
 

                                                                                                                               
УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

          ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ              
       XІ СЕСІЯ  VІІІ  СКЛИКАННЯ 

 

25  травня 2021  року                                                        РІШЕННЯ    №746 

 

Про затвердження порядку денного 

ХІ    сесії   VІІІ  скликання 

 

Відповідно до п.14 ст.46 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Старосалтівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити для розгляду ХІ сесії       VІІІ  скликання Старосалтівської 
селищної ради порядок денний   ( додається). 
 

2. Контроль покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та з 
питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності , 
етики, регламенту   (Зімницька Т.Г) 

 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний 

 

ХІ   сесія Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання 

25 травня 2021  року 

 

1. Про затвердження порядку денного для розгляду  ХІ   сесією Старосалтівської  
селищної ради  VІІІ скликання 

2. «Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської селищної ради  на 
2021 рік» (20501000000) 

3. Про затвердження «Програми створення, накопичення та використання  місцевих 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
на території Старосалтівської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» 

4. Про внесення змін до Програми «Особливим дітям – особлива турбота ». 
5. Про виділення коштів в сумі 25 753.20 для придбання деззасобів, антисептиків, 

реагентів для аналізаторів і т.д  для КНП «Старосалтівський центр медико- 

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради». 
6. Про внесення змін до  штатного розпису Старосалтівської селищної ради.   
7. Про затвердження  цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

Старосалтівської  територіальної громади» на 2021-2025 роки. 
8. Про затвердження звіту директора КНП «Старосалтівський центр медико- 

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» за І кв 2021року 

9. Про внесення  змін до «Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  людей 
на  воді на 2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна 
служба» а саме виділення коштів на заробітну плату в сумі 100 000грн 

10. Про внесення змін до  Програми  «Фінансова  підтримка комунальних підприємств 
та здійснення внесків до їх статутних фондів» на 2021 рік , а саме виділення коштів 

на заробітну плату в сумі 500 000грн. 
11. Про виділення коштів на придбання комп’ютерної техніки для централізованої 

бухгалтерії відділу молоді та спорту Старосалтівської селищної ради. 
12. Про державну реєстрацію права власності за Старосалтівською селищною радою, 

на об’єкт нерухомого майна, колишня будівля школи розташована за адресою: с. 
Молодова, вул. Миру, 30 

13. Про передачу основних засобів (автомобіля ЗАЗ 110206) з оперативного управління  
Комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського 
району, Харківської області  Старосалтівській селищній раді Чугуївського району 
Харківської області. 

14. Про виділення коштів в сумі 69 560 грн на придбання насосів для  КП «Салтів 
водоканал». 

15. Про зміни в структурі  відділу освіти молоді та спорту Старосалтівської селищної 
ради. 

16. Про затвердження програми допризовної підготовки, військово – патріотичного 
виховання молоді та призову мешканців Старосалтівської ТГ на строкову військову 
службу в 20121-2023р. 

17. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради УІІ сесії УІІІ скликання 
№ 398     «Про затвердження положення про порядок передачі в оренду 
комунального майна Старосалтівської  територіальної громади». 

18. Про внесення змін до Положення про сектор культури і туризму Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської обл, затвердженого рішенням 
Старосалтівської селищної ради УІІ сесії УІІІ скликання  № 389 



19. Про зміну персонального складу виконавчого комітету  Старосалтівської селищної 
ради Чугуївського району Харківської обл 

20. Про внесення змін у назві КЗ «Старосалтівська мистецька школа» та  відповідних 
змін у Статуті КЗ «Старосалтівська мистецька школа». 

21. Про внесення змін до Положення  про фінансовий відділ  Старосалтівської селищної 
ради Чугуївського району Харківської обл 

22. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХХІІІ сесії V 
скликання  від 09 жовтня 2007 року ««Про надання згоди на безоплатну передачу 
земельної ділянки у власність гр. Кофановій Вірі Василівні та дозволу на 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку», що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Північна, 8, а саме змінити слова «технічної документації» на 
«проєкт землеустрою».  

23. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХVІІ сесії VІІ 
скликання  від 25 лютого 2020 року №3434 «Про надання дозволу гр. Маркову 
Олегу Юрійовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства», площею 0,20 
га, розташованої в с.Молодова, вул. Донецька, 48 на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, а саме 
змінити площу з 0,20 га на 0,30 га. 

24. Про надання дозволу гр.. Ричковій Жанні Володимирівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Західна, 4, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

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

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

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

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

29. Про надання дозволу гр.. Шабатурі Анастасії Володимирівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

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

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

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

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

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

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

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

37.  Про надання дозволу гр. Колісніченко Крістіні Юріївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 



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

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

39.  Про надання дозволу гр. Роздайбіді Анатолію Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 
будівництва,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована в с. Хотімля, вул. 
Маяковського, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

40. Про надання гр. Кутовій Валентині Василівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,120 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Ягодка», ділянка №114 на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в приватну власність. 

41. Про надання гр. Гога Раїсі Василівні 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. 

42. Про надання Ф/Г «Юпітер» дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки (пай) № 160, площею 5,10 га,  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва,  що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля) із невитребуваних земельних ділянок колишнього 
КСП «Хотімлянське», для подальшого оформлення права оренди. 

43.  Про надання гр. Ткаченко Володимиру Миколайовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:03:002:0060), площею 1,1272 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. Ткаченко Олександру Володимировичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:03:002:0058), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

45. Про надання гр. Ткаченко Ользі Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:03:002:0057), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 



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

46.  Про надання гр. Ткаченко Вікторії Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:03:002:0056), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

47.  Про затвердження гр. Меркуловій Ніні 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. Донецька, 12,  Харківська область, кадастровий 
номер 6321684401:00:000:0281, площею 0,2500 га. 

48. Про затвердження гр. Івах Олексію Яковлевичу 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, 55а,  Харківська область, кадастровий 
номер 6321688401:00:000:1138, площею 0,1600 га. 

49. Про затвердження гр. Гриненко Раїсі Павлівні 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. М. Соловйова, 38,  Харківська область, 
кадастровий номер 6321684401:00:000:0280, площею 0,2500 га. 

50. Про затвердження гр. Шаповаловій Олені Євгенівні 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. Донецька, 1,  Харківська область, кадастровий 
номер 6321684401:00:000:0275, площею 0,2500 га. 

51.  Про затвердження гр. Курочці Сергію Петровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) в землі житлової та 
громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, 7, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655803:00:000:0330, площею 0, 2500 га. 

52.  Про затвердження гр. Єсіну Юрію Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови (вид угідь 
- забудовані землі) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. 
Шестакове, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321689201:00:001:0266, площею 0, 1000 га. 

53.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ 
«ТРАЙГОН ФАРМІНГ ХАРКІВ» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

несільськогосподарські угіддя, землі під господарськими будівлями і дворами) для 



експлуатації та обслуговування виробничих господарських будівель та споруд, за 
рахунок земель колишнього ліквідованого КСП «Салтівське», кадастровий номер 
6321655803:00:000:0313, площею 1,0915 га, розташованої в с. Зарічне вул. 
Центральна, 3, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої оформлення права користування земельною 
ділянкою на умовах оренди. 

54.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Світлічній Жанні Миколаївні для сінокосіння із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – сіножаття), кадастровий номер 6321655802:00:000:0309, 
площею 0,2000 га, що розташована за адресою с. Металівка, вул. Металівська, 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в оренду.  

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Гулько Віктору Івановичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321684400:01:002:0719, площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Домобудівник», ділянка №85, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Тимченко Ірині Ігорівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321684400:01:002:0726, площею 0,1200 га, що розташована в громадській 
організації садове товариство «Фіалка», ділянка №99/100, Чугуївського 
(Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

57.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Авіловій Світлані Валеріївні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1702, площею 0,05200 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Колос», ділянка №61, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

58.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шатковському Максиму Вікторовичу для індивідуального садівництва зі змінюю 
цільового призначення із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - вид 
угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

багаторічні насадження), кадастровий номер 6321688401:00:000:1110, із земель, 
площею 0,1200 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Широка, 28А, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

59. Про затвердження гр. Устимову Олександру Галиновичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, зі змінюю цільового призначення із земель житлової та громадської 
забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського 
призначення (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321655800:00:001:0882, 
площею 0,0866 га, що розташована смт Старий Салтів, вул. Польова, 48, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

60.  Про затвердження гр. Дронову Сергію Васильовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0520, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 



61. Про затвердження гр. Яценко Сергію Юрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0517, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

62.  Про затвердження гр. Дроновій Альоні Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0575, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

63. Про затвердження гр. Дронову Руслану Сергійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0410, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

64. Про затвердження гр. Дроновій Вікторії Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0456, площею 1,900 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

65.  Про затвердження гр. Яценко Аллі Сергіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), кадастровий 
номер 6321689200:02:002:0537, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

66. Про затвердження гр. Мудраченко Тетяні Іванівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 

кадастровий номер 6321689200:02:002:0519, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

67. Про затвердження гр. Лиман Валентині Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 



за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0518, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

68. Про затвердження гр. Куценко Інні Леонідівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0514, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

69. Про затвердження гр. Конєвій Тетяні Дмитрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0455, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

70.  Про затвердження гр. Скибі Наталі Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 

за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321689200:02:002:0580), 
кадастровий номер 6321689200:02:002:0463, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

71. Про затвердження гр. Пасько Ользі Петрівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0593, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених 
пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

72. Про затвердження гр. Андрюхіній Аліні Вікторівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688400:02:001:0592, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

73.  Про затвердження гр. Світличному Миколі Івановичу, гр. Світличній Ірині 
Михайлівні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, зі змінюю цільового призначення 
із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі) 
в землі сільськогосподарського призначення (вид угідь –рілля), кадастровий номер 
63216558020:00:000:0151, площею 0,2900 га, що розташована в с. Металівка, вул. 
Металівська, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 



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

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

75. Про надання дозволу гр. Дзюбі Анні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0656), площею 0,250 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

76. Про надання Садівничому товариству «Федорівське» дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою для колективного садівництва, орієнтовною площею 3,00  га, 
що розташована в с Молодова, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

77. Про надання гр. Саєнко Олександру Анатолійовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321689200:02:001:0160), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

78. Про надання гр. Овчиніковій Тетяні Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321689200:02:002:0599), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

79. Про надання дозволу гр. Цапенко Валентині Палівні 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 смт Старий Салтів, вул. Культури, 13, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

80. Про надання дозволу гр. Яненко Дмитру Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для сінокосіння, орієнтовною площею 0,06970 га, що розташована в с. 
Зарічне, вул. Набережна, 14, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі оренду. 

81. Про надання дозволу гр. Нестеровій Ользі Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1500 га, що 
розташована в с Молодова, вул. Н.Соловйова, 6, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі приватну власність. 

82. Про затвердження гр. Зозуліну Володимиру Вячеславовичу 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. Івана Франка, 54,  Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:0877, площею 0,1460 га 

83. Про затвердження ТОВ АГРОФІРМІ «АГРОСТІЛ» технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель під проектними польовими дорогами, що 
розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Старосалтівської 
селищної ради Харківська область, кадастровий номер 6321688400:03:002:0331, 
площею 0,6681 га; 6321688400:02:001:0611, площею 0,2364 га; 
6321688400:03:002:0333, площею 1,2348  6321688400:02:001:0612, площею 1,1030 
га; 6321688400:02:002:0155, площею 0,1366 га; 6321688400:02:003:0055, площею 
0,3779 га; 6321688400:02:003:0054, площею 0,4683 га; 6321688400:03:001:0386, 
площею 0,4990 га; 6321688400:03:001:0389, площею 0,5021 га; 
6321688400:03:001:0388, площею 0,5166 га; 6321688400:03:002:0332, площею 
0,6128 га; 6321688400:03:001:0390, площею 0,5199 га; 6321688400:03:001:0387, 
площею 0,2952 га; 6321688400. 

84. Про затвердження гр. Цистан Василю Григоровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 63216558020:00:000:0151, 
площею 2,0000га що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

85. Про затвердження гр. Цистан Валинтині Миколаївні  проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 63216558020:00:000:0151, 
площею 2,0000 гащо розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

86. Про затвердження гр. Коновченко Андрію Васильовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 63216558020:00:000:0151, 

площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

87. Про затвердження гр. Вацко Костянтину Захаровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321655803:00:000:0328, 
площею 0,250 га, що розташована с. Зарічне, вул Соснова Старосалтівської 
селищної ради,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

88. Про затвердження гр. Христюк Євдокії Андріївн проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321689200:01:001:0199, 
площею 1,8238 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 



89. Про затвердження гр. Псарюк Тетяні Іванівни проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, громадських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), зі змінюю цільового призначення із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь –рілля), в землі житлової та громадської забудови (вид угідь 
- вид угідь - забудовані землі) кадастровий номер 6321655800:00:000:05540, площею 
0,5100 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Велика 40, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області. 

90. Про затвердження гр. Павловій Людмилі Василівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321684400:01:001:0629, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

91. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Маняхіній Нінель Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі), кадастровий номер 
6321655800:00:001:0997, із земель, площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Сонячна, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

92. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Запарі Ірині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі), кадастровий номер 
6321655800:00:001:0995, із земель, площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Сонячна, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

93. Про затвердження гр. Павлову Василю Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321684400:01:001:0629, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

94. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Жижирію Андрію Сергійовичу для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321684400:01:002:0555, площею 0,05580 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Караван», ділянка №48, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

95. Про затвердження гр. Зоріну Олександру Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321684400:01:001:0888, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

96. Про затвердження гр. Христюк Євдокії Андріїівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 



господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) 
за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321682000:01:001:0199), 
кадастровий номер 6321689200:01:001:0199, площею 1,8238 га, що розташована за 
межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

97. Про затвердження гр. Голієнку Вадиму Борисовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321688402:00:000:0045, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

98. Про затвердження гр. Піхтур Наталі Євгенівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, (вид угідь –рілля), кадастровий номер 6321688400:02:001:0613, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської 
селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

99. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради ХХ сесії VІ скликання  від 
17 лютого 2012 року «Про затвердження гр. Дєєву Олексію Олександровичу 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння», площею 
0,0697 га, розташованої в с. Зарічне, вул. Набережна, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 

100. Про надання дозволу ОК «ЖБТ «Стройінвест» на передачу в суборенду 
земельних ділянок фізичним та юридичним особам згідно додатку. 

101. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Штрикун Ользі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі), кадастровий номер 
6321655802:00:000:0997, із земель, площею 0,1500 га, що розташована в с 
Металівка, вул. Польова, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

102. Про надання гр. Маймуліну Максиму Сергійовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:05:002:0129), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

103. Про надання гр. Маймуліній Світлані Миколаївні дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:05:002:0127), площею 2,000 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

104. Про надання гр. Коновченко Надії Борисівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 



(кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), площею 0,5500 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

105. Про надання гр. Колісніченко Крістіні Юріївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), площею 0,5500 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

106. Про передачу балансових рахунків, активів та матеріальних цінностей 

Старосалтівської селищної ради Старосалтівському відділу освіти молоді та спорту. 
107. Про передачу балансових рахунків, активів та матеріальних цінностей 

Старосалтівської селищної ради сектору культури і туризму 

108. Про підтвердження членства  Старосалтівської селищної ради у Всеукраїнській  
асоціації громад 

109. Про виділення коштів на придбання принтера МФУ  для Зарічненського 
старостинського округу в сумі 10 000грн 

110. Про виділення коштів для КНП «Старосалтівський центр медико- санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради» в сумі 155 000 грн 

111. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДНЗ 
я-с «Барвінок-100» 

112. Про затвердження гр. Булавіну Володимиру Володимировичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), зі змінюю цільового призначення із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь –рілля), в землі житлової та 
громадської забудови (вид угідь - вид угідь - забудовані землі) кадастровий номер 
6321655800:00:001:0760, площею 0,2480 га, що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Велика 40, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області. 

113.  Про надання дозволу гр.. Фролову Олександру Олексійовичу  на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
дачного будівництва,  орієнтовною площею 0,12 га, що розташована в ст 
«Федорівське» на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

114. Про внесення змін до  штатного розпису Старосалтівського відділу освіти 
молоді та спорту. 

115. Про надання щомісячної премії Старосалтівському селищному голові 
Коновалову Е.П. в розмірі 100% посадового окладу та преміювання до державних 
свят відповідно до Колективного договору 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 


