
Протокол №25 
 

ХХV чергової  сесії  Старосалтівської селищної  ради VІІІ скликання   від 25 січня   2022р   

Всього обрано депутатів – 22 чоловіки. 
Було присутніх – 19 ( список додається)  
В роботі сесії приймають участь:  
Запрошені: старости сіл , що входять до складу Старосалтівської селищної ради,  
заступник селищного голови,  керівник апарату селищної ради,  начальники  відділів селищної 
ради, члени виконкому.  
Присутні: 

1. Кулішова Тетяна Володимирівна –начальник відділу забезпечення взаємодії з ОМС 
Чугуївської РДА  

2. Юрченко Людмила Василівна – заступник начальника відділу забезпечення взаємодії з 
ОМС Чугуївської РДА  

  ХХV чергову   сесію  Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання відкрив  селищний 
голова  Коновалов Е.П. 
                                              (Звучить Гімн України) 
                                                 (Хвилина мовчання) 
СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до порядку денного для розгляду  ХХV сесією 
Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  

На розгляд ХХV  сесії вносяться зміни до порядку денного, який вам розданий - вносяться 
додаткові питання: 

1. Виключити з порядку денного питання № 16 та №17 

2. включити до порядку денного слідуючи питання : 
= Про розгляд листа ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про обмеження 
продажу алкогольних напоїв у нічний час в об’єктах роздрібної торгівлі та території 
Старосалтівської громади. 
= Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії УІІІ скликання від 22.06.2-21року №869 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів ставки встановлюються безстроково та вводяться в 
дію з 01.01.2022 року» 

= Про затвердження штатного розпису КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна 
служба» на 01.01.2022 рік.  
= Про реєстрацію  на громадських засадах помічником - консультантом депутата 
Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання (округ №5) Волковського Віталія 
Володимировича  Макволлт Іванну Кирилівну. 
СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П. Які в кого ще є пропозиції по порядку денному? 

ВИСТУПИЛА секретар ради Курсачова Г.С., яка запропонувала внести до порядку денного 
питання «Про  надання щомісячної премії Старосалтівському селищному голові Коновалову 
Едуарду Павловичу в розмірі 50% та преміювання до державних свят відповідно до 
колективного договору» 

ВИСТУПИВ: депутат Бойко О.В. який запропонував внести на розгляд сесії питання, що були 
розглянуті на засіданні земельної комісії, проте до порядку денного не ввійшли. Це питання: 
= Про затвердження гр. Демідовій Анні Вікторівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства , кадастровий номер 
6321655800:01:002:0031, площею 1,1292 га, що розташована  за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради , Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
= Про затвердження гр. Поляковій Ользі Сергіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства , кадастровий номер 
6321655800:01:002:0032, площею 1,1292 га, що розташована  за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради , Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 



= Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради ХІV сесії VІІІ скликання  від 27 
липня 2021 року №1241 «Про  надання гр. Колісніченко Крістіні Юріївні  дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,550 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 
= Про надання гр. Симоненко Анастасії Володимирівні  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,4300 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
= Про надання дозволу ТОВ Шестаківське на зміну цільового призначення земельної ділянко 
для видобутку корисних копалин. 
 

1. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження порядку денного ХХV сесії VІІІ  скликання 
Старосалтівської селищної ради з доповненнями. 

= Якщо інших пропозицій немає, то прошу голосувати: 
Хто за  порядок денний з доповненнями? 

 Хто проти? 

Хто утримався? 

ВИРІШИЛИ: Затвердити для розгляду ХХV сесії       VІІІ  скликання Старосалтівської 
селищної ради порядок денний з доповненнями 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
3. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 
СЛУХАЛИ: Струк Валентину Василівну – начальника фінансового відділу, яка розповіла про 
виконання селищного бюджету за 2021 рік. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. Всі матеріали стосовно виконання 
селищного бюджету за 2021 рік знаходяться на офіційному сайті громади. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 
 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

4. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про стан реалізації  Стратегії сталого розвитку 
Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки за 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П про те, що дане питання було заслухано на засіданні виконавчого 
комітету 20.01.2022 року, видано рішення виконавчого комітету №4 про  взяття звіту до 
відома та рекомендації сесії затвердити його. 
СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити  реалізацію  Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 
період 2018-2026 роки за 2021 рік 

 Рішення прийнято 

 Голосували:  поіменне голосування  додається. 
5. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П.  Про стан виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік 

СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П про те, що дане питання було заслухано на засіданні виконавчого 
комітету 20.01.2022 року, видано рішення виконавчого комітету №2 про  взяття звіту до 
відома та рекомендації сесії затвердити його. 



СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити  виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської селищної ради на 2021 рік 

 Рішення прийнято 

 Голосували:  поіменне голосування  додається. 
6. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської 

селищної ради  на 2022 рік» (20501000000). 

СЛУХАЛИ: Струк Валентину Василівну – начальника фінансового відділу, яка сказала про те, 
що прийняті бюджетні питання  і слід зробити зміни до бюджету. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в  Рішення «Про місцевий бюджет Старосалтівської  селищної 
ради на 2022 рік « та викласти в новій редакції:» 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

7. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 160 000грн на виготовлення 
проєктно - кошторисної документації на будівництво дороги в с. Зарічне по вул 
Центральна 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: виділити  кошти в сумі 160 000грн на виготовлення проєктно - кошторисної 
документації на будівництво дороги в с. Зарічне по вул Центральна 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
8. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 120 000грн на виготовлення 

проєктно - кошторисної документації на реконструкцію покрівлі  приміщення  КП   
«Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба». 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: виділити кошти в сумі 120 000грн на виготовлення проєктно - кошторисної 
документації на реконструкцію покрівлі  приміщення  КП   «Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

9. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до « Програми запобігання  загибелі людей на 
водних об’єктах, забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  
людей на  воді на 2022 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба», 

а саме виділення коштів в сумі 80 000 грн 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ:  внести зміни до « Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  людей на  воді на 
2022 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»., а саме виділення 
коштів в сумі 80 000 грн 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 



10. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П  Про внесення змін до Програми « Відшкодування різниці в 
тарифів за послуги з водовідведення КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ», а саме виділення коштів 
в сумі 200 000 грн. 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Програми « Відшкодування різниці в тарифів за послуги з 
водовідведення КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ», а саме виділення коштів в сумі 200 000 грн. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

11. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до програми розвитку комунального 
некомерційного підприємства  «Старосалтівський центр первинної медико- санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради», а саме -  виділити кошти в сумі 150 000 грн на 
заробітну плату. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до програми розвитку комунального некомерційного підприємства  
«Старосалтівський центр первинної медико- санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради», а саме -  виділити кошти в сумі 150 000 грн на заробітну плату. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

12. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження штатного розпису комунального 
некомерційного підприємства  «Старосалтівський центр первинної медико- санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради»   на 01.01.2022 рік. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення, ввести 0,5 посади уповноваженої особи з 
закупівель. 
ВИРІШИЛИ: затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства  
«Старосалтівський центр первинної медико- санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради»   на 01.01.2022 рік  
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

13. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження Статуту Старосалтівської селищної 
територіальної громади   в новій редакції. 
СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити затвердження Статуту Старосалтівської селищної територіальної 
громади   в новій редакції. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

14. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про  зміну місцезнаходження служби у справах дітей виконавчого 
комітету Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області та 
затвердження Положення в новій редакції 

СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 



ВИРІШИЛИ: змінити місцезнаходження служби у справах дітей виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області та затвердити 

Положення в новій редакції. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

15. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про прийняття на посаду директора  комунальної установи 
«Футбольний клуб Салтів» Безроднього Олександра  Олександровича. 

СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: прийняти на посаду директора  комунальної установи «Футбольний клуб 
Салтів» Безроднього Олександра  Олександровича. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

16. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження штатного розпису комунальної установи 
«Футбольний клуб Салтів». 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити штатний розпис комунальної установи «Футбольний клуб Салтів». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П  питання  №16 та №17 зняті з розгляду. 
18. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до рішення №2448 від 21.12.2021 року   

«Про укрупнення старостинських округів на території Старосалтівської селищної 
ради.» 

СЛУХАЛИ:  голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і 
комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити штатний розпис комунальної установи «Футбольний клуб Салтів». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

19.СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради 
ХVІІІ сесії VІІІ скликання  від 28 вересня 2021 року №1642 «Про  надання гр. Шуваловій 
Наталії Миколаївні 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». 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ:  скасувати рішення Старосалтівської селищної ради ХVІІІ сесії VІІІ скликання  
від 28 вересня 2021 року №1642 «Про  надання гр. Шуваловій Наталії Миколаївні 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 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

20. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради 
ХVІІІ сесії VІІІ скликання  від 28 вересня 2021 року №1643 «Про  надання гр. Печенізькій 
Світлані Валеріївні 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». 

  СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: скасувати рішення Старосалтівської селищної ради ХVІІІ сесії VІІІ скликання  
від 28 вересня 2021 року №1643 «Про  надання гр. Печенізькій Світлані Валеріївні 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». 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

21. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про  внесення змін до рішення Старосалтівської селищної 
ради XLІХ сесії VII скликання  від 27 лютого 2019 року  №2405 «Про надання дозволу гр. 
Карпенко Сергію Вікторовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)», орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул.. Суворова, Чугуївського ( Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність., а саме до пункту 3 - подовжити строки дії даного 
рішення 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: внести  зміни до рішення Старосалтівської селищної ради XLІХ сесії VII 

скликання  від 27 лютого 2019 року  №2405 «Про надання дозволу гр. Карпенко Сергію 
Вікторовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)», орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул.. 
Суворова, Чугуївського ( Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність., а саме до пункту 3 - подовжити строки дії даного рішення 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

22. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П надання дозволу на виготовлення технічної документації- 
голосування блоком: 
Про надання дозволу гр. Проскурякову Сергію Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 
452 в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 
площею  5,60 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району, Харківської області, колишнього КСП «ім. 
Т.Г.Шевченка», для подальшої передачі у власність 

23. Про надання дозволу гр. Козловій Ніні Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 
208 в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 
площею  1,75 га та площею  4,13 га, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, 
колишнього КСП «ім. Т.Г.Шевченка», для подальшої передачі у власність. 
24. Про надання дозволу гр. Черв’як Тетяні Миколаївні   на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 
36,1 в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 
площею  3,8670 га, що розташована за межами населених пунктів на території 



Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, колишнього КСП 
«ім. Кірова», для подальшої передачі у власність. 
25. Про надання дозволу гр. Дахно Борису Васильовичу 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. Металівка, 
вул. Шкільна, 28  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл гр. Проскурякову Сергію Івановичу, гр. Козловій Ніні 
Володимирівні, гр Черв’як Тетяні Миколаївні, гр   Дахно Борису Васильовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі. 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

26. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної 
ділянки гр. Сергєєвій Людмилі Миколаївні для сінокосіння, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0729, площею 0,04га, яка розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки 
гр. Сергєєвій Людмилі Миколаївні для сінокосіння в зв’язку з відсутністю технічної 
документації. 
ВИРІШИЛИ: відмовити в наданні дозволу для сінокосіння на укладення договору оренди 
земельної ділянки гр. Сергєєвій Людмилі Миколаївні . 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

27. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання гр. Галайко Ользі Борисівні, гр. Івченко Галині 
Миколаївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для обслуговування не житлових будівель (ремонтно-механічної майстерні, котельні, 
матеріального складу), орієнтовною площею 2,0 га, розташовану в смт Старий Салтів, вул. 
Молодівський шлях, 8 на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти рішення депутатам самостійно, так, як голоси в членів комісії 
розділилися.. 
ВИРІШИЛИ: надати гр. Галайко Ользі Борисівні, гр. Івченко Галині Миколаївні дозвіл на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування 
не житлових будівель (ремонтно-механічної майстерні, котельні, матеріального складу), 
орієнтовною площею 2,0 га, розташовану в смт Старий Салтів, вул. Молодівський шлях, 8 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

28. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком надання дозволу виготовлення проєкту 
землеустрою під дачне будівництво 

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. 



29. 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати гр. Василевській Ользі Ростиславівні, гр. Василевському Віктору 
Яковичу  дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального дачного будівництва, орієнтовною площею 0,10 га 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

30. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.Спаській Карині Ігорівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 140, 
Чугуївського (Вовчанського) району. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з не виконанням вимоги п.6, ст. 118 ЗКУ відсутнє 
погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 
користуванні інших осіб). . 
ВИРІШИЛИ: відмовити гр. Спаській Карині Ігорівні в наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою в зв’язку з не виконанням вимоги п.6, ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження 
землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших 
осіб). 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

31. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком про надання  дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою 

Про надання гр. Замай Лідії Василівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 
0,0600 га, що розташована в садовому товаристві «Женьшень», ділянка №100 на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 
32. Про надання дозволу гр. Гордієнко Наталі Вікторівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального гаражного будівництва,  
орієнтовною площею 0,01га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Благодатна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
33. Про надання гр. Гордієнко Наталі Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована смт Старий Салтів, вул. Благодатна 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл гр. Замай Лідії Василівні, гр. Гордієнко Наталі Вікторівні , гр. 
Гордієнко Наталі Вікторівні на виготовлення проєкту землеустрою. 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 



34. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком про надання  дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою 

Про надання гр. Карпенко Ірині Василівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
площею 0,2490 га, розташованої в с. Шестаково, вул. Борисівка, 160, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
35.Про надання гр. Попсуліс Валентина Йосипівна дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682008:00:000:0009, 

площею 2,0 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. Попсуліс Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682008:00:000:0009, 

площею 2,0 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. Попсуліс Володимиру Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682008:00:000:0008, 

площею 2,0 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. Попсуліс Максиму Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682004:00:000:0001, 

площею 2,0 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. Попсуліс Олександру Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682004:00:000:0001, 

площею 2,0 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. Діуліну Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 63216820048:00:000:0001, 

площею 2,0 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з не виконанням вимоги п.6, ст. 118 ЗКУ відсутнє 
погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 
користуванні інших осіб). . 
ВИРІШИЛИ: відмовити гр. Карпенко Ірині Василівні, гр. Попсуліс Валентині Йосипівні, гр. 
Попсуліс Миколі Миколайовичу, гр. Попсуліс Володимиру Миколайовичу, гр. Попсуліс 
Максиму Миколайовичу, гр. Попсуліс Олександру Миколайовичу, гр. Діуліну Миколі 
Миколайовичу  в наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою в зв’язку з не 
виконанням вимоги п.6, ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження землекористувача (у разі вилучення 
земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). 
Рішення   прийнято. 



Голосували:  поіменне голосування  додається 

41. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання гр. Головні Галині Миколаївні 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл гр. Головні Галині Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою. 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

42. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою ОСГ за межами 

Про надання гр. Мазниці Віктору Борисовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321655800:03:002:, 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 надання гр. Лосінець Костянтину Вікторовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321655800:03:002:, 

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. 
44. Про надання гр. Проскуріній Анастасії Вікторівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321655800:03:002:, 

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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою в зв’язку з 
невиконанням вимог ч. 4 ст. 59 ЗКУ Громадянам та юридичним особам органами виконавчої 
влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися 
на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових 
смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння.. 
ВИРІШИЛИ:  відмовити в наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою гр. Мазниці 
Віктору Борисовичу, гр. Лосінець Костянтину Вікторовичу, гр. Проскуріній Анастасії 
Вікторівні на виготовлення проєкту землеустрою. 

Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

45. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу База відпочинку «Дружба» на розробку 
проєкту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для рекреаційних цілей, 
орієнтовною площею 0,30га, яка розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 6 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району Харківської області,  для 
подальшої передачі вказаної земельної ділянки в оренду. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 



ВИРІШИЛИ: надати дозвіл Базі відпочинку «Дружба» на розробку проєкту землеустрою щодо  
відведення земельної  ділянки для рекреаційних цілей, орієнтовною площею 0,30га, яка 
розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 6 ,  для подальшої передачі 
вказаної земельної ділянки в оренду. 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

46. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання  ТОВ Фірма «Еталон»  дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення для 
обслуговування майнового комплексу бази відпочинку «Караван» , орієнтовними площами 
0,4600 га , розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, за адресом смт. Старий Салтів, вул. Молодівський шлях 3,  Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні дозволу в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, тобто 
земельна ділянка не входить до земель комунальної власності (знаходиться на землях 
державної власності), відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням селищної ради. 
ВИРІШИЛИ: відмовити в  наданні дозволу ТОВ Фірма «Еталон»  дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення для 
обслуговування майнового комплексу бази відпочинку «Караван» , орієнтовними площами 
0,4600 га , розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, за адресою смт. Старий Салтів, для подальшої передачі вказаної земельної ділянки в 
оренду в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, тобто земельна ділянка не входить до земель 
комунальної власності (знаходиться на землях державної власності), відповідно до Ст.12, 122 
ЗКУ не є повноваженням селищної ради.. 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

47. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження технічної документації 
ОЖБ 

Про затвердження гр. Загребельній Любов Григорівні 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 смт Старий Салтів, 
вул. Слобідська (Червоноармійська), 1, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1062, площею 0,150 га. 
48. Про затвердження гр. Абрамченко Наталі Сергіївні 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 смт Старий Салтів, 
вул. Пушкіна , 33, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:0031:0313, площею 0,150 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  гр. Загребельній Любов Григорівні гр. Абрамченко Наталі Сергіївні 
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) 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 



49. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження технічної документації 
ОЖБ 

Про затвердження гр. Слеті Світлані Михайлівні 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. Хотімля, вул. Миру, 27, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1175, площею 0,1398 га. 
50. Про затвердження гр. Кравцову Миколі Івановичу 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. Хотімля, вул. 
Гагаріна, 5, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1168, площею 0,2094 га. 
51. Про затвердження гр. Романову Володимиру Михайловичу 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. 
Хотімля, вул. Новоселівська, 26, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688401:00:000:1177, площею 0,1662 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме не 
виконання вимог відповідно до ст. 29, 55 Закону України «Про землеустрій» відсутнє: 
використана розробником затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із 
такої документації 
ВИРІШИЛИ: відмовити гр. Слеті Світлані Михайлівні , гр. Кравцову Миколі Івановичу, гр. 
Романову Володимиру Михайловичу  в затвердженні 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 забудовив зв’язку з невідповідністю місця 
розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, а саме не виконання вимог відповідно до ст. 29, 55 Закону України «Про землеустрій» 
відсутнє: використана розробником затверджена містобудівна документація, а також 
викопіювання із такої документації.. 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

52. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження технічної документації 
ОЖБ 

Про затвердження  гр. Червяк Лідія Іванівні технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Шестакове, вул. Ковалівка, 34, 

на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровим номером 
6321689201:00:002:0172 площею 0,2312 га. 
53. Про затвердження  гр. Лісовій Олександрі Кирилівні 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. 



СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  гр. Червяк Лідія Іванівні гр. Лісовій Олександрі Кирилівні 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) 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

54. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує не знайшла згоди щодо затвердження даної документації і пропонує депутатам сесії 
прийняти шляхом голосування  дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: депутати утрималися від прийняття рішення по даному питанню 

Рішення  не  прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

55. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження гр. Фатєєвій Надії Миколаївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:05:001:1736, площею 0,0508 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Колос», ділянка №18, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з невідповідністю матеріалів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме  відповідно до ст. 29, 50 Закону України 
«Про землеустрій» відсутні: відомості про встановлені межові знаки; використані 
розробником відомості Державного земельного кадастру; використана розробником 
затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із такої документації із 
зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та 
обмежень у використанні території, відсутня заява виконавця робіт із землеустрою про 
дотримання ним обмежень, встановлених статтею 28 цього Закону. Відповідно до Наказу 
ДКУЗР №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» невірно 
вказано  цільове призначення земель с/т «Колос». Відсутні правовстановчи документи на 
земельну ділянку з якої вилучається  ділянка що передається в приватну власність. 
ВИРІШИЛИ: відмовити гр  Фатєєвій Надії Миколаївні в затвердження проєкту землеустрою 

 Рішення    прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

56. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження  гр. Дроновій Вікторії Олександрівні 
технічної документації щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, за кадастровим номер 632169201:00:002:0054 ,яка розташованої в с. 
Шестакове, вул. Гуліївка, 75 Б, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 
 СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення з дозволом на 10 років під 4%. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити  гр. Дроновій Вікторії Олександрівні 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) для подальшої передачі в оренду з дозволом на 10 років під 4%. 



Рішення   прийнято. 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

57. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження гр. Читову Віктору Миколайовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель 
сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 6321689200:02:002:0612, площею 
4,1009 га,  що розташована за межами населеного пункту, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область,  для подальшої 
передачі в оренду. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, тобто не виконані вимоги п. 
24 «Перехідних положень» ЗКУ а саме: «Особи, які отримали дозволи на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначені у підпункті "е" цього 
пункту, а також органи, що їх надали, зобов’язані повідомити про це протягом місяця 
відповідні сільські, селищні, міські ради з дня набрання чинності цим пунктом». 
ВИРІШИЛИ: відмовити гр. Читову Віктору Миколайовичу  в затвердженні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, із земель 
сільськогосподарського призначення,  кадастровий номер 6321689200:02:002:0612, площею 
4,1009 га,  що розташована за межами населеного пункту, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область,  для подальшої 
передачі в оренду. 
Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

58.  СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження Харківському фаховому коледжу спорту 
(колишній ХДВУФК №1) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 
цільового призначення та категорії земельної ділянки із земель сільськогосподарського 
призначення на землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту для експлуатації та обслуговування корпусів, допоміжних будівель 
і споруд спортивно-оздоровчого табору «Чайка», кадастровий номер 6321655800:00:001:0883, 
площею 5,32 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Івана Франка, 28, Чугуївського  
району, Харківської області., з метою оформлення права постійного користування. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИСТУПИЛИ : депутат Волковський В.В., який запропонував в рішенні прописати поділ 
земельної ділянки з кадастровим номером 6321655800:00:001:0883, площею 5,32 га на дві 
ділянки : площею 2,858 га; та площею 2.4619 га. з метою , щоб земля залишилася у 
комунальній власності селищної ради  
ВИРІШИЛИ: Затвердити Харківському фаховому коледжу спорту (колишній ХДВУФК №1) 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та 
категорії земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення на землі 
рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і 
спорту для експлуатації та обслуговування корпусів, допоміжних будівель і споруд 
спортивно-оздоровчого табору «Чайка», кадастровий номер 6321655800:00:001:0883, площею 
5,32 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Івана Франка, 28, Чугуївського району, 
Харківської області., з метою оформлення права постійного користування. 

 Рішення   прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

59.  СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження проєктів відводу ОСГ 

Про затвердження гр. Бондар Анатолію Олексійовичу проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0063, 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. 
60. Про затвердження гр. Бондар Світлані Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0064, 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. 
61. Про затвердження гр. Шаповаловій Тетяні Юріївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0060, 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. 
62. Про затвердження гр. Шаповалову Дмитру Юрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0059, 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. 
63. Про затвердження гр. Стасюку Олександру Анатолійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0062, 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. 
64. Про затвердження гр. Шаповаловій Надії Юріївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0061, 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. 
65. Про затвердження гр. Абубакірову Олександру Рахмейовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:02:000:0055, 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. 
66. Про затвердження гр. Абубакіровій Галині Михайлівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:02:000:0057, 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. 
67. Про затвердження гр. Абубакірову Роману Олександровичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:02:000:0056, площею 1,2870 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
68. Про затвердження гр. Бондар Івану Анатолійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:04:000:0072, 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. 
69. Про затвердження гр. Михайличенку Олександру Анатолійовичу  проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий 
номер 6321682008:00:000:0017, площею 0,2619 га, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
70. Про затвердження гр. Шаповаловій Наталії Анатоліївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:03:000:0043, 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. 
71. Про затвердження гр. Шаповалову Юрію Івановичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321682000:03:000:0045, 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. 
72. Про затвердження гр. Ковацькій Вікторії Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище), кадастровий номер 
6321655800:05:003:0508, 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. 
73. Про затвердження гр. Токар Світлані Олександрівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище), кадастровий номер 
6321655800:05:003:0510, 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. 
74. Про затвердження гр. Єньку Євгенію Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище), кадастровий номер 
6321655800:05:003:0509, 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. 
75. Про затвердження гр. Коломієць Олексію Євгенійовичу  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0163, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
76 Про затвердження гр. Борисовській Зінаїді Яковлівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0154, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
77. Про затвердження гр. Галушкі Софії Євгеніївні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0150, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 



території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
78. Про затвердження гр. Борисовській Наталії Михайлівні  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0155, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
79. Про затвердження гр. Пасько Тетяні Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0156, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
80. Про затвердження гр. Пасько Ірині Олександрівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0158, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
81. Про затвердження гр. Бойку Володимиру Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0161, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
82. Про затвердження гр. Глазунову Миколі Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0149, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
83. Про затвердження гр. Бойко Тамарі Володимирівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0162, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
84. Про затвердження гр. Безкровній Альоні Вікторівні  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0152, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
85. Про затвердження гр. Носковій Яні Павлівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0147, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
86. Про затвердження гр. Сидорюк Аліні Вікторівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0159, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 



території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
87. Про затвердження гр. Божко Дарині Андріївні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0153, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
88. Про затвердження гр. Соловей Олені Олександрівні  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0151, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
89. Про затвердження гр. Носкову Павлу Валентиновичу  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0148, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
90. Про затвердження гр. Ухановій Валентині Іванівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0146, площею 1,9464 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
91. Про затвердження гр. Борисовському Володимиру Івановичу  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0157, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
92. Про затвердження гр. Сергійчук Тетяні Вікторівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:00:001:1065, площею 0,2677 га, що розташована за адресою вул. Івана Франка смт. 
Старий Салтів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
ВИСТУПИВ : депутат Бойко О.В., який заявив, що за питання № 75,№81 та №83 голосувати 
не буде через конфлікт інтересів. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: затвердити  гр. Бондар Анатолію Олексійовичу, гр. Бондар Світлані Іванівні, гр. 
Шаповаловій Тетяні Юріївні, гр. Шаповалову Дмитру Юрійовичу, гр. Стасюку Олександру 
Анатолійовичу, гр. Шаповаловій Надії Юріївні, гр. Абубакірову Олександру Рахмейовичу, гр. 
Абубакіровій Галині Михайлівні, гр. Абубакірову Роману Олександровичу, гр. Бондар Івану 
Анатолійовичу, гр. Михайличенку Олександру Анатолійовичу , гр. Шаповаловій Наталії 
Анатоліївні, гр. Шаповалову Юрію Івановичу, гр. Ковацькій Вікторії Олександрівні, гр. Токар 
Світлані Олександрівні, гр. Єньку Євгенію Олександровичу, гр. Коломієць Олексію 
Євгенійовичу, гр. Борисовській Зінаїді Яковлівні, гр. Галушкі Софії Євгеніївні , гр. 
Борисовській Наталії Михайлівні , гр. Пасько Тетяні Іванівні, гр. Пасько Ірині Олександрівні, 
гр. Бойку Володимиру Михайловичу, гр. Глазунову Миколі Олександровичу, гр. Бойко Тамарі 
Володимирівні , гр. Безкровній Альоні Вікторівні , гр. Носковій Яні Павлівні , гр. Сидорюк 



Аліні Вікторівні, гр. Божко Дарині Андріївні , гр. Соловей Олені Олександрівні , гр. Носкову 
Павлу Валентиновичу, гр. Ухановій Валентині Іванівні, гр. Борисовському Володимиру 
Івановичу, гр. Сергійчук Тетяні Вікторівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля). 
 Рішення   прийнято. 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

93. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження проєктів відводу ОСГ 

 Про затвердження гр. Ященко Дмитру Вадимовичу представником якого є Жерновський 
Микола Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0132, площею 2,0000 
га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 
94. Про затвердження гр. Тишину Данилу Олександровичу представником якого є харківський 
Олексій Сергійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0140, площею 2,0000 
га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 
95. Про затвердження гр. Рибалці Карині Віталіївні представником якої є Жерновський 
Микола Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0145, площею 2,0000 
га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 
96. Про затвердження гр. Скаско Анні Андріївні представником якої є Жерновський Микола 
Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0142, площею 2,0000 га, що розташована 
за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
97. Про затвердження гр. Мезеній Раді Павлівні представником якої є Жерновський Микола 
Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0144, площею 2,0000 га, що розташована 
за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
98. Про затвердження гр. Сирніковій Єлизаветі Костянтинівні представником якої є 
Жерновський Микола Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0143, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИСТУПИВ начальник юридичного відділу Волосник В.І, який завив про те, що  при розгляді 
даних питань в документах не виявлено відповідно затвердженої довіреності на ім’я 

Жерновського Миколи Євгенійовиа, який є представником гр. Ященко Дмитра Вадимовича, 



гр. Тишини Данила Олександровича, гр. Рибалко Карини Віталіївни, гр. Скаско Анни 
Андріївни, гр. Мезеної Ради Павлівни, гр. Сирнікової Єлизавети Костянтинівни 

ВИРІШИЛИ: депутати утрималися від прийняття рішення по даних питаннях 

Рішення  не  прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

99. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком затвердження проєктів відводу ОСГ 

Про затвердження гр. Подольському Івану Миколайовичу  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0623, площею 1,7000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
100. Про затвердження гр. Сорокіній Яніні Олександрівні  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0624, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
101 Про затвердження гр. Кравченку Сергію Дмитровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовища), кадастровий номер 
6321688800:01:001:0217, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
102. Про затвердження гр. Кравченко Ірині Євгенівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовища), кадастровий номер 
6321688800:01:001:0218, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
103. Про затвердження гр. Павловій Наталії Анатоліївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовища), кадастровий номер 
6321688800:01:001:0216, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
104. Про затвердження гр. Кравченку Димитру Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовища), кадастровий номер 
6321688800:01:001:0219, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалися на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИРІШИЛИ: затвердити гр. Подольському Івану Миколайовичу, гр. Сорокіній Яніні 
Олександрівні,  гр. Кравченку Сергію Дмитровичу, гр. Кравченко Ірині Євгенівні, гр. Павловій 
Наталії Анатоліївні, гр. Кравченку Димитру Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовища). 
Рішення    прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

105. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Розгляд листа Державної екологічної інспекції України «про 
вжиття заходів» від 17.12.21 року № 5809-03-04 щодо перевірки щодо вжиття відповідних 



заходів в межах визначених повноважень з метою недопущення  створення перешкод  
громадянам до прибережної захисної смуги  та пляжної зони Печенізького водосховища ( р. 
Сіверський Дінець) на замельних ділянках які знаходяться в користуванні ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» та 
ТОВ «ЗЕМ-ТУР-ІНВЕСТ». 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що на засіданні земельної комісії  було розглянуто лист Державної 
екологічної інспекції України «про вжиття заходів» від 17.12.21 року № 5809-03-04 і комісія  
зробила виїзд на замельні ділянки, які знаходяться в користуванні ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» та ТОВ 
«ЗЕМ-ТУР-ІНВЕСТ», склавши про це акт. Комісія пропонує затвердити акт про недопущення  
створення перешкод  громадянам до прибережної захисної смуги  та пляжної зони 
Печенізького водосховища. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома лист Державної екологічної інспекції України «про вжиття 
заходів» від 17.12.21 року № 5809-03-04, затвердити акт про недопущення  створення 
перешкод  громадянам до прибережної захисної смуги  та пляжної зони Печенізького 
водосховища. 
Рішення    прийнято. 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

106. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими 
будівлями і дворами земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і 
дворами) в землі промисловості, за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321655800:03:002:0311, площею 14,8000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої оформлення право власності за селищної радою. Визначити цільове 
призначення земельної ділянки землями промисловості. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими будівлями і дворами земельні 
ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами) в землі промисловості, за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321655800:03:002:0311, площею 14,8000 
га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради 

для подальшої оформлення право власності за селищної радою. Визначити цільове 
призначення земельної ділянки землями промисловості. 
Рішення    прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

107. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної 
культури і спорту, за рахунок земель комунальної власності, площею 2,0 га, розташованої в 
смт Старий Салтів, вул. Киселик Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої оформлення право власності за 
селищної радою. Визначити цільове призначення земельної ділянки землями рекреаційного 
призначення для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, за рахунок 
земель комунальної власності, площею 2,0 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Киселик 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої оформлення право власності за селищної радою. Визначити цільове 



призначення земельної ділянки землями рекреаційного призначення для будівництва та 
обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. 

Рішення    прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

108. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження гр. Саєнко Людмилі Михайлівні 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. Бондарівка, 100, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321689201:00:002:0175, площею 0,250 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: затвердити  гр. Саєнко Людмилі Михайлівні технічуї 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) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. 
Шестакове, вул. Бондарівка, 100, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321689201:00:002:0175, площею 0,250 га 

Рішення    прийнято. 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

109. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П питання, що розглядаються повторно, голосування блоком 
про надання  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. 

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. 
110.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. 
111.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 

112. 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. 
113.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. 
114.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. 
115.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. 
116.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. 

117.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. 
118.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. 
119.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. 
120.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 

121.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. 
122.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. 
123.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. 
124.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. 
125.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 

126.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. 
127.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. 
128.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. 
129.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. 
130.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 

131.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. 
132.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. 
133.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. 
134.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. 
135.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. 



136.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. 
137.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. 
138.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. 
139.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. 
140.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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання виноситься на розгляд сесії повторно, зміни в документації 
по зауваженнях відсутні в зв’язку з цим комісія пропонує  депутатам утриматися від 
прийняття рішення в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення в зв’язку з тим, 
що дані земельні ділянки не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної 
ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку 
з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а також Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року. 
ВИРІШИЛИ: утриматися від надання дозволу на затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва Лементі Олені Іванівні 
, Перевознику Василю Івановичу, Шпуганич Ганні Василівні, Рудай Наталії Євгенівні, 
Головань Віктору Миколайовичу, Вальчуку Віталію Петровичу, Ізмайловій Олені 
В’ячеславівні, Амеліну Ігору Анатолійовичу, Амеліну Вадиму Анатолійовичу, Земляченко 
Ользі Михайлівні, Бойко Катерині Олегівні.  Фатєєвій Надії Миколаївні ,Бірюковій Леніні 
Борисівні, Чепель Тетяні Всеволодівні, Кончєвій Вікторії Станіславівні, В’ялій Валентині 
Григорівні, Скрипнику Віктору Олександровичу,  Мандрик Олені Олександрівні, Новікову 
Владиславу Ігоровичу, Поліщуку Роману Всеволодовичу, Веприцькій Людмилі Микитівні, 
Веприцькій Олені Юріївні, Веприцькій Тетяні Аркадіївні, Ніжегородцевій Олександрі 
Олексіївні, Бірюковій Інні Віталіївні, Веприцькій Наталії Анатоліївні, Веприцькіму Євгену 
Миколайовичу, Бірюкову Олександру Вікторовичу, Плюшко Валентині Михайлівні, 
Скрипник Катерині Андріївні 
Рішення  не прийняті ( не набрали кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 



141. СЛУХАЛИ:  Коновалова Е.П 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання виноситься на розгляд сесії повторно обговорювалося на 
засіданні земельної комісії і комісія виносить прийняття рішення по даному питанню на 
розгляд сесії 
ВИРІШИЛИ депутати утрималися в прийнятті рішення. 

Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

142. СЛУХАЛИ:  Коновалова Е.П 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання виноситься на розгляд сесії повторно обговорювалося на 
засіданні земельної комісії і комісія виносить прийняття рішення по даному питанню на 
розгляд сесії 
ВИРІШИЛИ депутати утрималися в прийнятті рішення. 
Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

143. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П питання, що розглядаються повторно, голосування блоком 
про надання  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. 

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. 
144.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. 
145.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. 
146.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. 
147.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. 
148.Про затвердження гр. Малоросіянцевій Світлані Борисівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:0717, площею 0,0566 га, що розташована в громадській організації 
садового товариства «Бриз», ділянка №4, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
149.Про затвердження гр. Мильников Дмитру Марковичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1746, площею 0,0583 га, що розташована в громадській організації 
садового товариства «Бриз», ділянка №5, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
150.Про затвердження гр. Купцову Дмитру Вячеславовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1732, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень-2», ділянка №37, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 
151.Про затвердження гр. Рябовій Ользі Анатолівні проекту 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, 144, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0028, площею 0,1000 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання виноситься на розгляд сесії повторно, зміни в документації 
по зауваженнях відсутні в зв’язку з цим комісія пропонує  депутатам утриматися від 
прийняття рішення в затвердженні проєкту землеустрою. 

ВИРІШИЛИ депутати утрималися в прийнятті рішення. 
Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

152. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про створення КП «Старосалтівський рекреаційний центр» 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання виноситься на розгляд сесії повторно, зміни в документації  
пройшли : виставлено для ознайомлення та обговорення Статут установи, документи 
повторно розглянуті на засіданні комісії .Зауваженнях відсутні,  в зв’язку з цим комісія 
пропонує  депутатам підтримати створення КП «Старосалтівський рекреаційний центр» . 

ВИРІШИЛИ створити  КП «Старосалтівський рекреаційний центр». 

Рішення   прийнято  

Голосували:  поіменне голосування  додається 

153. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про розгляд листа ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в 
Харківській області про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час в об’єктах 
роздрібної торгівлі та території Старосалтівської громади. 
СЛУХАЛИ: голову постійної комісії з гуманітарних питань та з питань прав людини, 
законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, регламенту Земницьку Т.Г., яка 
сказала ,  що дане питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує сесії 
прийняти позитивно дане рішення, а саме,  Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами роздрібної торгівлі (крім 
закладів ресторанного господарства) на території Старосалтівської селищної ради  з 22.00 год. 
до 07.00 год.  
ВИРІШИЛИ  торговим точкам обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами роздрібної торгівлі (крім закладів 
ресторанного господарства) на території Старосалтівської селищної ради  з 22.00 год. до 07.00 
год  
Рішення   прийнято  
Голосували:  поіменне голосування  додається. 



154. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії УІІІ скликання від 
22.06.2-21року №869 «Про встановлення місцевих податків і зборів ставки встановлюються 
безстроково та вводяться в дію з 01.01.2022 року» 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до рішення ХІІІ сесії УІІІ скликання від 22.06.2-21року №869 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів ставки встановлюються безстроково та вводяться в 
дію з 01.01.2022 року». 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

155. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про затвердження штатного розпису КП   «Старосалтівська 
аварійно-рятувальна водолазна служба» на 01.01.2022 рік. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: затвердити штатний розпис КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба» на 01.01.2022 рік. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

156. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про реєстрацію  на громадських засадах помічником - 
консультантом депутата Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання (округ №5) 
Волковського Віталія Володимировича  Макволлт Іванну Кирилівну. 
СЛУХАЛИ: голову постійної комісії з гуманітарних питань та з питань прав людини, 
законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, регламенту Земницьку Т.Г., яка 
сказала ,  що дане питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує сесії 
прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: зареєструвати   на громадських засадах помічником - консультантом депутата 
Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання (округ №5) Волковського Віталія 
Володимировича  Макволлт Іванну Кирилівну. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

157. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П голосування блоком  про затвердження проєкту землеустрою 

Про затвердження гр. Демідовій Анні Вікторівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства , кадастровий номер 
6321655800:01:002:0031, площею 1,1292 га, що розташована  за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради , Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
158.Про затвердження гр. Поляковій Ользі Сергіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства , кадастровий номер 
6321655800:01:002:0032, площею 1,1292 га, що розташована  за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради , Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дані питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує 
сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИРІШИЛИ: затвердити  гр. Демідовій Анні Вікторівні, гр. Поляковій Ользі Сергіївні проєкти 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 



159. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради 
ХІV сесії VІІІ скликання  від 27 липня 2021 року №1241 «Про  надання гр. Колісніченко 
Крістіні Юріївні  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,550 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність». 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує 
сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИРІШИЛИ: скасувати  рішення Старосалтівської селищної ради ХІV сесії VІІІ скликання  
від 27 липня 2021 року №1241 «Про  надання гр. Колісніченко Крістіні Юріївні  дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,550 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

160. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання гр. Симоненко Анастасії Володимирівні  
дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,4300 га, розташованої 
за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує 
сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати гр. Симоненко Анастасії Володимирівні  дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,4300 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

161. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про надання дозволу ТОВ Шестаківське на зміну цільового 
призначення земельної ділянки для видобутку корисних копалин. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні комісії і комісія пропонує 
сесії прийняти позитивно дані рішення. 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл ТОВ Шестаківське на зміну цільового призначення земельної 
ділянки для видобутку корисних копалин 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

162. СЛУХАЛИ секретаря ради Курсачову Г.С., «Про  надання щомісячної премії 
Старосалтівському селищному голові Коновалову Едуарду Павловичу в розмірі 50% та 
преміювання до державних свят відповідно до колективного договору» 

ВИРІШИЛИ: надавати щомісячно премію Старосалтівському селищному голові Коновалову 
Едуарду Павловичу в розмірі 50% та преміювати до державних свят відповідно до 
колективного договору 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

163. СЛУХАЛИ Супруна Р.О. голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань 
Супруна Р.О., який запропонував внести до порядку денного питання «Про внесення змін до 
Програми «Здоровий спосіб життя» 



ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми «Здоровий 
спосіб життя» 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

164. СЛУХАЛИ Коновалова Е.П Про внесення змін до Програми «Здоровий спосіб життя» 

СЛУХАЛИ Супруна Р.О. голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна 
Р.О., який  запропонував внести зміни до Програми «Здоровий спосіб життя», зокрема 
виділити кошти в сумі 50 000 грн. 
ВИРІШИЛИ: внести зміни до Програми «Здоровий спосіб життя», зокрема виділити кошти в 
сумі 50 000 грн  

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

 

Коновалова Е.П.– Всі питання, які вносились на розгляд ХХУ (чергової)    сесії селищної 
VІІІ скликання   розглянуті. 
 

Пленарне засідання сесії оголошую закритим. 
(звучить Державний Гімн). 

 

Старосалтівський селищний голова                                                    Едуард Коновалов 

Секретар ради                                                                                        Галина Курсачова. 


