
 

 

 

 

 УКРАЇНА 

                                   СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                       ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    VІІІ  СЕСІЯ        VІІІ   СКЛИКАННЯ 

                                             

 23  березня  2021  року                                                      РІШЕННЯ  № 481 

 

 

Про затвердження порядку денного 

VІІІ сесії   VІІІ  скликання 

 

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

1. Затвердити для розгляду VІІІ 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 

VІІІ сесії   VІІІ  скликання  від 23   березня   2021  року 

1. Затвердження порядку денного для розгляду VІІІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  
VІІІ скликання 

2. Про внесення змін  до бюджету 2021 року.  
3. Про внесення змін до структури виконавчих органів Старосалтівської селищної ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів 

4. Про звільнення з займаної посади в.о. начальника К.П. «Старосалтівський КЖКП» 
Нарожної І.Г. 

5. Про внесення змін в Комплексну програму соціального захисту населення 
Старосалтівської  селищної  ради на період 2021 – 2023 роки  

6. Про створення лімітних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що 
утворилися на 01.01.2021року  

7. Про затвердження програми « Розробка схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)  Старосалтівської територіальної  громади та проектних 
рішень масового застосування на 2021-2023 рік» 

8. Про затвердження договорів, які укладені з 01.01.2021року по 10.03.2021року 

9. Простворення лімітних призначень за рахунок батьківської плати по Старосалтівській 
мистецькій школі в сумі 2 500 00 грн   

10. Про погодження Структури та штатного розпису комунального некомерційного 
підприємства Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради на 2021 рік  

11. Про затвердження звіту директора комунального некомерційного підприємства 
«Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської 
селищної ради» 

12. Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги, як натуральні 
надходження(«підручники для ЗОШ» бібліотечний фонд в сумі 20 359,87 грн 
«видавництво Ранок») 

13. Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги, як натуральні 
надходження  (дрова в кількості 3м.куб, на суму 1500 грн для опалення Зарічненського 
сільського будинку культури від спонсорів). 

14. Про внесення змін  до рішення ІІІ сесії Старосалтівської селищної ради VIII скликання 
від 15 грудня 2020 року № 30  «Про встановлення норми витрат на харчування  дітей в 
закладах дошкільної освіти  Старосалтівської селищної ради  та розміру батьківської 
плати на 2021 рік» 

15.  Про внесення змін  до рішення ІІІ сесії Старосалтівської селищної ради VIII скликання 
від 15 грудня 2020 року № 29  «Про встановлення норми витрат на харчування  дітей в 
закладах загальної середньої  освіти  Старосалтівської селищної ради  та розміру 
батьківської плати на 2021 рік» 

16. Про внесення змін до рішення Молодівської сільської ради виконавчого комітету від 30 
грудня 1999 року №43 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки гр. 
Варварічеву Анатолію Вікторовичу» на земельну ділянку площею 0,30 га, для 
обслуговування жилого будинку та ведення особистого підсобного господарства, що 
розташована в с. Молодова, вул. Садова, Вовчанського району, Харківської області, , а 
саме добавити п.2 :Надати дозвіл на виготовлення проекту 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. 
Молодова, вул. Садова, Вовчанського району, Харківської області; Надати дозвіл на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,05 га, що розташована в с. 
Молодова, вул. Садова, Вовчанського району, Харківської області 

17.  Про внесення змін до рішення Молодівської сільської ради виконавчого комітету від 21 
вересня 1999 року №37 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки гр. 
Бережній Тетяні Олексіївні» на земельну ділянку площею 0,30 га, для обслуговування 



жилого будинку та ведення особистого підсобного господарства, що розташована в с. 
Молодова, вул. Садова, Вовчанського району, Харківської області, , а саме добавити п.2 
:Надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Молодова, вул. 
Садова, Вовчанського району, Харківської області; Надати дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,05 га, що розташована в с. Молодова, вул. Садова, 
Вовчанського району, Харківської області 

18.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХХІІ сесії VІІ 
скликання  від 27 жовтня 2020 року №4392 «Про надання гр. Боднар Анастасії Анатолівні 
дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва», що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Світла 
1,  Вовчанського району, Харківської області,  а саме видалити слова «кв.2». 

19.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХХХІ сесії ІV скликання  
від 05 серпня 2005 року «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у 
власність гр. Козачук Тарасу Васильовичу та дозволу на виготовлення технічної 
документації на земельну ділянку», що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Велика, між 
садибами №36 та 38,  Вовчанського району, Харківської області,  а саме змінити слова 
«технічну документацію » на слова «проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки». 

20.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради VІ сесії VІІІ скликання від 
26 січня 2021 року  №351 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо організації території земельних часток (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва» , а саме вказати вид угідь земельних ділянок та 
викласти в наступній редакції: Надати дозвіл ПСП ім. Т.Г.Шевченка на виготовлення 
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) земельних 
ділянок з кадастровими номерами 6321688800:01:002:0138- площею 76,3329 га (вид угідь 
– сіножаття), 6321688800:01:002:0139 - площею 67,0157га (вид угідь – сіножаття), 
6321688800:02:003:0102- площею 10,4233 га (вид угідь – пасовище), 
6321688800:02:003:0098- площею 19,3266 га (вид угідь – пасовище), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, (вид 
за рахунок земель колишнього КСП «ім. Т.Г.Шевченка сільськогосподарського 
призначення» 

21. Про надання дозволу гр. Червяк Анатолій Іванович 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. 
Шестакове, вул. Гуліївка, 77, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

22.  Про надання дозволу гр. Лобинська Лілія Вікторівна 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. Шевченко, 18, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі приватну власність. 

23.  Про надання дозволу гр. Ліщук Таїса Сергіївна 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. Хотімля, вул. 
Новоселівська, 42, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 



24.  Про надання дозволу гр. Прасол Віктору Борисовичу 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 0,2200 га, що розташована в с. Хотімля, 
вул Новоселівська, 49, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

25. Про надання дозволу гр. Іванову Віктору 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. 
Молодова, вул. Садова, 25, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі приватну власність. 

26. Про надання дозволу гр. Сухонос Володимиру Дмитровичу 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. Хотімля, 
вул. Шевченка , 16, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

27. Про надання дозволу гр. Ткачук Василю Івановичу, гр. Ткачук Петру Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки (пай) №  в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва,  площею        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. 

28. Про розірвання договору оренди землі від 09.10.2005 року, зареєстрований у Вовчанському 
відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно ХРФ ДП «Центр ДЗК» за 
№040669000001 на земельну ділянку, площею 0,016га, кадастровий номер 
6321689201:00:002:0056, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазину), 
що розташована в с. Шестакове, вул. Гуліївка, 63Б, з гр.. Андрєєвим Андрієм 
Валентиновичем.  

29.  Про надання гр. Провоторову Олегу Геннадійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 
ділянка №277 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

30. Про надання гр. Фатєєвій Надії Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Колос», ділянка №18 на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

31. Про надання гр. Довбешко Володимиру Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1800 га, що розташована в с. Металівка, вул. 
Металівська, 4 на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

32.  Про надання гр. Лазаренко Раїсі Григорівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,2500 га, що розташована в с. Молодова, вул. Дружби, 34а, на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

33.  Про надання гр. Копилову Олегу Геннадійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 



6321655800:05:001:1611), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

34.  Про надання гр. Копилову Вадиму Геннадійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1611), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

35.  Про надання гр. Копиловій Ользі Кузьмівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1611), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

36.  Про внесення змін до договору оренди №2  від 16.01.2019 року та Додаткової угоди №11 
від 15.05.2020року до цього Договору, на 11 земельних ділянок для рекреаційного 
призначення розташованих в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, а саме: виключити з 
нього земельні ділянки з кадастровими номерами: 6321655800:00:001:0866 – площею 0,10 
га; . 6321655800:00:001:0862 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0860 – площею 0,10 га; 
6321655800:00:001:0868 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0867 – площею 0,10 га; 
6321655800:00:001:0859 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0861 – площею 0,10 га; 
6321655800:00:001:0869 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0863 – площею 0,10 га; 
6321655800:00:001:0865 – площею 0,10 га, та залишити в оренді земельну ділянку 
кадастровий номер 6321655800:00:001:0864 – площею 0,7998 га і укласти додаткову угоду 
до Договору оренди, земельної ділянки, №2 від 16.02.2019 року. 

37. Про надання дозволу гр. Асланяну Арман Володяйновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0867, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

38.  Про надання дозволу гр. Зазян Амазасп Жорайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0869, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

39.  Про надання дозволу гр. Нечипуренко Зініїді Костянтинівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0868, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

40.  Про надання дозволу гр. Асланяну Місак Мхітарі на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0866, 
площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

41. Про надання дозволу гр. Есаян Арман Арменовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0865, 
площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 



42.  Про надання дозволу гр. Есаян Татевік Арменівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0859, 
площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

43.  Про надання дозволу гр. Асланян Гаріку Мхітаровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0860, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

44. Про надання дозволу гр. Есаян Ліані Арменівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0861, 
площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

45.  Про надання дозволу гр. Асатрян Норіку Самвеловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0863, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

46.  Про надання дозволу гр. Леоновій Еліні Валеріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0862, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

47.  Про внесення змін до рішення Молодівської сільської ради XXVІІІ сесії  V скликання від 
15 травня 2008 року «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у 
власність гр. Явнюк В.В. та дозволу на виготовлення технічної документації на земельну 
ділянку», що розташована в с. Молодова, вул. Шкільна, 8, Вовчанського району, 
Харківської області,  а саме розділити виготовлення документації за цільовим 
призначенням та викласти П.2 у наступній редакції :Надати дозвіл на виготовлення 
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), орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована в с. Молодова, вул. . Шкільна, 8, Вовчанського району, Харківської області; 
Надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,25 га, що 
розташована в с. Молодова, вул. . Шкільна, 8, Вовчанського району, Харківської області 

48. Про затвердження гр. Коношенко Івану Петровичу 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. Червона, 59, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321655800:00:002:0585, площею 0,1000 га. 

49. Про затвердження гр. Валковському Сергію Олександровичу 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, 19, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321688401:00:000:1134, площею 0,2500 га. 



50.  Про затвердження гр. Кірюхіній Олені 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 с. 
Хотімля, вул. Шкільна, 10, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1133, площею 0,2500 га. 

51. Про затвердження гр. Масловій Аллі Володимирівні 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. Підлісна, 7-А, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321688401:00:000:1132, площею 0,2500 га. 

52. Про затвердження гр. Волобуєвій Валентині 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. Зарічне, вул. Центральна, 62, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321655803:00:000:0309, площею 0,2300 га. 

53. Про затвердження гр. Браташу Володимиру Миколайовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення фермерського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення, кадастровий номер 6321688400:03:002:0386, площею 13,29 га, що 
розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанський район, Харківська область. 

54. Про затвердження гр. Мурга Тетяні Іллівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Молодівський шлях, Вовчанський район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:003:0316, площею 0,1500 га. 

55.  Про затвердження гр. Корнуті Антону Володимировичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4-А Вовчанський 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:0674, площею 0,1500 га. 

56. Про затвердження гр. Молокоєдову Дмитру Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4-А, Вовчанський 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:0673, площею 0,1500 га. 

57. Про затвердження гр. Пилипенко Роману Романовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4-А, Вовчанський 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:0689, площею 0,1500 га. 

58. Про затвердження гр. Браташ Володимиру Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с. Хотімля вул. Широка, 17-Б, Вовчанський район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688401:00:000:0800, площею 0,2000 га. 

59. Про затвердження гр. Лиманській Наталі Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності зі зміною цільового призначення із 
земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами), 



що розташована в с. Хотімля вул. Польова, 2-А, Вовчанський район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688401:00:000:1065, площею 0,2000 га. 

60. Про затвердження гр. Корнуті Марії Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – багаторічні насадження), кадастровий номер 
6321655803:00:000:0307, площею 0,0600 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

61.  Про затвердження гр. Волковському Віталію Володимировичу проєкту 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 
6321655800:00:0012:0881, площею 0,0980 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Сонячна, 32-34, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

62.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Харченко 
Любов Леонідівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:003:0493, площею 0,0590 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Караван», ділянка №342, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гулько 
Віктору Івановичу 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. 

64.  Про затвердження гр. Яришеву Сергію Юрійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – сіножаття) в землі сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – багаторічні насадження), кадастровий номер 6321655800:03:002:0416, площею 
0,1000 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. Корнуті Марині Миколаївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття), кадастровий номер 
6321655803:00:000:0305, площею 0,6555 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

66. Про затвердження гр. Масловій Аллі Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688401:00:000:1136, площею 0,4000 га, що розташована в с. 
Хотімля, вул. Підлісна, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

67.  Про затвердження гр. Міщенко Сергію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:002:0277), кадастровий номер 
6321688400:02:002:0314, площею 0,3000 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 гр. Лисенко Юлії Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321688400:02:002:0275), кадастровий номер 6321688400:02:002:0298, 
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. 

69.  Про затвердження гр. Бабій Оксані Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321689200:01:001:0207кадастровий номер 6321689200:01:001:02197, 
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. 

70.  Про затвердження гр. Мізину Геннадію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0079), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0158, 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. 

71. Про затвердження гр. Мізиній Олені Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:001:0079), кадастровий номер 6321655800:03:001:0157, 
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. 

72. Про затвердження гр. Галушко Тетяні Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0079), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0156, 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. 

73.  Про затвердження гр. Глазунову Павлу Іллічу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:001:0078), кадастровий номер 6321655800:03:001:0176, 

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. 

74.  Про затвердження гр. Проскурніну Данилу Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0078), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0179, 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. 

75.  Про затвердження гр. Молокоєдову Дмитру Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0078), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0177, 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. 

76.  Про затвердження гр. Яковлєвій Олені 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. Новоселівська, 7, Вовчанського район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321684401:00:000:0187, площею 0,2500 га. 

77. Про затвердження гр. Альошиній Аллі Володимирівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована 
в с. Зарічне, вул. Набережна, 24, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321655803:00:000:0319, площею 0,1167 га. 

78.  Про затвердження гр. Лазаренко Раїсі 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, 34а, Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0276, площею 0,1478 га. 

79. Про затвердження гр. Борисенко Юрію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4-А Вовчанський 
район, Харківська область. 

80. Про затвердження гр. Кальницькій Яніні Станіславівні проєкту 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 
6321655800:00:0012:0588, площею 0,1200 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Садова, 27, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

81. Про затвердження гр. Губенко Артему Сергійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби, що розташована в с. Зарічне, 
Вовчанський район, Харківська область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0320, 
площею 0,1572 га для подальшої передачі в оренду. 

82. Про надання дозволу гр. Рибалко Андрію Яковичу 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 0,0600 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Щербака, 17, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі приватну власність. 

83. Про надання дозволу гр. Сердечній Антоніні 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), орієнтовною площею 0,0810 га, що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Щербака, 5, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в оренду. 

84. Про надання дозволу гр. Ланцовій Фаїні Миколаївні 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. Дружби, 6, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

85. Про надання гр. Ланцовій Фаїні Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1000 га, що розташована в с. Молодова, вул. 
Дружби, 6, на території Старосалтівської селищної ради, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власні Про надання ТОВ ЮФ «Україна» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва 



та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, площею 0,9437 га, розташованої в 
с. Хотімля, вул. Підлісна, 15. на території Старосалтівської селищної ради, Харківської 
області, для подальшої передачі в оренду. 

86.  Про надання гр. Мельник Ларисі Валеріївні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №139 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 
району, Харківської області, для подальшої передачі земельної ділянки в приватну 
власність. 

87.  Про надання гр. Світличній Жанні Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,040 га, що розташована в с. Металівка, вул. 
Металівська, на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

88.  Про надання дозволу гр. Тюбаліну Данилу Олеговичу 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. 

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

90.  Про надання дозволу гр. Плошинському Леоніду Івановичу 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. Садова, 15, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

91.  Про надання дозволу Івановій Вірі 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 0,25 га, що розташована в с. 
Молодова, вул. Садова, Вовчанського району, Харківської області; 

92.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ІV сесії VІІІ скликання  
№154 від 22 грудня 2020 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації гр..Лісовій Олександрі Кирилівні із землеустрою на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)», що розташована в с. Молодова, вул. Новоселівка, 13, 
Вовчанського району, Харківської області, а саме змінити площу з 0,1000га на 0,2500 га. 

93.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради LXVІІ сесії VІІ скликання  
№3435 від 25 лютого 2020 року «Про надання дозволу гр.. Івакіній Тетяні Миколаївні 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 6321684400:01:002:0638, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 

94. Про надання гр. Івакіній Ганні Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0638), площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 



95.  Про надання ТОВ «Фауна – 3» дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка згідно Державного акту серія ЯЯ 
№318381 знаходиться в постійному користуванні ТОВ «Фауна – 3», для обслуговування 
адміністративної  будівлі, кадастровий номер 6321655800:00:002:0521, площею 0,2859 га, 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15, на три земельні ділянки: площею 
0,12 га та 0,12 га і 0,0429 га. 

96. Про надання СОК «Земельний союз» дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 120 в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 
площею 6,6896 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) колишнього КСП 
«Салтівський», для подальшої передачі в оренду. 

97. Про затвердження гр. Маштаковій Юлії Костянтинівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0146, 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.  Про затвердження гр. Марініч Валентині Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий номер 
6321655800:03:001:01686, 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. 

99. Про затвердження гр. Марініч Юрію Анатолійовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0170, 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. 

100. Про затвердження гр. Марініч Ксенії Юріївні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0169, 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. 

101. Про затвердження гр. Гайдукову Валерію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0161, площею 1,9740 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. 

102.  Про затвердження гр. Гайдукову Станіславу Валерійовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0162, 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. 

103.  Про затвердження гр. Гайдуковій Вірі Олексіївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0161, площею 1,9746 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. 

104.  Про затвердження гр. Фроловій Еліни Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0160, 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. 

105. Про затвердження гр. Фролову Володимиру Миколайовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0174, 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. 

106.  Про затвердження гр. Рудиці Дмитру Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0173, 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. 

107. Про затвердження гр. Маштаковій Інні Костянтинівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 

рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0171, 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. 

108.  Про затвердження гр. Ганич Максиму Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0164, 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. 

109.  Про затвердження гр. Кузьменко Тамарі Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0167, 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. 

110. Про затвердження гр. Глазуновій Ірині Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 



рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0166, 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. 

111.  Про затвердження гр. Глазунову Віктору Олексійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0038), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0165, 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. 

112. Про затвердження гр. Якименко Юрію Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0309, площею 1,3972 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. 

113. Про затвердження гр. Плугіну Володимиру Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0198, 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. 

114. Про затвердження гр. Міхаліну Івану Васильовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0307, 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. 

115. Про затвердження гр. Гоги Юрію Георгійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий номер 
6321655800:04:000:0193, 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. 

116. Про затвердження гр. Плугіну Анатолію Михайловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0197, 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. 

117. Про затвердження гр. Трофимчук Віктору Романовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:04:000:0241), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0308, 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. 



118. Про затвердження гр. Чигринець Анни Вікторівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 63216899200:02:002:0527), кадастровий 
номер 63216899200:02:002:0527, площею 1,9611 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. 

119. Про затвердження гр. Дібровій Тетяні Леонідівні проєкту 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. 

120.  Про надання гр. Кундіус Олександру Миколайовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий 
номер 6321655803:00:000:0274), площею 2,000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

121. 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. 

122. 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. 

123. Про надання гр. Бабій Оксані Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1687), площею 0,1200 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

124. Про надання гр. Чигринець Миколі Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1687), площею 0,1200 га, розташованої за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

125.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХLІІ сесії VІ 
скликання від 02 серпня 2013 року «Про надання дозволу гр. Прудніковій Тетяні 
Миколаївні, Маймуліній Наталї Петрівні та Солодовник Надії Іванівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та складання документа, що 
посвідчує право користування земельною ділянкою по вул. Перемоги, 10/4 в смт Старий 
Салтів, Вовчанського району, Харківської області»,  а саме замінити площу з 0,002 га на 
0,0279 га згідно геодезичної зйомки. 

126. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки для будівництва і обслуговування  спортивного 
майданчика (волейбольне поле), орієнтовною площею 0,10 га, яка  розташована  в смт  



Старий Салтів, вул. Миру, для подальшого оформлення права власності  за  селищною 
радою. 

127. Про надання дозволу Старосалтівській селищній раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 
6321655803:00:000:0273 з виділенням в масиві земель житлової та громадської забудови 
(вид угідь - забудовані землі), відповідно до рішення Старосалтівської селищної ради 
№2363 від 31 січня 2019 р. «Про резервування земельних ділянок для подальшого 
перспективного розвитку населених пунктів Старосалтівської селищної ради».. 

128. Про затвердження схем поділу земельних ділянок комунальної власності , 
розташованих на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району 
Харківської області : 6321655803:00:000:0273; 6321688400602:002:0277; 
632165580:03:001:60078; 6321684400:01:001:0629; 6321684400:01:001:0583; 

6321655800:03:001:0039; 6321655800:03:002:0212 

129. .Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти та 
закладами дошкільної освіти. 

130. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради від 28.07.2020року 
№3835 «Про затвердження Положення про оренду землі на території Старосалтівської 
селищної ради»., а саме пп.2.2 розділу 2. 


