
                                                                           

                                                                       УКРАЇНА 

   СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 67  -ОД 

                                                            «12 »  лютого   2021   року 

 

          У відповідності до  ст. ст. 42,46,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування в 
Україні»  скликати  VІІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання   23 лютого  2021  
року  о 10.00  годині,  яка  відбудеться  в приміщенні Старосалтівської  селищної ради.  
Відповідальним  особам, які готують питання на розгляд сесії селищної ради, підготувати  
інформацію  та  інші  матеріали  та подати їх селищному голові.  На розгляд  сесії  винести  
питання: 
 

1. Про затвердження звіту голови Старосалтівської селищної ради Коновалова Е.П за 2020 рік 

2. Інформація про результати діяльності керівника Вовчанського відділу Чугуївської місцевої 
прокуратури. 

3. Про внесення змін до оплати праці з 01.01.2021р медичним працівникам закладів освіти 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021р № 67. 

4.  Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги для Шестаківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів від спонсорів. 

5. Про придбання  офісних металевих шаф для зберігання документів ЦНАП 

6. Про надання згоди на співфінансування в реалізації проєкту  Вовчанської міської ради 

«Відкриття Центру  сучасного розвитку за адресою м. Вовчанськ вул Гоголя 53» та 
виділення коштів в сумі 100 000 грн в разі перемоги в обласному конкурсі «Разом в 
майбутнє». . 

7. Про запрошення до співучасті в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» Вовчанську міську 
раду для реалізації проєкту «Упорядкування полігону ТПВ -  забезпечення епідемічного 
благополуччя населення та екологічної безпеки громади». 

8. Про виділення коштів в сумі 900 000.00грн для реалізації проєкту «Упорядкування 
полігону ТПВ -  забезпечення епідемічного благополуччя населення та екологічної безпеки 
громади»  в разі перемоги в обласному конкурсі «Разом в майбутнє». 

9. Про надання статусу головного розпорядника коштів юридичній особі «Сектору культури і 
туризму Старосалтівської селищної ради». Затвердження Положення, структури і штатного 
розпису .   

10. Про надання статусу головного розпорядника коштів юридичній особі «Відділу освіти, 
молоді та спорту Старосалтівської селищної ради».  Затвердження Положення, структури і 
штатного розпису .   

11. Про внесення змін до структури виконавчих органів Старосалтівської селищної ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

12. Про виділення коштів в сумі 49 650.00 грн на виготовлення проєктної документації Стадія П 
по об’єкту «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки КУ- 700 за адресою 
Харківська область , смт Старий Салтів, вул Польова 60». 

13. Про виділення коштів в сумі 600 000.00 грн  на закупівлю трактора зі спеціальним 
обладнанням для виконання робіт по обрізці дерев та проведення висотних робіт. 

14. Про внесення змін до " Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Вовчанського району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної 
бази на 2021-2023 роки", а саме – виділення коштів в сумі 211500.00 грн в  тому числі на 
сертифікати інклюзивної доступності 31 500.00грн та на заробітну плату 180 000.00 грн. 

15. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки комунального майна Старосалтівської селищної ради. 

16. Про затвердження Положення про порядок  переведення житлових приміщень ( квартир) і 
житлових будинків  (або їх частин)  у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери 



та переведення нежитлових приміщень ( будинків) у житлові в Старосалтівській селищній 
раді. 

17. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу 
на визначення виконавці послуг з вивезення  ( збирання, прибирання, зберігання, 
перевезення) твердих та рідких побутових відходів, затвердженої рішенням ХL сесії 
Старосалтівської селищної ради VІІ скликання 20.07.2018р. 

18. Затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів оціночної діяльності 
комунального майна Старосалтівської  територіальної громади. 

19. Про затвердження Положення про юридичний відділ Старосалтівської селищної ради в 
новій редакції . 

20. Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку  Старосалтівської 
селищної ради . 

21. Про затвердження Положення про відділ соціально-економічного розвитку та інвестиційної 
діяльності Старосалтівської селищної ради   

22. Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів, житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування Старосалтівської селищної ради в новій 
редакції . 

23. Про перейменування Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району Харківської області та затвердження Статуту закладу в 
новій редакції. 

24. Про перейменування Кирилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району Харківської області та   затвердження Статуту закладу в 
новій редакції. 

25. Про перейменування Старосалтівського ліцею Старосалтівської селищної ради Вовчанського 
району Харківської області та затвердження Статуту закладу в новій редакції. 

26. Про перейменування Хотімлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району Харківської області та затвердження Статуту закладу в 
новій редакції. 

27. Про перейменування Шестаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району Харківської області та затвердження Статуту закладу в 
новій редакції. 

28. Про перейменування Вишневого дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Колосок» 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та затвердження 
Статуту закладу в новій редакції. 

29. Про перейменування Кирилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Зернятко» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції. 

30. Про перейменування Старосалтівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
загального типу «Барвінок-100» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району 
Харківської області та затвердження Статуту закладу в новій редакції. 

31. Про перейменування Шестаківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Веселка» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції. 

32. Про перейменування Комунальної установи «Старосалтівський інклюзивно-ресурсний 
центр» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції. 

33. Про затвердження дати першої писемної згадки про с. Старий Салтів. 
34. Про внесення змін до  Комплексної програми соціального захисту населення   

Старосалтівської селищної ради на період 2021 – 2023 роки». 
35. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LІ сесії VІІ скликання від 18 

квітня 2019 року №2559 «Про надання дозволу гр. Самченко Сергію Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (для 
комерційного призначення), кадастровий номер 6321655800:00:002:0380, площею 0,0894 га, 
що розташована в смт Старий Салтів, вул.. Перемоги, 3, для подальшої передачі в оренду», а 
саме змінити слова «технічної документації» на «проект землеустрою». 



36. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХХ сесії VІІ скликання І 
пленарне засідання від 29 вересня 2020 року «Про надання дозволу гр. Зінченко Олені 
Григорівні та гр. Макушенко Лідії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)», на земельну ділянку, яка розташована в с. Хотімля, вул. Лесі Українки, 23/25, 
Вовчанського району, Харківської області, а саме замінити площу з 0,15га на 0,25 га згідно 
геодезичної зйомки. 

37.  Про надання дозволу гр. Питимко Тетяні Іванівні 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 0,1500 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, 78, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

38. Про надання дозволу гр. Кошовенко Петру Андрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,2500 га, що розташована в с. Молодова, 
вул. Садова, 33, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність.. 

39. Про надання дозволу гр. Кісельову Константину Станіславовичу, гр. Стрельникову Григорію 
Миколайовичу, гр. Стрельникову Олексію Григоровичу, гр. Стрельніковій Марині 
Григорівні, гр. Стрельникову Анатолію Григоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 273 в натурі 
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , площею 2,9927 
га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради Вовчанського району, Харківської області, колишнього КСП «Молодівське», для 
подальшої передачі у спільну сумісну власність. 

40. Про надання дозволу гр.. Бабіч Марині Олександрівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1143 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність.  

41. Про надання дозволу гр.. Ковальовій Наталії Сергіївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

42.  Про надання дозволу гр.. Ковальову Івану Володимировичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 

га, що розташована на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

43. Про надання дозволу гр. Лисенко Ірині Володимирівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва, орієнтовною площею 0,075 га, 
розташованої в смт Старий Салтів, вул. Суворова, 17, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

44. Про надання дозволу гр. Гордієнко Костянтину Олексійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва, орієнтовною 
площею 0,075 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Суворова, 17/2, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

45. Про надання гр. Курилову Анатолію Олександровичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в громадській організації садового товариства 
«Бриз», ділянка №64 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

46. Про надання гр. Глазунову Віталію Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655803:00:000:0273), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

47.  Про надання гр. Нізельському Івану Григоровичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321682000:03:000:0007), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

48. Про надання гр. Середі Івану Геннадійовичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321682000:03:000:0006), 
площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

49. Про надання гр. Нізельській Альоні Геннадіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321682000:03:000:0006), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

50.  Про затвердження гр. Заїченко Людмилі 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 с. Молодова, вул. 
Дружби, 66, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0193, площею 0,2500 га. 

51.  Про затвердження гр. Кобєлєвій Любов Іванівні 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. Молодова, вул. 
Першотравнева, 4, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0192, площею 0,2500 га 

52.  Про затвердження гр. Портянко Інні Миколаївні 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. 
Міжнародна, 62, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0314, площею 0,1500 га. 

53. Про затвердження гр. Пухленко Світлані Петрівні 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. Березники, вул. 
Березничанська, 71, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655801:00:000:0081, площею 0,2500 га. 

54.  Про затвердження гр. Антонов Юрію Вікторовичу 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. Березники, вул. 
Березничанська, 48, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655801:00:000:0075, площею 0,2500 га. 

55. Про затвердження гр. Роздайбіді Анатолію 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. 



Харківська, 2, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:0793, площею 0,2500 га. 

56. Про затвердження гр. Дробуш Марії Петрівні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, із земель невитребуваних часток (паїв) 
колишнього КСП «ім. Кірова», ділянка №94, кадастровий номер 6321689200:02:002:0212, 
площею 6,7496 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, Харківська область, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

57. Про затвердження гр. Головніній Карині Сергіївні 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 
с Федорівка, вул. Панфилівська, 359, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321689202:00:000:0091, площею 0,1900 га 

58.  Про затвердження гр. Роздайбіді Анатолію Івановичу проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, зі зміною цільового призначення із 
земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – багаторічні насадження), кадастровий номер 6321688401:00:000:0799, площею 0,1200 
га, що розташована в с. Хотімля, вул. Харківська, 2А, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

59.  Про затвердження гр. Дібровій Тетяні Леонідівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, зі зміною цільового призначення із 
земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – багаторічні насадження), кадастровий номер 6321655800:00:002:0565, площею 0,1200 
га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 24, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Москаленко 
Максим Петрович для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321684400:01:001:0879, площею 0,0550 га, що розташована в громадській організації 
садівничого товариства «Технолог», ділянка №16, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Радиш 
Світлані Олександрівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1604, площею 0,1128 га, що розташована в садово-городнє товариство 
«Салтів», ділянка №32, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

62. Про затвердження гр. Голієнко Вадиму Борисовичу проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, зі зміною 
цільового призначення із земель житлової та громадської забудови в землі 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688402:00:000:0045, площею 2,000 га, що розташована в с. Перківка, вул. Перківська, на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

63. Про затвердження гр. Балашов Федір Миколайович проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:03:002:0309, площею 2,000 га, що розташована в с. Перківка, вул. Перківська, на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

64. Про затвердження гр. Дегтярьову Миколі Миколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 
6321655800:03:003:0478, площею 1,000 га, що розташована за межами населених пунктів 
Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 



65. Про затвердження гр. Поляковій Тетяні Вячеславівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0478, 
площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської селищної 
ради, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

66.  Про затвердження гр. Сушко Наталії Іванівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0475, 
площею 1,000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської селищної 
ради, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

67. Про затвердження гр. Запарі Ірині Василівні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0477, 
площею 1,000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської селищної 
ради, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321655800:03:001:0079), громадянам: 
- гр. Лисаченко Людмилі Вікторівні - кадастровий номер 6321655800:03:001:0151, площею 
2,000 га; - Берченко Світлані Іванівні - кадастровий номер 6321655800:03:001:0150, площею 
2,000 га; - Берченко Андрію Вікторовичу - кадастровий номер 6321655800:03:001:0149, 
площею 2,000 га; - Руденко Валентині Семенівні - кадастровий номер 
6321655800:03:001:0148, площею 2,000 га; - Зоріній Вікторії Павлівні - кадастровий номер 
6321655800:03:001:0147, площею 2,000 га; - Олексійчук Наталі Григорівні - кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0153, площею 2,000 га; - Гордієнко Олександру Миколайовичу - 

кадастровий номер 6321655800:03:001:0152, площею 2,000 га, що розташовані за межами 
населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної 
ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

69. Про затвердження Ф/Г «Шанс» технічної документації щодо інвентаризації земель під 
проектними польовими дорогами, для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві 
земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, площею 4,5556 га, що розташовані за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшому 
укладенню договору оренди на земельні ділянки: 
- Ділянка №1 6321688400:03:002:0307  площею 0,2484 га; 

      - Ділянка №2 6321688400:03:002:0273  площею 0,4886 га; 
- Ділянка №3 6321688400:03:002:0286  площею 0,5815 га; 
- Ділянка №4 6321688400:03:002:0308  площею 0,1041 га; 
- Ділянка №5 6321688400:03:002:0285  площею 0,1282 га; 
- Ділянка №6 6321688400:03:001:0382  площею 0,1142 га; 
- Ділянка №7 6321688400:03:001:0384  площею 0,0221 га; 
- Ділянка №8 6321688400:03:001:0383  площею 0,3182 га; 
- Ділянка №9 6321688400:03:001:0295  площею 0,2787 га; 
- Ділянка №10 6321688400:03:001:0385  площею 0,7532 га; 
- Ділянка №11 6321688400:02:002:0135  площею 0,7565 га; 
- Ділянка №12 6321688400:02:002:0136  площею 0,4320 га; 
- Ділянка №13 6321688400:02:001:0605  площею 0,3299 га; 

70.  Про затвердження гр. Колєновій Любов Григорівні, гр. Івах Валентині Григорівні, гр. 
Починок Вірі 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), що 
розташована в с. Хотімля, вул. Щербака, 13, Вовчанський район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688401:00:000:1126, площею 0,1500 га. 

71. Про надання дозволу гр. Яцюк Петру Олексійовичу 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. Зарічне, вул. Центральна, 14, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

72. Про надання гр. Зуб Олексію Леонідовичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,060 га, що розташована в садівничому товариства «Караван», ділянка №81 на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

73. Про надання дозволу гр.. Вацко Костянтину Захаровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

74. Про надання гр. Любченко Івану Івановичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
площею 1,000 га, розташованої в с. Середівка на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 

75. Про надання гр. Кабашній Клавдії Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 1,000 га, розташованої в с. Середівка на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 

76. Про надання гр. Кучмі Людмилі Дмитрівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 

площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

77. Про надання гр. Цибуковській Наталі Олександрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:03:001:0039), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

78. Про надання гр. Пономарьовій Любові Дмитрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:03:001:0039), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

79. Про надання гр. Тарасенко Людмилі Дмитрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:03:001:0039), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

80. Про надання гр. Лапіній Любові Павлівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 
площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 



81. Про надання гр. Білай Наталі Іванівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), площею 
2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

82. Про надання гр. Драгомерецькій Тетяні Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:01:001:0583), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

83. Про затвердження гр. Булавінов Володимиру Васильовичу 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. Велика, 40, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321655800:00:001:0878, площею 0,1500 га. 

84. Про затвердження гр. Булавінов Володимиру Васильовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:00:001:0760, площею 0,2480 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Велика, 40, на території Старосалтівської селищної ради, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність 

85. Про надання дозволу ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» на передачу в суборенду 
земельних ділянок фізичним та юридичним особам згідно доданого переліку. 

86. Про надання гр. Зоріну Олександру Михайловичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:01:001:0583), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

87. Про надання гр. Коваленко Тетяні Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для садівництва за рахунок земель запасу комунальної 
власності (кадастровий номер 6321655800:04:000:0242), площею 0,1200 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

88. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради LXXX сесії VІІ скликання  
ІІпленарноно засідання №4252 від 06 жовтня 2020 року «Про надання дозволу гр..Павлову 
Василю Миколайовичу на виготовлення  проєкту землеустрою, щодо відведення земельної 
ділянки, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га, за 
рахунок сформованої земельної ділянки  кадастровий номер 6321689200:02:002:0528, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 

89.  Про надання гр. Павлову Василю Миколайовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:01:001:0629), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

90. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради LXXX сесії VІІ скликання  ІІ 
пленарноно засідання №4253 від 06 жовтня 2020 року «Про надання дозволу гр.. Павловій 
Ніні Іванівні на виготовлення  проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га, за рахунок 
сформованої земельної ділянки  кадастровий номер 6321689200:02:001:0160, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 

91.  Про надання гр. Павловій Людмилі Василівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 



рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321684400:01:001:0629), 
площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

92.  Про надання ТОВ «Фауна – 3» дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка згідно Державного акту серія ЯЯ №318129 
знаходиться в постійному користуванні ТОВ «Фауна – 3», для обслуговування харчосмакової 
фабрики, кадастровий номер 6321655800:00:003:0117, площею 1,2518 га, розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Міжнародна (Пролетарська), 2, на дві земельні ділянки: площею 0,070 га 
та 1,1818 га. 

93. Про надання гр. Волковському Віталію Володимировичу дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для сінокосінна, кадастровий номер 6321655800:00:001:0147, площею 
0,1657 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна (колишня Революційна), 32-34, 

для подальшої передачі в оренду. 
94.  Про надання гр. Волковському Віталію Володимировичу дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,55 га, яка розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Сонячна (колишня Революційна), 36-А, на території Старосалтівської селищної ради,  
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.  

95. Про затвердження гр. Андренко Людмилі Яківні, гр. Андренку Юрію Володимировичу, гр. 
Брусавець Юлії Володимирівні, гр. Перевізник Таїсії Анатоліївні, гр. Колесніковій Юлії 
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) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лісна, 22, Вовчанський район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:003:0306, площею 0,1500 га, для 
подальшої передачі в спільну сумісну власність. 

96. Про затвердження гр. Павловій Людмилі Василівні 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, 
провул. Банний, 12, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:0021:0586, площею 0,0547 га. 

97. Про затвердження гр. Андрієвській Наталі Василівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321684400:01:001:0866), кадастровий номер 6321684400:01:001:0883, 

площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської селищної 
ради, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

98. Різне 

 

 

 

В день проведення  сесії селищної  ради організувати  реєстрацію  депутатів та запрошених  
на сесію ( відповідальна – секретар селищної ради   Курсачова  Г.С.) 
 

 

  

              Старосалтівський селищний голова   оригінал підписано   Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 


