
                                                                                                                    ПРОЕКТ 

                                                               УКРАЇНА 

                                        СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                       ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                          LІІ (51)    СЕСІЯ      VІІ СКЛИКАННЯ 

 

28   травня   2019  року                                                РІШЕННЯ  № 

 

Про порядок  денний   LІІ (52)  сесії    Старосалтівської селищної ради   VІІ  

скликання 

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

Старосалтівська селищна рада      ВИРІШИЛА : 

   Затвердити  для  розгляду на LІІ  (52)  сесії    Старосалтівської селищної ради   VІІ  

скликання  такий  порядок  денний: 

1.Про встановлення місцевих податків  та зборів  на 2020 рік.  

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

«Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік». 

3.Про  виділення  коштів  в сумі 28000 гривень  на співфінансування  проекту «Ефективна  

медицина  в громаді» 

4.Внесення  змін до Програми «Здоровий  спосіб життя - вибір  молоді Салтівщини». 

5.Внесення змін до штатного розпису ДНЗ я/с «Колосок».  

6.Про  затвердження  Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) Старосалтівської 

селищної ради. 

7.Про затвердження  договору  оренди частини  приміщення Старосалтівської селищної ради 

за адресою смт Старий  Салтів, вул. Перемоги,15 з  ХДАТ «Укрпошта». 

8.Про надання пільги  Воловик  Оксані  Миколаївні 50 % від  вартості батьківської плати по  

утриманню дитини Воловик Єви в ЗДО я/с «Барвінок-100». 

9.Про надання  пільги  Сердюк Анні  Юріївні по  безкоштовному  утриманню дитини Прасол 

Антоніни в ЗДО я/с «Барвінок-100». 

10.Про  внесення   змін  до  складу виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради. 

11.Про створення комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний центр Старосалтівської 

селищної ради» Вовчанського району, Харківської області. 

12.Про  виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.06.2018 

року по справі  № 820/1497/18 за адміністративним позовом Іванова Віталія Вікторовича до 

Старосалтівської селищної ради.                                                                                                                                                                                      

13.Інформація  заступника Старосалтівського  селищного  голови Колкутіна  К.М. щодо  

покращення  роботи КП «Салтів водоканал». 

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

господарства Маймуліна М.С.  щодо проведення  інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення, що  були  передані із  державної до  комунальної  

власності Старосалтівської селищної ради, згідно  акту приймання-передачі  від 21.12.2018 

року.  

15.Доповідь депутата виборчого округу № 22 Лебеденка А.С. щодо  звіту перед  виборцями  

13.04.2019 року.   



 

16.Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХLSVІІІ сесії VІ скликання 

від 20 вересня 2013 року  «Про надання дозволу гр. Маймуліну Артему Геннадійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по провул. Банний, буд. 2а 

в смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області», а саме: доповнити рішення 

видом угідь. 

17. Про надання дозволу гр. Валковській Тетяні Миколаївні на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Хотімля, 

провул.. Озерний, 2, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

18.Про надання дозволу гр. Глазунову Олександру Кириловичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в с. Зарічне, вул. 

Гагаріна, 7, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

19.Про надання дозволу гр. Калініченко Тетяні Вячеславівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Молодова, 

вул. Новоселівка, 2, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

20. Про надання дозволу гр. Білоус Олені Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею 0,19 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Рибалко, 11, 

Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність. 

21.Про надання дозволу гр. Наумовій Ірині Анатоліївні на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,18 га, що розташована в с. Хотімля, вул. 

Першотравнева, 15, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

22. Про надання дозволу гр. Сіухіну Сергію Володимировичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

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

Салтів, вул. Некрасова, 4, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 

в приватну власність. 

23.Про надання дозволу гр. Крекніній Наталі Іванівні на виготовлення технічної 

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



місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Молодова, 

вул. Салтівська, 35, Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

24.Про надання  дозволу гр.. Крекніній Наталі Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,33 га, що розташована в с. Молодова, вул.. Соловйова, 

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

25.Про надання дозволу гр.. Лосінець Костянтину Вікторовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських  будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 

га, що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, Вовчанського району, Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність. 

26.Про надання  дозволу гр.. Зоріну Олександру Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,30 га та 0,60 га, що розташована за межами населеного 

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

області, для подальшої передачі в приватну власність. 

27.Про надання дозволу гр.Сіухіну Сергію Володимировичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення сінокосіння, орієнтовною 

площею 0,60 га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул.. Південна, Вовчанського району, 

Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в оренду. 

28.Про надання дозволу гр.. Макогончук Надії Петрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві «Подлесное», 

ділянка №76 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

29.Про надання дозволу гр.. Кундіусу Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,3455 га, що розташована за межами населеного пункту 

с. Зарічне на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої передачі земельну ділянку в оренду. 

30.Про надання дозволу гр.. Холодій Павлу Станіславовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,3 га, за  адресою  с.Молодова,Старосалтівської 

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

власність.  

31.Про надання дозволу гр.. Дроновій Любові Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в с.Хотімля, вул.. Щербака, 

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

32. Про надання дозволу гр.. Боровик Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва, 

орієнтовною площею 0,01 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Світла, Вовчанського 

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



33.Про надання дозволу гр. Отрощенко Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) кадастровий номер 6321655800:00:000:0160, для обслуговування будівлі магазину 

площею 0,1006 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Харківська, 7, Старосалтівської 

селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої укладення договору 

оренди земельної ділянки. 

34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

Карагодській Катерині Іванівні, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 

забудовані землі), кадастровий номер 6321688401:00:000:1079, площею 0,2258га, що 

розташована за адресою с. Хотімля, вул. Харківська, 64, Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

35.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

Пузанову Сергію Миколайовичу, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 

забудовані землі), кадастровий номер 6321688401:00:000:1061, площею 0,1253га, що 

розташована за адресою с. Хотімля, вул. Озерна, 63, Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

Читовій Ользі Вікторівни, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 

забудовані землі), кадастровий номер 6321689202:00:000:0089, площею 0,2500га, що 

розташована за адресою с. Федорівка, вул. Федорівська, 314а, Старосалтівської селищної 

ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

Курсачовій Галині Северинівні, із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - 

забудовані землі), кадастровий номер 6321655800:00:003:0267, площею 0,1500га, що 

розташована за адресою смт Старий Салтів, вул. Міжнародна, 54, Старосалтівської селищної 

ради Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі у власність. 

38.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 98 в натурі (на місцевості) гр. Зайченко Галії 

Аслямівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, , кадастровий номер 

6321688400:02:002:0274, площею 4,4852га, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, 

колишнього КСП «Хотімлянське», для подальшої передачі у власність. 

39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки (пай) № 147 в натурі (на місцевості) гр. Ланцова 

Андрія Андрійовича, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 6321688400:01:001:0182, площею 4,66242га, що розташована за межами 



населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 

Харківської області, колишнього КСП «Молодівське», для подальшої передачі у власність. 

40.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), гр. Осипенку Олексія Леонідовичу, кадастровий номер 6321655800:00:003:0250, 

площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Південна, 38, Старосалтівської 

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

приватну власність. 

41.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), гр. Горшкову Олексію Валентиновичу, кадастровий номер 

6321688401:00:000:1064, площею 0,2416 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Польова, 2/Д, 

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

передачі в приватну власність. 

42.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), гр. Дудоладу Андрію Борисовичу, кадастровий номер 6321688401:00:000:1080, 

площею 0,2423 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Польова, 2-Е, Старосалтівської 

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

приватну власність. 

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

Науменку Олександру Олександровичу для ведення садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, вид угідь-рілля, кадастровий номер 

6321655802:00:000:0286, площею 0,040га, що розташована в с. Металівка, вул. Металівська, 

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

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини  земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0710, загальною площею 

3,2798га, на яку поширюється право сервітуту (07.10) та право суперфіцію (08- право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови), розташованої на території ХОЦ 

яхт-клубу в смт  Старий Салтів, вул. Лужанський щлях, 2, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої укладення договору на встановлення сервітуту та суперфіцію в межах 

земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0464, площею 0,0268га, для 

будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного призначення із земель рекреаційного 

призначення, для заняття парусним спортом гр. Новаченку Олександру Олександровичу 

яка розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 2, Вовчанського району, 

Харківської області. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини  земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0710, загальною площею 

3,2798га, на яку поширюється право сервітуту (07.10) та право суперфіцію (08- право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови), розташованої на території ХОЦ 

яхт-клубу в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський щлях, 2, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої укладення договору на встановлення сервітуту та суперфіцію в межах 

земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0465, площею 0,0100га, для 

будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного призначення із земель рекреаційного 

призначення, для заняття парусним спортом гр. Артюшенку Анатолію Сергійовичу яка 



розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 2, Вовчанського району, 

Харківської області. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини  земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0710, загальною площею 

3,2798 га, на яку поширюється право сервітуту (07.10) та право суперфіцію (08- право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови), розташованої на території ХОЦ 

яхт-клубу в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський  щлях, 2, Вовчанського району, Харківської 

області, для подальшої укладення договору на встановлення сервітуту та суперфіцію в межах 

земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0470, площею 0,0248га, для 

будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного призначення із земель рекреаційного 

призначення, для заняття парусним спортом гр. Кауну Валерію Ігоровичу, яка розташована 

в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 2, Вовчанського району, Харківської області. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва, гр. Лозовій Ользі Вікторівні, кадастровий номер 

63216892001:01:002:0505, площею 0,1200га, що розташована в садівничому товаристві 

«Ягодка», ділянка №28 , за межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради, 

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

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 6321655800:00:001:0770, загальною площею 4,000га, що знаходиться в 

оренді ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» для будівництва та обслуговування обєктів 

рекреаційного призначення, яка розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський щлях, 2-

а, Вовчанського району, Харківської області, на 47 земельних ділянок, та отримання дозволу 

на  подальшої передачі їх в суборенду фізичним та юридичним особам.  

49. Про надання дозволу гр. Боровікову Сергію Вікторовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№19, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

50. Про надання дозволу гр. Цистан Валентині Миколаївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№137, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

51. Про надання дозволу гр. Горозій Людмилі Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№139, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

52.Про надання дозволу гр. Лукавенко Геннадію Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№21, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

53. Про надання дозволу гр. Цистану Владиславу Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 



орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№134, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

54. Про надання дозволу гр. Цистану Василю Григоровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№136, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

 55. Про надання дозволу на виготовлення гр. Цистан Елеонорі Олегівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№135, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

56. Про надання дозволу гр. Куриленко Анні Вікторівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№132, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

57. Про надання дозволу гр. Бондарю Івану Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200га, розташованої в садівничому товаристві «Подлесное», ділянка 

№138, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

58. Про надання дозволу гр.. Куриленко Анні Вікторівні 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 0,1450 га, що розташована в смт Старий 

Салтів, вул.. Лужанський шлях, 4-а, Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

59. Про надання дозволу гр. Цистану Владиславу Васильовичу на виготовлення технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки кадастровий номер 

6321655800:03:001:0070, площею 1,60га, для ведення  індивідуального садівництва, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

Вовчанського району, Харківської області. 

60. Про надання дозволу гр. Зіненко Ларисі Петрівні на виготовлення технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки кадастровий номер 

6321655800:03:001:0048, площею 1,60га, для ведення  індивідуального садівництва, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

Вовчанського району, Харківської області. 

61. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХLІІІ сесії VІІ скликання 

від 25 вересня 2018 року №2081 «Про надання дозволу гр.Собран Владиславу Вікторовичу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння за 

адресою с. Металівка, за земельною ділянкою по вул. Металівська, 39», а саме: замінити 

слова «житлової та громадської забудови» на « землі сільськогосподарського призначення». 



62.Про надання  дозволу Обслуговуючому кооперативу «ЖБТ «Стройінвест» на розроблення 

детального плану території планувальної організації будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення, та житлової, садової, дачної забудови земельної ділянки 

кадастровий номер  6321655800:00:001:0354, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 

Лужанський шлях, 4-Б, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської 

області. 

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

Любові Георгіївні для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

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

сіножаття), площею 2,000 га, що розташована в с. Молодова, вул. Соловйова Н., 28, 

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

64. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення приватної власності гр. Федюкіної Тетяни Генадіївни, кадастровий 

номер 6321655802:00:000:0163, з «для ведення особистого селянського господарства» в «для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд», площею 

0,2200 га, що розташована в с. Металівка, вул. Металівська, 69,  Вовчанського району, 

Харківської області. 

65. Про надання дозволу гр. Реброву Петру Григоровичу на виготовлення технічної 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в с.Зарічне, вул. 

Озерна, 8, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність. 

66. Про надання дозволу гр. Дяченко Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої в садово-городному товаристві «САЛТІВ», 

ділянка №84, за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 

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

67. Про розгляд заяви від ініціативної груп щодо передачі в комунальну власність території 

під ставком в с. Радькове  та організації місця громадського відпочинку для жителів 

Старосалтівської ОТГ. 

68.Про надання дозволу  на  виготовлення  технічної документації  щодо  інвентаризації 

земельної ділянки земель  загального  користування  (місць громадського  відпочинку)  за  

Старосалтівською селищною  радою, що  розташована в смт Старий  Салтів, вулиця Лесі 

Українки (колишня  Леніна)    що  знаходиться   у власності  Старосалтівської  громади  в 

особі  Старосалтівської селищної ради  - зелена  зона площею 22,0  га. 

69.Про  надання  премії  Старосалтівському  селищному  голові Коновалову  Е.П.  за травень 

2019 року. 

 РІЗНЕ. 

 

                        Старосалтівський  селищний  голова                       Е.П.Коновалов 

 

 

 


