 га. 

202. Про затвердження гр.Веприцькіму Євгену Миколайовича проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0761 га. 

203. Про затвердження гр.Бірюкову Олександру Вікторовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0125, площею 0,0761 га. 

204. Про затвердження гр.Плюшко Валентині Михайлівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0121, площею 0,0761 га. 

205. Про затвердження гр.Скрипник Катерині Андріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 

206. Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, для 
обслуговування бази відпочинку, кадастровий номер 6321688400:01:001:0054, площею 
14,4402 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшого оформлення на правах оренди. 

207. Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на  укладення договору оренди 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення, для обслуговування бази відпочинку, кадастровий номер 
6321688400:01:001:0054, площею 14,4402 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшого оформлення на правах оренди. 

208. Про  розгляд заяви Лупанос  Дениса Андріановича « Про надання дозволу на 
виготовлення проєкту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



209. Про затвердження гр.Лещенко Сергію Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:03:003:0466, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
 

 

 

Старосалтівський селищний голова                    Едуард  КОНОВАЛОВ 

 


