
П Р О Т О К О Л
к (50) сесії Старосалтівської селищної ради VII скликання Вовчанського району 
Харкіїіської області смт Старий Салтів Вовчанського району Харківської області 
25 березня 2019 року.
Обрано депутатів Старосалтівської селищної ради -  26 чоловік.
Приймали участь в роботі сесії - 21 депутат.
Проводить пленарне засідання Т сесії секретар Старосалтівської селищної ради -  
111 фнкун Л.І.
Веде протокол сесії депутат Старосалтівської селищної ради - Мироненко Л.Г.
У роботі сесії приймають участь:
Секретар виконкому Старосал тівської селищної ради - Си тник О.В.
Начальник відділу зе.мельних ресурсів та житлово-комунального господарства 
Маймулін М.С.
І Іачальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку Струк В.В. 
Начальник юридичного відділу селищної ради - Леонець О.С.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради - Глазунова І.М.
Директор КП «Салтів водоканал» Дегтярьов М.М.
В. ТІ. старост сіл, що увійнілн до складу Старосалтівської селищної ради.

СЛУХАЛИ: Штрикун Л.І. запропонувала обрати депутата Мироненко Л.Г секретарем 
ведення пленарного засідання Г (50) сесії Старосалтівської селищної ради VII 
скликання.
Голосували: з а -в с і депутати.
СЛУХАЛИ: Штрикун Л.І . про затвердження порядку денного Г (50) сесії 
Старосалтівської селищної ради VII скликання.
1п(]юрмуе: Секретар Старосалтівської селищної ради - Штрикун Л.1.. яка 
запропонувала затвердити порядок денний Г (50) сесії Старосалтівської селищної 
ради VII скликання.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний сесії.

СЛУХАЛИ: Штрикун Л.Г секретар селищної ради повідомила, що це та наступні 
пигання розглядались на засіданні постійної депутатської комісії з пи тань 
бюджету та надала слово голові комісії Тимофееву В.Г, який зачитав рекомендації 
комісії. 1/2468. Про внесення змін до рішення ХГУІЇ сесії Старосалтівської селищної 
ради VII скликання «Про бюджет Старосалтівської селищної ради на 2019 рік». 
Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до рішення.
СЛУХАЛИ: 2/2469.Про виділення коштів в су.мі 50000 гривень на відшкодуватшя 
перевізнику втрат від неревезення пільгових категорій громадян с.Молодова. 
Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято додасться.
СЛУХАЛИ: 3/2470.Розгляд листа Вовчанського районного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей і молоді щодо виділення коштів на реалізацію районних Програм. 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ: рішення прийнято 
додається.



СЛУХАЛИ; 4/2471.Внесення змін до штатного розпису Старосалтівської ЗОШ-I- 
111 ступенів. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИР1І11ИЛИ; рішення прийнято додається.
СЛУХАЛИ: 5/2472.Розгляд листа АТ'«Харківобленерго» щодо плати на землю. 
Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято додається.
СЛУХАЛИ: 6/2473.Про надання пільги Трофи.мчук Марині Вікторівні но 
безкош товному }л риманню дн І ИНН Тро(])нмчук Гріши в ДНЗ я/с «Барвінок- 100», 
Голосували: поіменне голосування додасться.
ВИРІШИЛИ: надати пільги.
СЛУХАЛИ: 7/2474.Про надання пільги Тищенко Марії Михайлівні по 
безкоштовно.му утри.манню дитини Тищенко Максима в ДНЗ я/с «Барвінок-100». 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРШІИЛИ: надати пільги. 
СЛУХАЛИ:8/2475.Про надання дозволу на виконання науково-проектних робітно 
об”єкту» Ремонтно-реставраційні роботи будівлі «Будинку культури ім. Т.Г.Шевченка 
за адресою вул.Центральна,28 с.Кирилівка, Вовчанський район пам’ятка архітектури 
місцевого значення «Будинок Культури ім.Постишева», охор.№ 662.
13ИРІШИЛИ: рішення прнйтіято додається.
ВИС'ГУПИЛИ: Лебеденко А.С. - депутат виборчого округу № 22.

11а попередній сесії була прийнята проі рама Підтримки малого та середнього 
бізнесу. Я  був здивований, що ця Програма включає створення Бізнес центру та 
юрті в ель 11 о го м ай да 11 ч и к\'.

Колкутін К.М. заступник Старосал тівського селищного голови.
Ви но.миляє'тесь. 1 Ірот'ра.ма нідтри.мки малого та середнього бізнесу не відноси ться 

до проек тів щодо створення бізнес-центру та торгівельного майданчику. Дані проек ти 
відносяться до реалізації Програми місцево економічного розвитку «ДОБРЕ».

Реалізація даних проектів передбачають снівфінансування з селищного бюджету в 
розмірах до 30% від вартості проектів.
Реалізація проекту щодо влаштування торгівельного майданчику можлива. Експерти 
з Києва відпрацювали цей проект, виникає питання хто буде утримувати 
торгівельний .майданчик, цс додаткове навантаження на КП «Салтів водоканал». 
Одна умова -  .макси.мальиа підтримка депутатів.

Лебеденко А.С. -  яким чином закладено 284 тис. гривень?
Колкутін К.М. - Це сума спів фінансування проекту в разі його перемоги но 

прог рамі місцевого економічного розвитку.
Х.мельов Ю.А. - депутат селищної ради, виборчий округ №1.

Я не зі'одниГі. щоб торілвельний .майданчик розміщувати поблизу автостради, 
норушуюгься всі санічарні нор.ми. це ризик для людей, окремі фінансові 
навангаження для нанюго комунального ніднриємегва.
Я  пропоную впорядкувати пляж -  місце громадського відпочинку на вулиці 
1 Іабережній, щоб нам не було соромно, бо Старий Салтів це перлина Харківщини, а 
на сьогоднішній день неможливо підійти до річки. Я, як підприємець буду 
сфівфінансувати гакни проект і пропоную нідприємцям мене підтримати.

Штрикун Л.І. секретар селищної ради.



Піановиі депутаги, хто за те, щоб підтримати пропозицію ХмелРіОва Ю.Л. щодо 
облаштування та впорядкування пляжу -  місця громадського відпочинку, на вулиці 
Набережній в смт Старий Салтів.
Голосували за - 19 утримались - 2
СЛУХАЛИ: 9/2476, Про прийияпя до комунальної власності Старосалтівської 
селищної ради коміГіогерпої гехніки.
ПІ грикун Л.І, секретар селищної ради пада.аа слово голові комісії з питань
ком) ііальиої власиос'гі га жи глово-комуиальиого госиодарсгва Иовіковій И.М.. яка
зачитала рекомендації комісії.
і'олосували; поіменне голосування додається
ВИРІШИЛИ: прийняти комп'ютерну техніку.
СЛУХАЛИ:! 0/2477. Про обрання до удосконалення в рамках Програми ООВЯЕ 
другої пріоритетної послуги та затвердження складу робочої групи.
І'олосували: поіменне голоеуїзаиня додається.
1ЇИРІШИЛИ: рішення прийнято додається.
СЛУХАЛИ:! 1/2478.Розгляд денутатськог'о звернення депутатів селищної ради 
Г'алуніко Т.О.,Новікової Н.М., Гордієнка О.М. Дрого.мерецької Т.В. щодо вирішення 
питання ремонту приміщення клінічно-діагностичної лабораторії, розміщеної за 
адресою смт Старий Салтів, вул.Перемоги, 14.
Голосували: поіменне голосування додається 
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято додається.

СЛУХАЛИ: Шзрикун Л.І. секретар селищної ради }іадала с л о і і о  голові комісії з 
ни'гань законное гі, правопорядку, депутатської діяльності та ліенутатської етики. 
1'ордієнку О.М. , який зачитав реко.мсндації комісії’.
СЛУХАЛИ: 12/2479.Розгляд інформації про діяльність Чугу'ївської місцевої 
прокуратури у 201 8 році.
Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято додається.
СЛУХАЛИ: 13/2480.Внесення змін до рішення С'гароеалтівської селищної ради від 
21.02.201 7 року №;851 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової учасгі у розвитку інфраструктури населених пунктів 
Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади).
Голосували: поіменне голосування додається.
СЛУХАЛИ: 14/2481 .Про продовження доі'овору в оренди з СЛОВ АФ ім.
Г.Г.Шевченка земельних ділянок за кадастровими номерами 
6321688800:01:002:0131.6321688800:01:002:0132. 6321688800:01:001:0207. 
6321688800:02:001:0033. 6321688800:02:003:0089, 6321688800:02:001:0032, 
6321688800:01:001:0208 терміном на 20 років. Інформує: ШтрикунЛ.1. Голосували: 
поіменне голосування додаєл'ься.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято додається.
СЛУХАЛИ: 15/2482. Штрикун Л.І. секретар селищної ради надала слово голові 
постійної депутатської комісії з питань АИР, екологі’ї, земельних відносин та 
земельних ресурсів Гкаченко С.А., яка зачитала рекомендації комісії. «Про 
внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради XVII сесії VI скликання від



16 грудня 2011 року «Про падання дозволу гр.. Семенову Дмитру Олександровичу на 
внготовленрія технічної документації иа земельну ділянку», а саме: зазначити 
категорію і вид земельних угідь, що розташована за адресою: с. Березники, вул. 
Березннчансі>ка. 44, Вовчанськоі о району. Харківської облас і і.
Голос)вали: поіменне голосхвання додається.
ВИРИ ПИЛИ: внес'і'и зміни.
СЛУХАЛИ: 16/2483.Про надання дозволу гр.. Дрожжиній Марії Володи.мирінні на 
виготовленрія технічної документації із землеустрою щодо везановлення меж 
земел]>иої ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0.15 га. що розтаніована в емт Старий Салтів. пул.. Богдана Хмельницького. 13. 
Вовчанськоі'о району, Харківської області, для подальшої передачі в нриватн)- 
в.іасітіс'гь. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІ1І1ИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ: 17/2484.Про на;іания дозволу гр. Чуб Людмилі Анатолівні. гр.. Чуб Ігорю 
Вікторовичу, 1 р.. Левицькій Вікторії Ігорівні на виго'товления технічної доку,метанії 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в пазурі (на .місцевості) для 
бх'дівннцтва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і снорхд 
(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0.25 га. що роззанювана в с. Кирілівка.

ПІсвченка. 64. Вовчанською району. Харківської області, для нодальнюї 
передачі 1} спільну су.місн)- власніезь. Голосували: поіменне голосування додаєтіюя. 
ВИР1ІГ1Г1ЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ: 18/2485.Про надання дозволу гр. Зікєєвій BaJзeнтинi Федорівні на 
виготовлення технічної докуметгтації із землеустрою щодо іютановлення меж
зе.мсльної ділянки в натурі (на місцевості) для будівницзва і обслуговування жилого 
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною н.іощсю 
0.15 га. що розташоїиша в смт. Старий Салгів. іу'л.. Марченко, 8, Вовчанського 
район)'. Харківської області, для подальиюї передачі в приватну власність. 
Голосували: ноімоіне голосування додається 
ВГ1Р1П1ИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ:]9/2486.Про надання дозволу гр. Колмикову Вікз’ору Павловичу на
виго'тоїщсння 3'ехнічної докуменз’ації із землеустрою нюдо всз'ановлеиня меж
зсмельїіої ділянки в пазурі (на місцевості) для будішзицзва і обслугоіулщння жилого 
б)'линку господарських будіве.зь і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною н.зошсю 
0.13 та. що розташована в с. Хотімля. ву.і.. Озерна. 8-А. Вовчансі>кото район). 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність.
Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІПІИЛИ: рішення нрийн5тго додається.
СЛУХАЛИ:20/2487.Про надання дозіюлу гр. Губенко Арзему Сергійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку і осіюдарських будівеліз і споруд (присадибна ділянка), орієн товною площею 
0.20 га. що розташована в с. Зарічне, вул.. Цеігтраліліа, 6. Вовчанського району. 
Харківської області, для подальніої передачі в приватну власністі>. Голосували: 
поі.хіенне голосування додається.



ВИРІШИЛИ: падати дозвіл.
С.ЛУХЛЛИ:21/2488.1 ]ро надання дозіюлу гр.И,аранову Володимиру Иегровичу па 
виго'гоііления проекту землеустрою щодо відведення зе.мельної діляріки для 
б>лівітц'іва і обслутовуїигиня жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) оріетггоізною площею 0.1300 га. що розіащована в с. Зарічне, 
вул.. ІДеитральиа, 8. Вовчаиськоіо району. Харківської області, для подальшої 
передачі в оренду. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити.
СЛУХАЛИ 22/2489.Про надання дозволу ділянки гр. Леонової Еліни Валеріївии. гр.. 
Лса гряпу Иоріку Самвеловичу на виготовлення гсхиічної документації із 
зсмлеус грою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 
6321655800:00:001:0484, що розташована в смг. Старий Салтів, вул.. Набережна, 23, 
Вовчапського району, Харківської області для обслуговування об’єктів нерухо.мого 
майна із земель рекреагнйного призначення (для експлуатації та обслуговування 
єдиного майнового комплексу спор'гивно-риболовпої бази), площею 1,7998 га, на 1 1 
зе.мс.іьиих ділянок: 1 Озе.хіельиих ділянок площею 0.1 і а та одна ділянка площею 0.7998 
га (і5 межах 1 ОО-.метрової зони від узбережжя) для подальпіоіт) укладення додаткоіюї 
_\ го.ти до договору оренди від. 16.02.201 9 року Хя2.
Голосували: [юі.мсппс голосування додається.
ВИРІШИЛИ: рішення прийня то додасться.
СЛУХАЛИ:23/2490.Иро надання дозволу гр.. Бондар Ярославу Олександровичу па 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівпин'Піа і обслуговування жилого будинку, г'осподарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), орієїгговпою ПJ'ющelO 0,25 га. що розташована с. Иіироке, вул.. 
Польова. Старосалтівської селищної ради Вовчапського району. Харківської області, 
/щя подальшої передачі в приватну власність. Голосували: поіметше голосування 
додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити.
СЛУХАЛИ: 24/2491.Про затвердження технічної документації із зе.млеуслрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (пай) Хя 150 в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарськоіч) виробництва, гр. Макєєву 
Віталію Юрійовичу та Гіщенко Людмилі Юріївні. кадастровий но.мер 
6321688400:02:002:0273. площею 4.4023га. що розтаніоііапа за межами населених 
пч'пк'тів па території Огаросаліівської селищної ради Вовчапського район)'. 
Харківської облас ті, для подальшої передачі у спільну суміс[гу власність. Голосували: 
поіменне голосування додається.
ВИРІШИ/ 1И: затверди ти докумеїттаїдію.
СЛУХАЛИ: 25/2492.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
вс тановлення (відновлення) меж земельної ді.чянки (пай) X« 44 в натурі (на .місцевості) 
для ведення товарноі’о сільськоі'осподарського виробництва, і’р. 'Гацеику Костянтину 
Леонідовичу, кадастровий номер 6321688400:02:002:0006, площею 4,6434га. що 
розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради Вовчапського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. 
Голосх’вали: поіменне і'олосуваїшя додається.
ВИРІШИЛИ: затверди ти докумен'таїцю.



С'ЛУХЛЛИ; 26/2493.Про затвердження нроекгу землеус грою щодо відведення 
земелыюУ ді.іянкн для будіїншцгва і обслугов\вання жилого будинку господарських 
будівель і сноруд (присадибна ділянка).гр.Дудоладу Сергію Вікторовичу, кадастровиіі 
номер 6321688401:00:000:] 068. площею 0.2400 га. що розташована в с. XoтiмJ'lя. вул.. 
Набережна. 33-А, Старосаліівської селищної ради. Вовчанського району.
Харківської області, для подальніої передачі в нрнватну власність. Голосували: 
поіменне голосування додасться.
1Л4ІЛ111ИЛИ: заївердигн проект землеустрою.
СЛУХЛЛИ;27/2494.Иро затверджсппя проекту землеустрою іцодо відвсдеінія 
земельної ділянки гр. Ледньовій Іетяні Степанівні для ведення ОСОбнС'ГОГ'О 

селянського господарства, кадастровий номер 6321688401:00:000:1066, плоіцею 
0.1465га. що розташована в с. Хотімля, вул.. Широка, 25, Старосалі івської селищної 
ради. ІЗовчанського району. Харківської області, для подальніої передачі в приватну 
власність. Голосували: поіменне іюлосування додасться.
ВИРІШИЛИ: затвердити проект землеустрою.
С.Г'ІУХЛЛИ:28'2495.Иро заі'вердження проекту землеустрою щодо відведення 
земслі.ної ділянки для будівництва і обслугов}’вання жилого б)'дннку госнодарсіжих 
будівель і сноруд (нрнеадибна ділянка), гр. Роменській Иаталії Вікторівні, 
кадасі'ровий номер 6321688402:00:000:0041. площею 0,2500 га, що розташована в с. 
Иерківка. Вул.. Перківська, 17-Л, Старосалтівської селищної ради. Вовчанського 
району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
Голосували: поіменне голосування додасться.
ВИ РІП II ЇЛИ: відмовити.
СЛУХЛЛ 14:29/2496.Иро надання дозволу на виготовлення проекіу зе.млеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр.Зюзіну Дмитру Олеговичу для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0585), площею 2,000 га, розташованої за .межами населених 
пунктів па тери'торії Старосалтівської селищної ради.
Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
ноі.менне голосування додасіься.
ВИРІШИЛИ: надаї’н дозвіл.
С'ЛУХАЛИ: 30/2497.1 Іро дозвол\- на вигоіоїщсння проекту зс.м.тсусірою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Зюзіній Люд.милі Павлівні для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу (кадастровий но.мер 
6321684400:01:002:0585), площею 2,000га, розташованої за межа.ми населених пуністів 
на території Старосалтівської селищної ради. Вовчанськоію району. Харківської 
об:іасті. для подальшої передачі в приватну власність.
Голосували: поіменне голосування додасіься.
ВИРІПІИЛИ: надати дозвіл'
СЛУХАЛГРЗ 1/2498.Иро надання дозволу на вигоіовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Зюзіну Олеі’у Сидоровичу для ведення особис того 
сі;іьсіл<огосподарського господарсі'ва за рахунок зс.мель запасу (кадастровий но.мер 
6321684400:01:002:0585), площею 2,000г а. розтаніовапої за межами населених пунктів 
па території Сі аросал і івської селищної ради. ІЗовчапського району, Харківської

Вовчанського району, 
влас11істіз. Голосували:



обласі і. для подалілііої передачі в іірииа гну власнісіь. Голосували: поіменне 
І о: юсу ва п пя до дисплея.
ВИРІШИЛИ: падати дозвіл.
СЛУХАЛИ: 32/2499. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеуетрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Скоромній Юлії Миколаївні для ведення 
особистого сільськогосподарського і'оснодарства за рахунок земель запасу 
(кадастровий но.мср 6321684400:01:002:0585), нлощеіо 2,000і’а, розташованої за 
межа.мн населених пунктів на гернторії Старосал гівської селищної ради,
Вовманського району, Харківської області, для подальніої передачі в нриваттіу 
власністт,. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛ 14:33/2500.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки і'р. Жеребцов)' Ігорю Сергійовичу для ведення 
особис'і'ого сілі.ськогоснодарського господарства за рахунок земель запасу 
(кадастровий номер 6321684400:01:002:0585). площею 2.000га. розганюваної за 
межа.мн насе.тсних нунк'іів на території Старосалтівської селищної ради.
Вовчанського район)'. Харківської області, для пода.тьіної передачі в приватну 
власність. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИР11ИИЛГ1: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ: 34/2501. Про надання дозволу на виготовлення нроек'ту землеус'трою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Вербі Ві талію 1 Іетровнчу для ведення 
особис того сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу 
(кадас'троіній номер 6321684400:01:002:0585), плотцею 2,000га, розтанюваиої за 
межами населених пунктів на території Старосалт івської селищної ради.
Вовчансілчої’о району. Харківської облас ті, для нодальтпої передачі в приватну 
власність. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ :35/2502. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення зе.мелілюї ділянки гр. Гїсрбі І !аталії Олександрівні для ведення 
особистоі’о сі.тьськоі'оснодарсі.кого господарства за рахунок зе.ме.ть занас)' 
(кадасі'ровнй номер 6321684400:01:002:0585), площею 2,000і а, розтаптованої за 
.межа.мн населених пунктів на території Староса.ттівської се.тнщної ради.
Вовчанського району. Харківської області, для подальніої передачі в приватну 
власність. Голосували: поіменне голосування додається.
ВИР11ІП1ЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛГГ36/2503. Про надання дозволу на виготовлення проек'ту зе.млеустрою щодо 
відведення зе.мельної ділянки і'р. Діхтярьовій Юлії Миколаївні для ведення 
особне'тоію сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу 
(кадастровий номер 6321684400:01:002:0585), площею 2,000га. розтанюваиої за 
межами населених інтіктів на тертпорії Старосалтівської селищної ради,
Вовчанськоіч) району. Харківської області, для подальніої передачі в прива тну 
власиіс'іт,. Г'о.тосували: поіменне го.тосуваиня додається.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ:37/2504.Про дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земелмюї ділянки гр. )1,іхтяріюву Віктору Федоровичу для ведення



особистого сільської осподарського господарства за рахунок земель запасу 
(кадастровий номер 6321684400:01:002:0585), площею 2,000га, розгапіованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. 
Вовчанського району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власпісгь.
Голосували: поімсппе голосування додається.
ВИРИВИЛИ: надаги дозвіл.
СЛУХАЛИ: 38/2505.Про надання дозволу на вигоговлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Мірошниченко Лілії Миколаївні для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства за рахунок земель запасу 
(кадастровий номер 6321684400:01:002:0585), площею 2,000га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради,
Вовчанського району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність, і'олосували: ізоі.меїше голосування долається.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ: Штрикун Л.1. секретар селищної ради, яка повідомила, що надійшла 
заява від Міщука Миколи Михайловича щодо знязтя з розгляду його звернення 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
зе.мсльпої ділянки орієн'говною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення (вид чтідь - рілля), що розташована за адресою Харківська область. 
ІСівчанський район. с.Хогі.мля. вул. Харківська, для нода,іьшої передачі в нриватн}' 
власність в межах норм безоплатної приватизації для ведення особистого 
селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного сесії це ниташія.
СЛУХАЛИ: 39/2506. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної 
ділянки площею 0.3071 га, на якій розгашовані нежитлові будівлі, які належать 
4OB «ВАЛ-01Л» на підставі договору купівлі-продажу № НМТ 332368 від 29 
лис'і'оиала 2017 року, розташованої за адресою: Харківська область, Вовчанський 
район, емт Старий Салтів, вул.Харківська, 1. Голосували: поіменне голосування 
додасться.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл.
СЛУХАЛИ: 40/2507.Про покладання обовдізків Старосалтівського селищного 
І олови на період навчальної відпустки на секретаря селищної ради Штрикун Л.І. 
І'олосували: поіменне голосування додається. ВИРІМІИЛИ: рішення прийнято, 
додасться.
СЛУХАЛИ: 41/2508..Про надання премії Старосалтівському селищному голові 
Коновалову Е.П. за березень 2019 року.
іш})ор.мує иГтрикун Л.Г - Голосували: поіменне голосування додається.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято, додасться.

Штрикун Л.Г -питання порядку денного пленарного засідання [.сесії VII 
скликання розгляну ті, сесія оголошується закритою.

В.о.Сзтіросалтівського селищного голови оригінал підписно Л.І.Штрикун


