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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 

 

14 лютого 2022   року                                                                      № 29-ОД 

 
У відповідності до  ст. ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»  

скликати  чергову ХХVІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  22 лютого 2022  

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 ХХVІ чергової сесії Старосалтівської  селищної 

ради  VІІІ скликання. 
2. Про затвердження звіту голови Старосалтівської селищної ради Коновалова Е.П за 2021 рік 

3. Про співпрацю з Громадською організацією «За Демократичне Виборче право.»  ( до відома). 
4. Про розгляд листа старости Молодівського округу « Про укрупнення старостинських округів на 

території Старосалтівської селищної ради» ( до відома). 
5. Про функціонування закладів  загальної середньої освіти на території Старосалтівської селищної 

ради.( доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту  Глазунової І.М) 
6. Про реорганізацію Шестаківського ліцею Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району 

Харківської області. 
7. Про ліквідацію юридичної особи Кирилівського ліцею Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського  району Харківської області 
8. Про надання згоди на співфінансування в обсязі 30% від загальної вартості проєкту «Капітальний 

ремонт харчоблоку Старосалтівського ліцею Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області за адресою: вулиця Перемоги, 34, смт Старий Салтів, Чугуївський 
район, Харківська область», що фінансуватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання обладнання та модернізацію (проведення реконструкції та 
капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2022 році. 

9. Про надання згоди на співфінансування в обсязі 50% від загальної вартості на придбання нового 
шкільного автобуса для Старосалтівського ліцею Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області (опорний заклад) у 2022 році за кошти субвенції з державного 
бюджету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року №1662-р). 

10. Про затвердження програми з місцевого економічного розвитку Старосалтівської територіальної 
громади на 2022-2025рр 

11. Про затвердження місцевої цільової програми розвитку міжнародного співробітництва 
Старосалтівської територіальної громади на 2022 рік. 

12. Про внесення змін до плану «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах 
компетенції Старосалтівської територіальної громади » 

13. Про внесення змін до плану «Удосконалення  надання послуг вуличного освітлення 
Старосалтівської територіальної громади» 

14. Про затвердження акту списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: 
Харківська область, чугуївський район, смт Старий Салтів, вул.Перемоги, 14/1, з балансу 
Старосалтівської селищної ради. 

15. Про затвердження Положення   про відзнаки Старосалтівської селищної ради. 
16. Про затвердження структури та  штатного розпису КП «Салтівводоканал»  на 01 лютого 2022 

року. 
17. Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської селищної ради  на 2022 рік» 

(20501000000) 



18. Про виділення коштів в сумі 15 000 грн на придбання будівельних матеріалів для проведення 
поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі селищної ради за адресою Перемоги 15  

19. Про внесення змін до програми Програми розвитку комунального підприємства«Салтів 
водоканал»  Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області., 
 виділення коштів в сумі 24 340 грн для придбання глибинних насосів ЕЦВ 6-10-140 в кількості 
2 шт для встановлення на водозаборі с. Молодова та с. Хотімля 

20. Про внесення змін до  Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Чугуївський району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази 
на 2021-2023 роки Про виділення коштів «Старосалтівський ЦПМСД» виділити кошти у сумі 10 

144.80 на реалізацію змін до програми. 

21. Про внесення змін до  Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Чугуївського району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази 
на 2021-2023 роки, виділити кошти в сумі 127 000,00  грн., для оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв на 2022 рік. 

22.  Про внесення змін до  Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Чугуївський району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази 
на 2021-2023 роки, а саме, виділення коштів в сумі  14 400,00  грн., для придбання 
канцелярських товарів, для оплати послуг з супроводу двох програм на 2022 рік,  для оплати 
послуг по проведенню відкритих торгів 

23. Про внесення змін до  Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Чугуївського  району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази 

на 2021-2023 роки, а саме виділення  коштів в сумі 150 000,00 грн для виплати зарплати 
працівникам «Старосалтівський ЦПМСД». 

24. Про внесення змін до  Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради" Чугуївського  району Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази 

на 2021-2023 роки, а саме виділення коштів в сумі 17 854,00 грн на придбання медикаментів 

25. Про надання щорічної основної відпустки  директору КП «Салтів водоканал» Дюкову Геннадію 
Віталійовичу 

26. Про резервування земельних  ділянок орієнтовною площею 22,1 га, розташованих за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для ,природоохоронного та лісогосподарського призначення, 
здійснення лісогосподарської діяльності  строком на п’ять роківі 

27. Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради №2393 від 21 грудня 2021 року ХХІV 

сесії VІІІ скликання «Про надання дозволу гр. Пирожковій Марині Сергіївні на виготовлення  
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,1000га, що розташована в смт. Старий Салтів вул. Лесі Українки 140, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність», за 
власним бажанням . 

28.  Про надання гр. ТОВ Фірма «Еталон»  дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництво 
та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення для обслуговування майнового комплексу 
бази відпочинку «Караван», орієнтовними площами 0,4600 га , розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, за адресою смт. Старий Салтів, вул. 
Молодівський шлях 3,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в оренду. 

29. Про розірвання гр. Корощенко Сергюй Іваановичу договору оренди земельної ділянки б/н від 
березня 2012 року, зареєстрований в управлінні Держкомзему у Вовчанському районі Харківської 
області №632169844000953 від 07 травня 2012р., для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі для комерційного використання, кадастровий номер 6321688401:00:000:0278, площею 



0,015 га, яка розташована в с. Хотімля, вул. Шевченка, 12-Г, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області . 

30. Про надання гр. Богдан Олександру Дмитровичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої в с. 
Широке, вул. Польова, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області  

31. Про надання гр. Косіло Костянтину Євгенійовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1500 га, 
розташованої в смт Старий Салтів, вул. Тверетинова Чугуївського (Вовчанського) району 

Харківської області . 
32. Про надання гр. Косіло Артему Костянтиновичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1500 га, розташованої в смт 
Старий Салтів, вул. Польова Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області . 

33. Про надання гр. Костіну Олегу Олександровичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в смт Старий 
Салтів, вул. Лесі Українки, 126, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області . 

34.  Про надання гр. Галецькій Дарині Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,1200 га, що розташована смт Старий Салтів, вул. Ліни Костенко Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області,  для подальшої передачі в приватну власність. 

35. Про надання гр. Мазниці Ользі Геннадіївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 
0,1200 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області,  для подальшої передачі в 
приватну власність. 

36. Про надання гр. Курочки Наталі Геннадіївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 
0,1200 га, що розташована с. Зарічне, вул. Центральна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області,  для подальшої передачі в приватну власність. 

37. Про надання гр. Кутовій Валентині Василівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,0600 га, що розташована в садівничому товаристві «Ягодка», ділянка №114 на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

38. Про надання гр. Черепасі Ірині Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0655 га, 
що розташована в садівничому товаристві «Лісові галявини», ділянка №39 на території Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в приватну власність. 

39. Про надання гр. Шемонаєву Вадиму Юрійовичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,0600 га, що розташована в садівничому товаристві «Лісові галявини», ділянка №37 на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

40.  Про надання гр. Яровій Дар’ї Анатолівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки з  кадастровим номером 6321688800:02:003:0102, орієнтовною площею 2,0 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. Шорский Олександру Єдуардовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321688800:02:003:0102, 

орієнтовною площею 2,0 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. Погребняку Валентину Васильовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,6000 га, розташованої в с. Шестаково, вул. Кочережка, 271, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

43. Про затвердження гр. Горшкову Вадиму Олеговичу 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. Підлісна, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий 
номер 6321688401:00:000:1183, площею 0,25 га. 

44. Про затвердження гр. Лабазову Олександру Андрійовичу 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. 
Молодова, вул. Першотравнева, 44, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321684401:00:000:0319, площею 0,25 га. 

45. Про затвердження гр. Крівошеєвій Анастасії Олегівні 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. Ліни Костено, 41, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321684401:00:000:0319, площею 0,25 га. 

46. Про затвердження гр. Ричковій Жанні Володимирівні 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. Західна, 4, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:003:0345, площею 0,15 га. 

47. Про затвердження гр. Гайлюнас Олександру Дмитровичу 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, 142, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:01:002:0030, площею 0,1000 га. 

48. Про затвердження гр. Панасенко Олексію 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. Лесі Українки, 68, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:01:002:0028, площею 0,1000 га. 

49. 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 земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
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. 

50. Про затвердження гр. Калітці Вячеславу Леонідовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 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, кадастровий номер 
6321655802:00:000:0315, площею 0,1116 га, що розташована в с. Металівка, за ділянкою по вул. 
Металівська, 34-Е, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

51. Про затвердження гр. Калітці Валентині Миколаївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 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, кадастровий номер 



6321655802:00:000:0312, площею 0,1200 га, що розташована в с. Металівка, за ділянкою по вул. 
Металівська, 34-Ж, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

52. Про затвердження гр. Грідіній Ользі Борисівні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:01:004:0117, площею 
0,1200 га, що розташована в садівничому товаристві «Корал», ділянка №49, Чугуївського 
(Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

53.  Про затвердження гр. Баранову Анатолію Давидовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321689200:02:002:0607, площею 0,0600 га, 
що розташована в садівничому товаристві «Художник», ділянка №4, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

54. Про затвердження КП «СКЛП «Салтів-агроліс» технічної документації з інвентаризації земельної 
ділянки для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень, яка 
розташована за межами населеного пункту, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в постійне 
користування КП «СКЛП «Салтів-агроліс», з кадастровим номером 6321688400:02:003:0088, 
площею 10,1636 га. 

55. Про затвердження гр. ТОВ «Нова Капітал» проекту землеустрою зі зміною цільового призначення 
земельної ділянки кадастровий номер 6321688401:00:000:1152, площею 0,05783 га, із земель 
рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення (для розміщення яхт-клубу) в землі рекреаційного призначення для колективного 
дачного будівництва, що розташована в с. Хотімля, Сосновий в’їзд, 3, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область. 

56. Про затвердження гр. Півоварову Сергію Юрійовичу 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. Шестакове, вул. Нестерівка, 287, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321689201:00:001:0138, площею 0,250 га. 

57. Про затвердження гр. Плошинському Леоніду Івановичу технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із 
земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. Молодова, вул. Садова, 15, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0312, площею 0,1556 га. 

58. Про затвердження гр. Шарко Вікторії 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. Центральна, 24, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0370, площею 
0,250 га. 

59. Про затвердження гр. Абрамченко Любов Іванівна технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 
житлової та громадської забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Чернишевського , 
4, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0351, площею 0,150 га. 

60. Про затвердження гр. Мариненко Юрію Олексійовичу технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової 
та громадської забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Суворова, 62 Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:003:0359, площею 0,150 га. 

61. Про затвердження гр. Берченко Федору Олександровичу, гр. Берченко Світлані Яківні 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. Шестакове, вул. 



Вільхуватка, 13А, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321689201:00:002:0174, площею 0,2430 га. 

62. Про затвердження гр. Проскурякову Сергію Івановичу технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, із земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «ім Т.Г. 
Шевченко», кадастровий номер 6321688800:02:003:0135, площею 4,49 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, Харківська область, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

63. Про затвердження гр. Козловій Ніні Володимирівні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, із земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «ім Т.Г. 
Шевченко», кадастровий номер 6321688800:01:001:0215, площею 4,49 га, що розташована за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, 
Харківська область, для подальшої передачі в приватну власність. 

64. Про затвердження гр. Крекніну Віталію Валерійовичу, гр. Зоріній Інні Валеріївні, гр. Галецькій 
Дарині Вікторівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, із земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «Молодівське», ділянка  
№356, кадастровий номер 6321684400:01:002:0752, площею 4,6184 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, Харківська 
область, для подальшої передачі в спільну часткову власність. 

65.  Про затвердження гр. Панасенко Світлані Володимирівні 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, 56, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:002:0618, площею 0,10 га. 

66. 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 6321655800:00:002:0614, площею 0,10 га. 

67. 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 6321655800:00:002:0615, площею 0,0818 га. 

68. Про затвердження гр. Руденко Леоніду Павловичу  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. Свободи, 27-А, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:1068, площею 0,150 га. 

69. Про затвердження гр. Молокоєдову Дмитру Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 
6321655800:02:002:0024, площею 0,1200 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

70. Про затвердження гр. Торяник Марині Олександрівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 6321655800:05:001:1839, 

площею 0,0760 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

71. Про затвердження гр. Новік Олені Георгіївні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 6321655800:05:001:1838, площею 
0,0760 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 



72.  Про затвердження гр. Кацалапенко Юлії Андріївні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 6321655800:05:001:1837, 

площею 0,0760 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

73. Про затвердження гр. Лещенко Сергію Олександровичу проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 6321655800:01:001:0003, 

площею 0,1200 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

74.  Про затвердження гр. Лещенко Сергію Олександровичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище), кадастровий номер 
6321655800:01:002:0033, площею 0,5110 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

75. Про затвердження гр. Симоненко Анастасії Володимирівні технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 
(вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321682000:04:000:0064, 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. Бойко Тамарі Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння, кадастровий номер 6321655800:02:002:0026, площею 0,25 га,  
що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область,  для подальшої передачі в оренду. 

77. Про затвердження ОБ «Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «АГРО-СОЮЗ» 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності кадастровий номер 
6321655800:00:003:0337 зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської 
забудови «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» (код-02,01) в землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення «для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 
телекомунікацій» (код -13,010), площею 0,07 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Міжнародна, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область. 

78. Про надання СТОВ «Агросвіт» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок (пай) № 243- 

орієнтовною площею 3,6754 га, №225- орієнтовною площею 4,3164 га, №206- орієнтовною 
площею 3,8474 га,  №139- орієнтовною площею 3,5506 га, №79, №80 – орієнтовною площею 
6,5926 га, №317- орієнтовною площею 4,2601га, №150 – орієнтовною площею 5,1639га, 
№30,№31, №32, №33, №34 – орієнтовною площею17,2604 га, №1,№2,№3,№4,№5 – орієнтовною 
площею 16,1134 га, №200 – орієнтовною площею 4,3441 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва,  що розташовані за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) із невитребуваних 
земельних ділянок колишнього КСП «Молодівське», для подальшого оформлення права оренди. 

79.  Про  внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради XLІХ сесії VII скликання  від 
21.12.2021 року №2328 «Про надання ДП «Вовчанське лісове господарство» (ДП Вовчанський 
лісгосп) дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок для ведення лісового господарства  і пов'язаних з ним послуг, орієнтовною 
площею 9139,1 га, розташованих за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
оформлення документів, що посвідчують право постійного користування», а саме змінити площу 
з 9139,1 га на 9250,1 га в зв’язку з уточненням площі . 

80. Про надання ДП «Вовчанське лісове господарство» (ДП Вовчанський лісгосп) дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового 
господарства  і пов'язаних з ним послуг, орієнтовною площею 22,1 га, розташованих за межами 



населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої оформлення документів, що посвідчують право 
постійного користування. 

81. Про надання дозволу гр. Дубровій Софії Аркадіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Набережна, 11  Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

82. Про надання дозволу гр. Дубровій Софії Аркадіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства, земельної ділянки з кадастровим номером 
6321655806:00:000:0354, орієнтовною площею 0,1707 га, що розташована в с. Зарічне, вул. 
Набережна, 11  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
приватну власність. 

83. Про надання гр. Бондаренко Людмилі Олександрівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,2500 га, 
розташованої в с. Шестакове, вул. Охтирка, 237, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області. 

84. Про надання гр. Спаській Карині Ігорівні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в смт Старий Салтів, 
вул. Лесі Українки, 140, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 

85. Про надання гр. Чернову Сергію Олександровичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,120 га, що розташована в садівничому товаристві «Полярная звезда», ділянка №69 на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

86. Про надання гр. Карєву Сергію Анатолійовичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,120 га, що розташована в садівничому товаристві «Полярная звезда», ділянка №104 на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

87. Про надання гр. Дорофєєву Олександру Вікторовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,070 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка 
№406 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

88. Про надання гр. Літвіновій Олені Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,070 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №355 на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

89. Про надання гр. Гладун Тетяні Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682000:02:000:0048, орієнтовною площею 2,0 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

90.  Про надання гр. Гладун Володимиру Олексійовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682000:02:000:0048, 

орієнтовною площею 2,0 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 



91.  Про надання гр. Печенізькій Любові Миколаївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682000:02:000:0048, орієнтовною площею 2,0 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

92. Про надання гр. Дюков Сергій Іванович дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
площею 2,0 га, розташованої в с. Широке на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

93.  Про надання гр. Полтавець Сергію Миколайовичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки з  кадастровим номером 6321682000:02:000:0048, орієнтовною площею 2,0 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

94.  Про надання гр. Алексєєвій Катерині Іванівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,35 га, розташованої в с. Зарічне, вул. Набережна, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

95.  Про надання гр. Бичкову Олександру Олександровичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,4878 га, розташованої в с. Молодова, вул. Дружби (Калініна), 18А, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

96.  Про надання гр. Предіт Валентині Михайлівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 
0,6070 га, розташованої в с.  Молодова, вул. Дружби (Калініна), 18А, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

97. Про надання гр. Погребняку Валентину Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,6000 га, розташованої в с. Шестакове, вул. Кочережка, 271, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

98. Про надання дозволу гр. Федоровському Михайлу Геннадійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером 
6321655800:00:001:0761, площею 0,180 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна 
(Революційна) Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області для приведення 

99. Про надання дозволу на розірвання договорів оренди земельних ділянок гр. Лиманській Ніні 
Іванівні для сінокосіння, кадастровий номер 6321688401:00:000:0756, площею 0,1732га, від 05 
жовтня 2011року та кадастровий номер 6321688401:00:000:0781 площа 0.1361га, від 03 жовтня 
2012 року які розташовані в с. Хотімля, вул. Набережна 27/3 та 27/1  Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області.  

100.  Про надання дозволу на  договори оренди земельних ділянок гр. Лиманській Ользі Сергіївні 
для сінокосіння, кадастровий номер 6321688401:00:000:0756, площею 0,1732га, від 05 жовтня 
2011року та кадастровий номер 6321688401:00:000:0781 площа 0.1361га, від 03 жовтня 2012 року 
які розташовані в с. Хотімля, вул. Набережна 27/3 та 27/1  Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області.  

101.  Про надання дозволу на розірвання договору оренди земельної ділянки гр. Дубровіну 
Аркадію Яковичу для обслуговування житлового будинку і господарських будівель, кадастровий 
номер 6321655803:00:000:0032, площею 0,2500га, від 23 грудня 2009 року яка розташовані в с. 
Зарічне, вул. Набережна 11  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області.  

102. Про надання дозволу на розірвання договору оренди земельної ділянки гр. Дубровіну Аркадію 
Яковичу для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1707га, від 23 грудня 2009 



року яка розташовані в с. Зарічне, вул. Набережна 11  Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області.  

103. Про затвердження гр. Дюкову Денису Геннадійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1805, площею 1,9627 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

104.  Про затвердження гр. Будянському Ігорю Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1809, площею 1,9541 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

105.  Про затвердження гр. Курсачову Сергію Олександровичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1807, площею 1,9557 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

106.  Про затвердження гр. Яницькій Тетяні Василівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1820, площею 1,9627 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

107. Про затвердження гр. Струк Валентині Василівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1812, площею 1,9643 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

108.   Про затвердження гр. Струк Івану Васильовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1811, площею 1,9589 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

109.  ро затвердження гр. Штрикун Людмилі Іванівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1823, площею 1,9597 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

110.  Про затвердження гр. Курсачовій Анастасії Валентинівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1806, площею 1,9595 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

111.  Про затвердження гр. Сівоус Тетяні анатоліївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1821, площею 1,9633 га, що розташована за межами населених пунктів, на 



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

112.  Про затвердження гр. Шевченко Альоні Вікторівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1815, площею 1,9599 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

113. Про затвердження гр. Леонець Наталії Анатоліївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1808, площею 1,9548 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

114.  Про затвердження гр. Капустяну Сергію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1816, площею 1,9593 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

115. Про затвердження гр. Мазаіхіній Маргариті В’ячеславові проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1819, площею 1,9618 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

116.  Про затвердження гр. Панасенко Світлана Володимирівна проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1810, площею 1,9532 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

117. Про затвердження гр. Масловій Ірині Олександрівні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1814, площею 1,9489 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

118.   Про затвердження гр. Масловій Анастасії Віталіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1813, площею 1,9585 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

119.  Про затвердження гр. Бурменку Анатолію Володимировичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1817, площею 1,9611 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

120. Про затвердження гр. Бурменко Аллі Анатоліївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 



сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1818, площею 1,9604 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

121. Про затвердження гр. М’якому Миколі Сергійович проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1822, площею 1,9621 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

122. Про затвердження гр. Корнуті Марії Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:001:1801, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

123.  Про затвердження гр. Бойку Олександру Володимировичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0160, площею 1,9463 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

124. Про затвердження гр. Міщенко Анні Олександрівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 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. Маймуліну Геннадію Юрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0130, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

126. Про затвердження гр. Грабарю Олекмію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, 
площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність.  

127. Про затвердження гр. Каліні Катерині Євгеніївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

128. Про затвердження гр. Новіцькій Людмилі Миколаївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 



129. Про затвердження гр. Паську Сергію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

130. Про затвердження гр. Богдан Юлії Леонідівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

131. Про затвердження гр. Богдан Олександру Леонідовичуі проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

132. Про затвердження гр. Гордієнко Наталі Вікторівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність. 
133. Про затвердження гр. Пундику Руслану Ігоровичу проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер відсутній, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

134. Про затвердження гр. Маймуліну Кирилу Максимовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0131, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

135. Про затвердження гр. Саєнко Тетяні Сергіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0128, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

136. Про затвердження гр. Саєнко Олександру Анатолійовису проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0126, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

137. Про затвердження гр. Маймуліну Артему Геннадійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0103, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 



138. Про затвердження гр. Запарі Юрію Олексійовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655800:05:002:0102, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

139. Про затвердження гр. Лобас Тетяні Володимирівні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321655803:00:000:0365, площею 0,1086 га, що розташована в межах населеного пункту с. 
Зарічне, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

140. Про затвердження гр. Тарасовій Оксані Сергіївні проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321689200:02:001:0168, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

141. Про затвердження гр. Тарасову Анатолію Івановичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321689200:02:002:0599, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

142. Про затвердження гр. Полтавченку Анатолію Миколайовичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321688400:03:002:0346, 

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

143. Про затвердження гр. Полтавченко Марині Олександрівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321688400:03:002:0345, 

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

144. Про затвердження гр. Карабутовій Олені Олександрівні  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0625, площею 2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

145. Про затвердження гр. Починку Анатолію Васильовичу  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0626, площею 1,7500 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

146. Про затвердження гр. Маслову Віталію Сергійовичу  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 6321688400:02:003:0220, площею 
2,0000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради,(вул. Шевченка 41, с. Хотімля) Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 



147. Про затвердження гр. Маслову Сергію Івановичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 6321688400:02:001:0219, площею 
1,3613 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

148. Про затвердження гр. Шарапову Сергію Станіславовичу 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 землі сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля),  кадастровий номер 
6321689202:00:000:0099, площею 0,3510 га, що розташована в с. Федорівка, вул. Федорівська, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

149. Про затвердження гр. Мініну Сергію Федоровичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:05:001:1783, 
площею 0,0622 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №134, 
Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

150. Про затвердження гр. Фірсовій Ользі Олександрівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:05:001:1778, 
площею 0,0773 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №192, 
Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

151. Про затвердження гр. Волоховій Наталії Володимирівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби, кадастровий номер 
6321655800:00:001:1070, площею 0,0950 га, що розташована в смт. Старий Салтів вул. Сонячна, 
Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 

152. Про надання гр. Удовіченко Варварі Сергіївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки, 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 

153. Про надання гр. Удовіченко Владиславу Сергійовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, площею 1,7000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

154. 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. 

155. 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. 

156. 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 

157. 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. 

158. 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. 

159. 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. 

160. 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. 

161. 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. 

162. 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. 

163. 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. 

164. 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. 

165. 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 

166. 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. 



167. 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. 

168. 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. 

169. 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. 

170. 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 

171. 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. 

172. 127.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. 

173. 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. 

174. 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. 

175. 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 

176. 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. 

177. 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. 

178. 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. 

179. 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. 

180. 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. 

181. 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. 

182. 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. 

183. 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. 

184. 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. 

185. 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. 

186. 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. 

187. 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. 

188. Про затвердження гр. Курилову Анатолію Олексійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1707, площею 0,0584 га, що розташована в громадській організації садового 
товариства «Бриз», ділянка №64, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

189. Про надання гр. Прокоповичу Вадиму Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,0600 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Женьшень», 
ділянка №474 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

190. Про надання гр. Горбатенко Олена Вікторівна дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,0600 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Женьшень», ділянка №238 
на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

191. Про надання гр. Дмитрієвій Тетяні Олексіївні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною 
площею 0,0900 га, що розташована в ГО садового товариства «Бриз», ділянка №374 на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

192. Про надання гр. Кецману Руслану Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,0536 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Джерело», 
ділянка №20 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

193. Про затвердження гр. Малоросіянцевій Світлані Борисівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:0717, площею 0,0566 га, що розташована в громадській організації садового 
товариства «Бриз», ділянка №4, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

194. Про затвердження гр. Мильников Дмитру Марковичу проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:05:001:1746, 

площею 0,0583 га, що розташована в громадській організації садового товариства «Бриз», 
ділянка №5, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

195. Про затвердження гр. Купцову Дмитру Вячеславовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1732, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень-2», ділянка №37, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

196. Про затвердження гр. Рябовій Ользі Анатолівні 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, 144, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:01:002:0028, площею 0,1000 га. 

197. Про затвердження гр. Зуб Олексію Леонідовичу проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:01:002:0022, 
площею 0,0571 га, що розташована в садівничому товаристві «Караван», ділянка №81, 
Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 



198. Про затвердження гр. Ященко Дмитру Вадимовичу представником якого є Жерновський 
Микола Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 
(вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0132, площею 2,0000 га, що 
розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

199. Про затвердження гр. Тишину Данилу Олександровичу представником якого є харківський 
Олексій Сергійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 
(вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0140, площею 2,0000 га, що 
розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

200. Про затвердження гр. Рибалко Карині Віталіївні представником якої є Жерновський Микола 
Євгенійович проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь 
– рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0145, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

201. Про затвердження гр. Скаско Анні Андріївні представником якої є Жерновський Микола 
Євгенійович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь 
– рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0142, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

202.  Про затвердження гр. Мезеній Раді Павлівні представником якої є Жерновський Микола 
Євгенійович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь 
– рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0144, площею 2,0000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

203. Про затвердження гр. Сирніковій Єлизаветі Костянтинівні представником якої є 
Жерновський Микола Євгенійович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321655800:05:002:0143, площею 2,0000 га, 
що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
 

 

Старосалтівський селищний голова                                     Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 


