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                                                                                                                    ПРОЕКТ 
                                                                                   УКРАЇНА 

                                                         СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                                             ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                              LІV     СЕСІЯ      VІІ СКЛИКАННЯ 

 

25     червня   2019  року                                                                                  РІШЕННЯ  № 

 

Про порядок  денний   LІV (54)  сесії    Старосалтівської селищної ради   VІІ  скликання 

 

      Керуючись ст.ст.46,59 Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»     

Старосалтівська селищна рада      ВИРІШИЛА : 

 

   Затвердити  для  розгляду на LІV  (54)  сесії    Старосалтівської селищної ради   VІІ  

скликання  такий  порядок  денний: 

 

1.Про внесення  змін до рішення ХLVІІ сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ 

скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік». 

2.Про ініціювання  питання щодо перегляду  структури Старосалтівської селищної 

ради  на 2019 рік. 

3.Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Старосалтівської 

селищної ради . 

4.Затвердження Положення  про Молодіжну  раду Старосалтівської селищної ради 

(Нова редакція). 

5.Частковий  звіт начальника відділу земельних ресурсів та житлово-комунального 

господарства Маймуліна М.С.  щодо проведення  інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення, що  були  передані із  державної до  

комунальної  власності Старосалтівської селищної ради, згідно  акту приймання-

передачі  від 21.12.2018 року.  

 

6..Про внесення змін до рішення Старосалтівської сільської ради виконавчого комітету №22 

від 12 березня 1996 року  «Про передачу у приватну власність гр. Шишленко Леоніда 

Васильовича земельної  ділянки», а саме: вказати цільове використання земельної ділянки, 

видом угідь. 

 

7. Про внесення змін до рішення Старосалтівської сільської виконавчого комітету №30 від 20 

квітня 1994 року  «Про передачу у приватну власність гр. Зімницької Тетяни Григорівни 

земельної  ділянки» та рішення Старосалтівської сільської LІV сесії V скликання від 25 

листопада 2009 року «Про уточнення рішення Старосалтівської сільської ради від 20 квітня 

1994 року «Про передачу у приватну власність гр. Зімницької Тетяни Григорівни земельної  

ділянки» , а саме: доповнити рішення видом угідь та вид документації. 

 

8. Про внесення змін до рішення Хотімлянської сільської ради від 13 липня 2009 року  «Про 

надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у власність гр. Губіну Юрію 

Івановичу та дозволу на виготовлення необхідної технічної документації» , а саме: доповнити 

рішення видом угідь та вид документації. 

 

9. Про надання дозволу гр. Арутюняну Айасеру Володимировичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 
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107 в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , 

площею 5,56га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, колишнього КСП «ім. Т.Г. 

Шевченка», для подальшої передачі у власність. 

 

10. Про надання дозволу гр. Рєпіній Людмилі Іванівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею 0,10 га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 

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

 

11.Про надання дозволу гр. Христоєву Петру Олександровичу 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, 4, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

 

12. Про надання дозволу гр. Івакіній Ніні Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Молодова, вул. Першотравнева, 

37, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність. 

 

13. Про надання дозволу гр. Селіховій Валентині Анатоліївні 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 0,24 га, що розташована в с. Зарічне, вул. 

Гагаріна, 4, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

 

14. Про надання дозволу гр. Чайкі Володимиру Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт. Старий 

Салтів, вул. Некрасова, 18, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 

в приватну власність. 

 

15. Про надання дозволу гр. Кудлій Артем Миколайович, гр. Торяник Валерія Віталіївна, гр. 

Омельченко Оксана Миколаївна 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 0,10 га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 49, 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в спільну сумісну 

власність. 

 

16. Про надання  дозволу гр.. Плугіну Сергію Олександровичу на укладання договору оренди 

на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною 

площею 0,01 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Шевченко, 11/2, Вовчанського району, 

Харківської області. 
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17. Про надання дозволу гр.. Літвінову Тарасу Володимировичу на виготовлення проекту 

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. Південна, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

18. Про надання  дозволу гр.. Коломієць Павлу Наумовичу 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. Томахівка, вул. Перемоги, 18А, Старосалтівської селищної ради, 

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

 

19. Про надання  дозволу гр.. Коломієць Людмилі Григорівні 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. Томахівка, вул. Перемоги, 18, Старосалтівської селищної ради, 

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

 

20. Про скасування рішення Гонтарівської сільської ради №17 від 20 травня 1999р. та 

вилучити земельну ділянку з користування, що надавалась гр.. Тимофієву Сергію Івановичу 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,45 га в с. Широке, вул. Польова, 40, Вовчанського району, 

Харківської області, згідно поданої  заяви. 

 

21. Про надання  дозволу гр.. Бондарю Ярославу Олександровичу 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. Широке, вул. Польова, 40, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

22. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради ХХХЇХ сесії VІІ скликання 

№1922 від 26.06.2018 року. «Про надання дозволу Куриленко Віктору Миколайовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і 

рішення Старосалтівської селищної ради ХLVII сесії VІІ скликання №   2 від 21.12.2018 року 

«Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» та вилучити земельну 

ділянку з користування, що надавалась гр.. Куриленко Віктору Миколайовичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1450 га в смт Старий Салтів, вул.. Лужанський шлях, 4-А, Вовчанського 

району, Харківської області, згідно поданої  заяви. 

 

23. Про надання дозволу гр..Куриленко Анні Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1450 га, що 

розташована в смт Старий Салтів, вул.. Лужанський шлях, 4-а, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

24.Про надання дозволу гр.. Заховаєвій Наталії Сергіївні 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, 
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що розташована в с. Молодова, вул. Донецька, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

 

25. Про надання дозволу гр.. Поповій Людмилі Миколаївні 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. Донецька, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

 

26. Про надання дозволу гр.. Недригайловій Ірині Тимофіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,10 га, 

що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 48, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

27. Про надання дозволу гр.. Данилову Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,10 га, 

що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 58, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

28. Про надання дозволу гр.. Бринзі Борису Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,10 га, що 

розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки 54А, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

29. Про надання дозволу гр.. Темченко Олександру Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,01 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Польова, 18 Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 

ділянку в приватну власність. 

 

30. Про надання дозволу гр. Єрьоміну Сергію Генадійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,0537 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Джерело», 

ділянка №86 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

 

31. Про надання дозволу гр.. Рибалко Вірі Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 

площею 0,1200 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Салтів», ділянка №28 на 

території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

 

32. Про надання  дозволу гр.. Зікєєвій Валентині Федорівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт. Старий Салтів. вул.. 

Марченко, 8, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. 
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33. Про надання дозволу гр.. Холодій Павлу Станіславовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,3 га, , Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

34. Про надання дозволу гр.. Холодій Владиславу Павловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,0 га, , Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення. кадастровий номер 6321655800:01:005:0036, площею 

2,700га, що розташована за межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради за 

адресою с. Зарічне, вул. Полтавський шлях, 7,Вовчанського району, Харківської області, ТОВ 

«БВ «Чайка 2019», розроблену ПП «ГЕО-МАЙСТЕР». 

 

36.Про затвердження 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), гр. Гончарову Михайлу 

Івановичу, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), 

кадастровий номер 6321655800:00:003:0268, площею 0,1500га, що розташована за адресою 

смт. Старий Салтів, вул. Ліни Костенко, 35 Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі у власність. 

 

37.Про затвердження 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), гр. Яковенко Тетяни 

Анатоліївни, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), 

кадастровий номер 6321655800:00:002:0507, площею 0,0786га, що розташована за адресою 

смт. Старий Салтів, вул. Благодатна, 14, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі у власність. 

 

38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), гр. Бернацькому Олександру Івановичу, кадастровий номер 

6321655803:00:000:0284, площею 0,1500 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Харківська, 1А, 

Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність. 

 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лимар 

Любові Георгіївні для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6321684401:00:000:0253, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь –пасовище), 

площею 2,000 га, що розташована в с. Молодова, вул. Соловйова Н., 28, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лимар 

Володимиру Івановичу для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6321684401:00:000:0254, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь –

рілля), площею 1,80 га, що розташована в с. Молодова, вул. Новоселівка, 1, Вовчанського 

району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 



 

6 

 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Курако 

Ігорю Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 6321689201:00:001:0246, із земель 

житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), площею 0,2500 га, що 

розташована в с. Шестакове, вул. Шкирівка, 293-Б, Вовчанського району, Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність. 

 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Глазунову 

Віктору Олексійовичу для сінокосіння із земель сільськогосподарського призначення (вид 

угідь – сіножаття), що розташована за адресою с. Металівка, вул.. Металівська, 37 , 

Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, кадастровий 

номер 6321655802:00:000:0287, площею 0, 1000 га, для подальшої передачі в оренду.  

 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Форовій 

Ользі Павлівні для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6321655803:00:000:0257, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь –рілля), 

площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 

селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. 

 

44.Про надання дозволу гр.. Землянській Аліні Вікторівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок сформованої земельної ділянки (кадастровий номер 

6321688400:02:002:0277), орієнтовною площею 2,0 га, що розташована за межами населеного 

пункту с. Хотімля, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, 

із земель сільськогосподарського призначення для подальшої передачі в приватну власність. 

 

45. Про надання дозволу гр. Сартанії Нателлі Володимирівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

46.Про надання дозволу гр. Чорної Анастасії Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

47. Про надання дозволу гр. Ємел`яновії Олександрі Івановні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

48.Про надання дозволу гр. Нечепорук Олегу Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 
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пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

49.Про надання дозволу гр. Хворосту Євгенію Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

50.Про надання дозволу гр. Ємел`яновій Ельмірі Зульфігарівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

51.Про надання дозволу гр. Слюсар Наталії Володимирівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

52.Про надання дозволу гр. Муруговій Наталії Анатоліївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства за рахунок земель (кадастровий номер 

6321688400:02:001:0561), орієнтовною площею 2,000га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

53.Про затвердження 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), гр. Бровковій Ганні 

Іванівні, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), 

кадастровий номер 6321689201:00:002:0162, площею 0,2500га, що розташована за адресою с. 

Шестакове, вул. Ковалівка, 53, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

 

54.Про затвердження 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), гр. Сокол Лілії Петрівни, із 

земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), кадастровий номер 

6321689201:00:000:1082, площею 0,0812га, що розташована за адресою с. Хотімля, вул. Лесі 

Українки, 11, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі у власність. 

 

55.Про затвердження 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), гр. Губенко Артема 

Сергійовича, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані землі), 

кадастровий номер 6321655803:00:000:0285, площею 0,2500га, що розташована за адресою с. 



 

8 

 

Зарічне, вул. Центральна, 6, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

 

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сіндій 

Любові Михайлівні для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6321688400:02:002:0208, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь –рілля), 

площею 1,000 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 

селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 

власність. 

 

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі, гр. Сорокі Валентині Миколаївні, кадастровий номер 

6321655800:00:001:0854, площею 0,0300 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 

Лужанський шлях, 4-А/96-2, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в оренду. 

 

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі,   ТОВ «Фонд розвитку вітрильного  спорту» , кадастровий 

номер 6321655800:00:001:0853, площею 0,0157 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 

Лужанський шлях, 4-А/96-1, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в оренду. 

 

59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

загального користування (місць громадського відпочинку - пляжу), кадастровий номер 

6321655800:00:001:0855, площею 0,7325га, що розташована  по вул. Велика, 44-А, смт Старий 

Салтів що знаходиться у власності Старосалтівської громади в особі Старосалтівської 

селищної ради. 

 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Гусєвій 

Аліні Володимирівні, гр. Гусєву Роману Сергійовичу, гр. Куценко Ніні Дмитрівні, гр. 

Нагорному Миколі Михайловичу, гр. Пронкіну Олександру Олександровичу, гр. 

Ситнику Володимиру Віталійовичу, гр. Ситник Оксані Володимирівні, гр. Хозі Людмилі 

Іванівні для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної 

власності (кадастровий номер 6321684400:01:001:0576), із земель сільськогосподарського 

призначення (вид угідь – рілля), площами по 2,000 га, що розташована за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

 

61.Про надання  частини  невикористаної  щорічної  основної  відпустки  та частини щорічної 

тарифної відпустки  Старосалтівському селищному голові Коновалову Е.П.  з 08 липня 2019 

року з виплатою матеріальної допомоги на  оздоровлення та матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових питань. 

 

РІЗНЕ. 

 


