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УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

19 жовтня 2021   року                                                                      № 303-ОД 

 

У відповідності до  ст. ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»  
скликати чергову ХХ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  26 жовтня 2021  

року  о 12.00 годині,  яка  відбудеться в приміщенні Старосалтівської селищної ради. 
Відповідальним  особам, які готують питання на розгляд сесії селищної ради, підготувати  
інформацію  та  інші  матеріали  та подати їх селищному голові. 
                              

                                   На розгляд  сесії  винести  питання: 
1. Про затвердження порядку денного для розгляду ХХ  чергової сесії Старосалтівської  

селищної ради  VІІІ скликання. 
2. Розгляд  листа  Чугуївської окружної  місцевої прокуратури  Харківської області                                

№ 63/5164 вих.21 від 24.09.2021 року  - інформація  про результати діяльності за 8 місяців 
з 15 березня 2021р». 

3. Затвердження звіту фінансового  відділу «Про стан виконання селищного бюджету за 9 

місяців 2021року» 

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

5. Про прийняття на баланс Старосалтівської селищної   ради   благодійну допомогу – тример 
електричний ДТ - 2247  від  Благодійної організації  «Обласний благодійний  фонд 
Шенцева». 

6. Про затвердження проєктів-переможців конкурсу Бюджету участі Старосалтівської 
селищної ради, що планується реалізувати у 2022 році  

7. 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 в сумі 84 000 грн 

8. Про створення лімітних призначень КЗ «Старосалтівська мистецька школа»  
9. Про внесення змін до " Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської 
селищної ради" Чугуївського (Вовчанського) району Харківської області  та модернізації  
його матеріально-технічної бази на 2021-2023 роки", а саме – виділити кошти в сумі 26 
000 грн на придбання  експрес тестів на антиген до SARS – CoV -2 

10. «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати на передплату за періодичні 
цифрові видання на 2022 рік для відділу освіти, молоді та спорту  Старосалтівської 
селищної ради на суму 7 866 грн» 

11. «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати на передплату за періодичні 
цифрові видання на 2022 рік для  Старосалтівської селищної ради на суму 23 748 грн» 

12. «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати за передплату на періодичні 
видання на 2022 рік для  Старосалтівської селищної ради на суму 15 600 грн» 



13. «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати за передплату поштових марок 
та маркованих конвертів для  Старосалтівської селищної ради на суму 19 290 грн» 

14. «Про присвоєння 11 рангу ( п’ята категорія ) старості Зарічненського старостинського 
округу Форову Миколі Васильовичу» 

15. «Про присвоєння 11 рангу ( п’ята категорія ) старості Шестаківського  старостинського 
округу Стеблянко Геннадію Вікторовичу». 

16. «Про внесення змін до штатного розпису органів місцевого самоврядування 

 Старосалтівської селищної ради   на 2021 рік.» 

17. Про звернення депутатів Старосалтівської селищної ради VIII скликання до голови 
Чугуївської районної ради та голови Чугуївської районної державної адміністрації щодо 
питання будівництва стадіону в селищі Старий Салтів 

18. «Про схвалення звернення депутата Старосалтівської селищної ради VIII скликання 
Супруна Романа Олеговича до голови Старосалтівської селищної ради та депутатського 
корпусу щодо створення футбольного клубу в Старосалтівській територіальній громаді, а 
саме в селищі Старий Салтів під назвою ФК "СТАРИЙ САЛТІВ". 

19. « Про внесення змін до рішення №1266 від 31 серпня  2021  року  «Про внесення змін до 
Програми «Фінансової  підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх 
статутних фондів» на 2021 рік», а саме виділити  кошти в сумі 130 000.00 грн для 
прочистки свердловин с. Хотімля та смт Старий Салтів   та 115 000 грн для оплати за 
електроенергію 

20.  «Про затвердження акту передачі в оперативне управління Комунальному 
некомерційному підприємству «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради"  Чугуєвського  району Харківської області  
нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул. 
Миру,33-а,  с. Старий  Салтів» 

21. «Про затвердження акту передачі в оперативне управління КП «Салтів водоканал» 
металевих сміттєвих контейнерів  075 м3 в кількості  20 штук на суму      95 000 грн» 

22. «Про затвердження акту передачі в оперативне управління КП «Салтів водоканал» 
Підйомника монтажного спеціального ОПГ – 9195 на базі трактора Беларус -82.1  вартістю 
1 295 000.04грн» 

23. Про включення до персонального складу комісії по  визначенню кандидатури та 
присвоєння звання "Почесний громадянин    Старосалтівської територіальної громади"при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради депутата Супруна Р.О. 

24. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради VІІ сесії VII скликання  від 
14 вересня 2016 року  №413 «Про надання дозволу гр. Хмельовій Анні Юріївні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд», що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Північна, а саме подовжити строки дії даного 
рішення в зв’язку з невиконанням  землевпорядною  організацією договірних умов. 

25. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради VІІ сесії VII скликання  від 
14 вересня 2016 року №429 «Про надання дозволу гр. Хмельовій Анні Юріївні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва», що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Північна, а саме подовжити строки дії даного рішення в зв’язку з невиконанням  
землевпорядною  організацією договірних умов. 

26. Про внесення змін до рішення Молодівської ради ХХV сесії V скликання  від 12 грудня 
2007 року  «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у власність гр . 
Шамаріну М.М. та дозволу на виготовлення технічної документації на  земельну ділянку 

площею 0,25 га», що розташована в с. Молодова, вул. дружби (Калініна), 33, а саме в п. 2  
вказати вид документації згідно ії цільового використання. 



27.  Про внесення змін до рішення Гонтарівської сільської ради  №13  від 13.03.2001 року 
Печенізька Т.І. «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га для 
обслуговування жилого будинку та ведення особистого підсобного господарства», що 
розташована в с. Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 85, а саме добавити п. 2  вказати вид 
документації згідно ії цільового використання. 

28.  Про надання КП «Харків водоканал» дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 
будівлі контори, будівлі ковальсько-механічного цеху та будівлі складського приміщення, 
площею 0,2391 га, розташованої смт Старий Салтів вул Перемоги 2, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в постійне користування. 

29. Про надання дозволу гр. Черв’як Сергій Володимирович, гр. Черв’як Олексій 
Володимирович 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 0,250 га, що розташована в с. Шестакове, вул. Борисівка, 159, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

30. Про надання дозволу гр. Бондар Валентині Дмитрівні 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 0,11 га, що розташована в с. Зарічне, 
вул. Соснова  буд. 24  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі приватну власність. 

31. Про надання дозволу гр. Сімчук Віталію Анатолійовичу 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 0,1400га, що розташована в с. Зарічне, 
провул. Гагаріна, 27 Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі приватну власність. 

32. Про надання дозволу гр. Печенізькому Сергію 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 0,2500га, що розташована в с. 
Гонтарівка, вул. Дмитрівська  буд. 85  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі приватну власність 

33. Про надання дозволу гр. Діуліну Олександру 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 0,2500га, що розташована в с. 
Гонтарівка, вул. Зарічна  буд. 20  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі приватну власність 

34. Про надання дозволу гр.. Загайко Миколі Васильовичу 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. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

35. Про надання гр. Діуліну Олександру Миколайовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована в с. Гонтарівка по вул. Зарічнка буд.20 , орієнтовною 



площею 0,2500 на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

36. Про надання дозволу гр.. Шарапову Сергію Станіславовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,3510 га, розташованої в с.Федорівка, вул. 
Федорівська,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність 

37. Про надання гр. Починок Анатолію Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 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 

38. Про надання гр. Нємічевій Світлані Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства сусідній  кадастровий номер 6321688400:02:001:0618, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

39. Про надання гр. Чудак Віктору Григоровичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої 
за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

40.  Про надання гр. Перепелиці Вячеславу Вікторовичу  дозволу на виготовлення прєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 га, розташованої 
за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

41. Про надання гр. Лементі Олені Іванівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:03:000:0003, орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

42. Про надання гр. Перевознику Василю Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:03:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

43. Про надання гр. Лапку Сергію Володимировичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

44. Про надання гр. Лапко Оксані Валентинівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  



6321682000:03:000:0004, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

45. Про надання гр. Лапко Катерині Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:03:000:0004, орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

46. Про надання гр. Шпуганич Ганні Василівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:03:000:0003, орієнтовною 
площею 0,8600 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

47. Про надання гр. Печенізькому Сергію Сергійовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

48. Про надання гр. Печенізькому Сергію Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:01:000:0004, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

49. Про надання гр. Печенізькій Тетяні Іванівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

50. Про надання гр. Жовновач Зої Іванівні  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:04:000:0001, орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

51. Про надання гр. Старченко Вікторії Василівні  дозволу на виготовлення прєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0001, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

52. Про надання гр. Іваненку Дмитру Миколайовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 



населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

53. Про надання гр. Трикутько Тетяні Миколаївні  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

54. Про надання гр. Лоренту Юрію Олександровичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

55. Про надання гр. Трикутько Сергію Вікторовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

56. Про надання гр. Твердохлібову Сергію Анатолійовичу  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:02:000:0003, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

57. 34. Про надання гр. Торопченко Людмилі Павлівні  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0001, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

58. Про надання гр. Дяченко Тамарі Іванівні  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:04:000:0001, орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

59. Про надання гр. Корнійчук Ніні давидівні  дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  6321682000:04:000:0001, орієнтовною 
площею 2,0000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

60. Про надання гр. Масловій Анастасії Володимирівні  дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером  
6321682000:04:000:0001, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 



61.  Про укладання договору оренди гр. Радченко Наталією Петрівною та Білька Світлана 
Стефанівна. на земельну ділянку з кадастровим номером 6321655800:00:002:0461 площею 
0,0479га. яка розташована в смт. Старий Салтів по вулиці Перемоги 10. Строком на 21 рік 
з процентною ставко. 6%. 

62. Про надання гр. Власенко Тетяні Євгеніївні   дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована в с. Зарічне  по вул. Набережна, площею 0,1358 
кадастровий номер 6321655803:00:000:0036 на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

63.  Про надання дозволу гр.. Нескороженному Миколі Миколайовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою земельної ділянки для встановлення сервітуту на прво розміщення 
тимчасових споруд (малих архітектурних форм), для здійснення підприємницької 
діяльності, площею 0,01 га, розташована с. Шестакове, вул. Гуліївка, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшого заключення договору 
сервітуту. 

64. Про надання гр. Борзиленку Володимиру Олександровичу  дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною 
площею 0,0500 га, розташованої в смт. Старий Салтів по вул. Набережна на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в оренду. 

65. Про затвердження гр. Лемента Олександрі Олександрівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована 
в с. Зарічне, вул. Молодіжна, 1, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655803:00:000:0243, площею 0,1000 га. 

66. Про затвердження  гр. Бережному Володимиру Миколайовичу технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої за адресою с. 
Молодова вул.Садова  буд35, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 
з кадастровим номером 6321684401:00:000:0300 площею 0,1547га. 

67. Про затвердження  гр. Конюхову Володимиру Валентинович технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої за адресою с. 
Хотімля вул.9- Травня  буд1, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 
з кадастровим номером 6321688401:00:000:1160 площею 0,1834га. 

68. Про затвердження  гр. Маркову Олегу Юрійовичу технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої за адресою с. Молодова, вул. 
Донецька  буд 48,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність з кадастровим номером 6321684401:00:000:0303 

площею 0,2500га 

69. Про затвердження гр. Лещенко Сергію 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. Міжнародна, Чугуївського 



(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:003:0337, 
площею 0,0700 га. 

70. Про затвердження гр. Проскурніну Данилу Михайловичу 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. Лесі Українки, 60, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0606, 

площею 0,0810 га. 
71. Про затвердження гр. Лебединцеву Валерію Вікторовичу 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. Лесі Українки, 50, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0605, 
площею 0,1000 га. 

72. Про затвердження гр. Заїченко Людмилі Григорівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської 
забудови (вид угідь - забудовані землі) в земель сільськогосподарського призначення (вид 

угідь – рілля),  кадастровий номер 6321684401:00:000:0290, площею 1,3668 га, що 
розташована в с. Молодова, вул. Дружби, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

73. Про затвердження  гр. Дмитренку Павлу Миколайовичу, Марчуку Юрію Анатолійовичу, 
Харківській Людмилі Петрівні, Харківській Аліні Вікторівні, Супруну Владиславу 
Юрійовичу, Таскіну Сергію Андрійовичу, Фасольняку Максиму Сергійовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, площею по 2,000 га, 
розташованої за межами населеного пункту, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність з кадастровими номерами 6321655800:05:002:0126, 
6321655800:05:002:0127, 6321655800:00:002:0128, 6321655800:05:002:0129, 

6321655800:05:002:0130, 6321655800:05:002:0131, 6321655800:05:002:0132 

74. Про затвердження  гр. Цеван Анастасії Анатоліївні та гр. Полозніченко Жанні 
Вячеславівні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
площею по 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровими номерами 
6321655800:05:002:0133, 6321655800:05:002:0134. 

75. Про затвердження гр. Матвієвській Ларисі Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0035, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

76. Про затвердження гр. Богдан Лідії Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0025, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 



77.  Про затвердження гр. Богдан Леоніду Петровичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0022, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

78. Про затвердження гр. Дюковій Тетяні Леонідівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0036, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

79. Про затвердження гр. Семеновій Лілії Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0028, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

80. Про затвердження гр. Заіченко Олені Григорівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0037, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

81. Про затвердження гр. Матвієвському Леоніду Арсентійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0034, площею 2,000 га, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

82. Про затвердження гр. Циганко Галині Леонідівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0031, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

83. Про затвердження гр. Пугач Людмилі Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0197, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

84. Про затвердження гр. Добрянської Раїсі Семенівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) кадастровий номер 
6321655800:03:001:0026, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, 

на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

85. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 



особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0197. 

86. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 
особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0198. 

87. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 
особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0196. 

88. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 
особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0201. 

89. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 
особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0203. 

90. Про затвердження гр. Фоменку Олексію  Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2.0000га. із земель для ведення 
особистого селянського господарства в  індивідуальне садівництво кадастровий номер 
6321688400:02:001:0199. 

91. Про скасування рішення гр. Симоненко Катерині Миколаївні  Старосалтівської селищної 
ради від 29 грудня 1999 року щодо вилучення земельної  ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 1,0000 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, . 

92. Про затвердження гр. Хохонік Катерині Валеріївні 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. Лесі Українки, 62, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, площею 0,0818 га. 

93. Про затвердження гр. Задніпряна Ірина Іванівна 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. Лесі Українки, 120, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, площею 0,1000 га. 

94. Про затвердження гр. Савченко Сергію Івановичу 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. Лесі Українки, 54, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, площею 0,1000 га. 

95. Про затвердження гр. Носковій Яні Павлівні 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. Лесі Українки, 48, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, площею 0,1000 га. 

96. Про затвердження гр. Леонець Наталії Анатоліївні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 



розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 108, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, площею 0,1000 га. 

97. Про затвердження гр. Саєнко Олександру Анатолійовичу 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. Лесі Українки, 110, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0018, 
площею 0,1000 га. 

98. Про затвердження гр. Коломієць Олексію Євгенійовичу 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. Лесі Українки, 106, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0020, 
площею 0,1000 га. 

99. Про затвердження гр. Крамаровській Олені Олександрівні 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. Лесі Українки, 104, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:01:002:0019, 
площею 0,1000 га. 

100. Про затвердження гр. Петриченко Аллі Василівні 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. Лесі Українки, 19, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:03:002:0604, 
площею 0,0700 га. 

101. Про затвердження гр. Єфремовій Світлані Станіславівні 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. Набережна, 20, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:______, площею 0,1835 га. 

102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Стьопіній Вірі Дмитрівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0284, площею 0,120 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Харківська, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

103. Про затвердження гр. Інюточкіній Ірині Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0107, площею 0,08 га. 

104. Про затвердження гр. Молокоєдов Дмитру Олександровичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0789га 

105. Про надання гр. Алфімову Анатолію Миколайовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Моноліт», на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) 



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

106. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради від 28 грудня 2009 року 
LVII сесії V скликання «Про надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у 
власність гр. Євдошенко Наталі Володимирівні  та дозволу виготовлення на неї проекту 
землеустрою щодо відведення ділянки» на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,10 га, розташовану в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки 

 ( Леніна), , Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, . 

107. Про надання дозволу гр. Скибіній Катерині Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною 
площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 126, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

108. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради від 22 квітня 2010 року LХ 
сесії V скликання «Про надання дозволу гр. Борисовській Наталі Михайлівні  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки» на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,10 га, розташовану в смт Старий Салтів, вул. Лесі 
Українки (Леніна), 68, Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, . 

109. Про надання дозволу гр. Панасенку Олексію Олександровичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 68, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність 

110. Про надання дозволу гр. Спаській Олександрі Ігорівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною 
площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 132, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

111. Про надання дозволу гр. Райхерт Наталі Григорівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 
будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

112. Про надання дозволу гр. Лиманському Олександру Вікторовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 
будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

113. Про надання дозволу гр. Заїченку Григорію Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 
будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

114. Про надання дозволу гр. Заїченку Людмилі Іванівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 



будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

115. Про надання дозволу гр. Титаренко Марині Сергіївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для садівництва,  орієнтовною площею 
0,12 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

116. Про надання дозволу гр. Корнуті Антону Володимировичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої в с. Березники,  Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

117. Про надання дозволу гр.. Титаренко Марині Сергіївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої в с. Березники,  Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

118.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради №1103 від 27 липня 2021 
року ХІV сесії VІІІ скликання «Про затвердження гр. Проскурніну Данилу Михайловичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» на земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0346, 
площею 0,2500 га. 

119. Про передачу в приватну власність гр.. Симоненко Вірі Іванівні земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,25 га  з кадастровим номером 6321655803:00:000:0346 у 
власність, яка розташованої с. Зарічне, вул. Соснова, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області,. 

120. Про передачу в постійне користування КП «СКЛП »     Салтів-Агроліс» земельних 
ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення кадастровий номер 
6321655800:00:003:0296- площею 1,5224 га та кадастровий номер 
6321655800:00:003:0297- площею 1,5224 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва ( для забезпечення виконання функцій 
агролісотехнічної  меліорації, з покладенням обов’язків щодо збереження та утримання 
багаторічних насаджень). 

121.  Про затвердження  гр. Червяк Лідії Іванівні технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, громадських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Шестакове, вул. Ковалівка, 
34,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність з кадастровим номером 6321689201:00:002:0172 площею 0,2312га 

122. Про затвердження  гр. Шевченко Віктору Володимировичу технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Шестакове, вул. 
Ковалівка, 29,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність з кадастровим номером 6321689201:00:002:0173 площею 
0,2500га 

123. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Назаровій Вірі Василівні зі зміною цільового призначення із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) в земель сільськогосподарського 



призначення (вид угідь – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва, 
площею 0,0974 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Слобідська, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

124. Про затвердження гр. Касьяненку Юрію Васильовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище),  
площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

125. Про затвердження гр. Лебеденко Лідії Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель житлової та 
громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – багаторічні насадження), для індивідуального садівництва, з 
кадастровим номером 6321688401:00:000:1164, площею 0,12 га, що розташована в с. 
Хотімля, вул. Підлісна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

126. Про затвердження гр. Леонець Антону Руслановичу 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. Лесі Українки, 112, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,10 га. 

127.  Про затвердження гр. Нагорній Вікторії Євгеніївні 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. Лесі Українки, 114, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:_______, 
площею 0,10 га. 

128. Про затвердження гр. Бірюкову Ігорю Анатолійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:______, площею 0,08 га. 

129. Про затвердження гр. Степанцю Анатолію Вікторовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:______, площею 0,08 га. 

130. Про затвердження гр. Поповій Валерії Віталіївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:______, площею 0,08 га. 

131. Про затвердження гр. Алєксєєвій Світлані Вікторівні 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. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0350, площею 0,2500 га. 

132. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Алєксєєву Андрію Ювеналійовичу зі зміною цільового призначення із земель житлової та 



громадської забудови (вид угідь - забудовані землі) в землі сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля) для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, площею 2,000 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

133. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Кравченку Юрію Петровичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0085, площею 0,0800 га 

134. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Скорику Володимиру Володимировичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0118, площею 0,0761 
га. 

135. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Полупану Григорію Миколайовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0084, площею 0,0800 
га 

136. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Бабіну Юрію Олександровичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0104, площею 0,0803 
га 

137. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Скорику Денису Володимировичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0102, площею 0,0761 
га 

138. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Старченко Валентині Савелівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0125, площею 0,0761 
га 

139. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Волосник Любові Олександрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0116, площею 0,0800 га. 

140. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Бабіній Людмилі Петрівні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0127, площею 0,0761 га 



141. ПОВТОРНО Про затвердження гр. Скорик Тетяні Федорівні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0104, площею 0,0803 га. 

142. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Тимків Сергію Мироновичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 531 для подальшої передачі в приватну власність. 

143. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Тимків Тетяні Станіславівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 530 для подальшої передачі в приватну власність. 

144. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Рудай Наталії Євгенівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «колос» ділянка № 
127 для подальшої передачі в приватну власність. 

145. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Рудай Наталії Євгенівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «колос» ділянка № 
118 для подальшої передачі в приватну власність. 

146. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Головань Віктору Миколайовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,0500 га, розташованої за межами 
населеного пункту, смт Старий Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, СТ «колос» ділянка № 148 для подальшої передачі в приватну власність. 

147. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Вальчуку Віталію Петровичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Жень-Шень» 
ділянка № 200 для подальшої передачі в приватну власність. 

148. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Ізмайловій олені В’ячеславівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами 
населеного пункту, смт Старий Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, СТ «Жень-Шень» ділянка № 50 для подальшої передачі в приватну власність. 

149. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Амеліну Ігору Анатолійовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Моноліт» ділянка 
№ 2-97 для подальшої передачі в приватну власність. 

150. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Амеліну Вадиму Анатолійовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за межами 
населеного пункту, смт Старий Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, СТ «Моноліт» ділянка № 2-92 для подальшої передачі в приватну власність. 



151. ПОВТОРНО. Про надання дозволу гр.Земляченко Ользі Михайлівні  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1100 га, розташованої за межами 
населеного пункту, смт Старий Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

152. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.. Бойко Катерині Олегівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 
орієнтовною площею 0,0540 га, розташованої за межами населеного пункту, смт Старий 
Салтів Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Джерело» ділянка 
№ 107 для подальшої передачі в приватну власність 

153. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр.Телюк Катерині Володимирівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,0842 га, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1650, що розташована в, смт Старий Салтів  вул. Лужанський шлях 15 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, СТ «Лужки»  для подальшої 
передачі в приватну власність 

154. ПОВТОРНО.Про надання дозволу гр.Сивоус Валентині Михайлівні, Зоріній Оксані 
Валентиновні, Сивоус Валентину Йосиповичу  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, буд. 47., Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі приватну власність. 

155. ПОВТОРНО. Про надання дозволу гр.Печенізькому Сергію 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 0,2500 га, що 
розташована в с.Гонтарівка, вул.Дмитріївська, 85, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі приватну власність 

156. ПОВТОРНО Про затвердження гр.Зуб Людмилі Іванівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  кадастровий номер 
6321655800:05:001:1726, площею 0,0560 га, розташованої  за межами населених пунктів в 
СТ «Джерело» на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

157. ПОВТОРНО Про затвердження  гр.Фатєєвій Надії Миколаївні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва , площею 0,0508 га, 
розташованої за межами населених пунктів в СТ «Колос» ділянка №18, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність з кадастровий номер 
6321655800:05:001:1736. 

158. ПОВТОРНО Про затвердження  гр.Пилипенко Роману Романовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 
площею 0,1200 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1737. 

159. ПОВТОРНО Про затвердження гр.Бірюковій Леніні Борисівні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 



Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 

160. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Чепель Тетяні Всеволодівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0058, площею 0,0800 
га. 

161. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Кончєвій Вікторії Станіславівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0090, площею 0,0800 
га. 

162. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.В’яла Валентині Григорівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0091, площею 0,0800 
га. 

163. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Скрипнику Віктору Олександровичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0800 
га. 

164. . ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Мандрик Олені Олександрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0095, площею 0,0800 
га. 

165. 33. ПОВТОРНО:  Про затвердження гр.Новікову Владиславу Ігоровичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0089, площею 0,0800 
га. 

166. ПОВТОРНО: Про затвердження гр. Сенченку Руслану Миколайовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0096, площею 0,0800 
га. 

167.  ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Поліщуку Роману Всеволодовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0124, площею 0,0800 
га. 



168.  ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Веприцькій Людмилі Микитівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0122, площею 0,0761 
га. 

169. ПОВТОРНО:  Про затвердження гр.Веприцькій Олені Юріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0127, площею 0,0761 
га. 

170. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Веприцькій Тетяні Аркадіївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0128, площею 0,0761 га. 

171. ПОВТОРНО:  Про затвердження гр.Ніжегородцевій Олександрі Олексіївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0115, площею 0,0800 га. 

172. ПОВТОРНО:  Про затвердження гр.Бірюковій Інні Віталіївні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 
рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0116, площею 0,0800 га. 

173. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Веприцькій Наталії Анатоліївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0117, площею 0,0761 га. 

174. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Веприцькіму Євгену Миколайовича проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0761 га. 

175. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Бірюкову Олександру Вікторовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0125, площею 0,0761 га. 

176. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Плюшко Валентині Михайлівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0121, площею 0,0761 га. 

177. ПОВТОРНО: Про затвердження гр.Скрипник Катерині Андріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 



пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 

178. . ПОВТОРНО: Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, 
для обслуговування бази відпочинку, кадастровий номер 6321688400:01:001:0054, 
площею 14,4402 га, що розташована за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшого оформлення на правах оренди. 

179. 47. ПОВТОРНО: Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на  укладення 
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення, для обслуговування бази відпочинку, кадастровий номер 
6321688400:01:001:0054, площею 14,4402 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшого оформлення на правах оренди. 
 

 

 

 

 

                 Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 


