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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 грудня 2021   року                                                                      № 352-ОД 

 

У відповідності до  ст. ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»  
скликати  чергову ХХІУ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  21 грудня 2021  
року  о 12.00 годині,  яка  відбудеться в приміщенні Старосалтівської селищної ради. 
Відповідальним  особам, які готують питання на розгляд сесії селищної ради, підготувати  
інформацію  та  інші  матеріали  та подати їх селищному голові. 
                              

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

Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання. 
2. Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської селищної ради  на 

2021 рік» (20501000000). 
3. Про затвердження штатного розпису органів місцевого самоврядування  

Старосалтівської селищної ради   на 01.01.2022 рік 

4. Про затвердження штатного розпису сектору культури і туризму         
Старосалтівської селищної ради   на 01.01.2022 рік 

5.  Про затвердження штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту  
Старосалтівської селищної ради   на 01.01.2022 рік 

6. Про затвердження штатного розпису відділу соціального захисту Старосалтівської 
селищної ради   на 01.01.2022 рік 

7. Про затвердження штатного розпису  фінансового відділу    Старосалтівської 
селищної ради   на 01.01.2022 рік 

8. Про внесення змін в адресу  Гонтарівського ліцею Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського  району Харківської області . 

9. Про внесення змін в адресу  Кирилівського ліцею Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського  району Харківської області  

10. Про внесення змін в адресу  Старосалтівського ліцею Старосалтівської селищної 
ради Чугуївського  району Харківської області 

11. Про внесення змін в адресу   Хотімлянського ліцею Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського  району Харківської області 

12. Про перейменування Шестаківського ліцею Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського  району Харківської області 

13. Про внесення змін в адресу  Вишневого закладу дошкільної освіти  «Колосок» 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області. 

14. Про внесення змін в адресу  Кирилівського закладу дошкільної освіти  «Зернятко» 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області  

15. Про внесення змін в адресу  Старосалтівського закладу дошкільної освіти   
«Барвінок-100» Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської 
області  

16. Про внесення змін в адресу  Шестаківського закладу дошкільної освіти   «Веселка» 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області  

17. Про внесення змін в адресу   Комунальної установи «Старосалтівський інклюзивно-

ресурсний центр» Чугуївського  району Харківської області 



18. Про затвердження договорів 

19. Про затвердження розпоряджень голови Старосалтівської селищної ради. 

20. Про  визначення  видів громадських  робіт  та перелік об’єктів для відбування  
громадських робіт у 2022 році 

21. Про  визначення  видів суспільно-корисних робіт та переліку об’єктів   
 для відбування суспільно-корисних   робіт у 2022  році. 

22. Про затвердження місцевої цільової Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав 
дітей «Назустріч дітям»  на 2022 - 2024 роки. 

23. Про затвердження місцевої цільової Програми Створення  архіологічно- 

краєзнавчого музею Салтівської культури  у Старосалтівській ТГ  на 2022 - 2024 

роки. 
24. Про затвердження місцевої цільової Програми  відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на  2022 рік .   

25.  Про затвердження місцевої цільової  Програми « Розвитку   комунального 
підприємства  «Салтів водоканал» Старосалтівської селищної ради  на 2022-2025 

роки». 
26.   Про схвалення місцевої цільової  Програми « Відшкодування різниці в тарифів за 

послуги з водовідведення КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» . 
27. Про схвалення  місцевої цільової Програми поводження з безпритульними та 

домашніми тваринами на території Старосалтівської селищної ради на 2022 – 2026 

роки.  
28. Про схвалення в новій редакції програми територіальної оборони, мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 
військового обов’язку, призову мешканців Старосалтівської територіальної громади 
на строкову військову службу, військову службу за контрактом та службу в резерві 
до лав Збройних Сил  України та інших формувань на 2021-2023 роки.  

29. Про схвалення місцевої цільової Програми  соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської  територіальної громади на 2022 рік. 

30. 1. Про скасування рішення Молодівської сільської ради ХХХVІ сесії V скликання  від 
14 січня 2009 року №3 «Про  надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки 
у власність гр. Бичкову О.О. для житлового будівництва та дозволу виготовлення на 
неї технічної документації», на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 
га , що розташована в с. Молодова, вул. Дружби (Калініна), 18А . 

31.  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. с. Молодова, вул. 
Дружби (Калініна), 18А, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

32. Про скасування рішення Молодівської сільської ради ХХVІ сесії V скликання  від 12 
грудня 2007 року  «Про  надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у 
власність гр. Предіт В.М. та дозволу виготовлення на неї технічної документації», на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,18 га та для ведення особистого 
селянського господарства,  площею 0,18 га, що розташована в с. Молодова, вул. 
Дружби (Калініна), 16А . 

33. 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. с. Молодова, вул. Дружби 
(Калініна), 18А, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

34. Про надання дозволу гр. Гапоненко Марині Ігорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки (пай) № 187 в натурі (на місцевості) для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, , площею  3,5505 га, що розташована за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанського району, Харківської області, колишнього КСП «Молодівське», для 
подальшої передачі у спільну сумісну власність. 

35. Про надання дозволу гр. Романову Ромену Юрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки (пай) № 356в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, площею  5,1745 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 
району, Харківської області, колишнього КСП «Салтівське», для подальшої передачі 
у спільну сумісну власність. 

36. Про розірвання гр. Довбешко Володимиру Івановичу та гр. Мирошниченко 
Олександру Вікторовичу договору оренди земельної ділянки  від 06.09.2018 
зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  за 
№1641640263216 від 07.09.2018 номер запису 27873046 , для сінокосіння, 
кадастровий номер 6321655802:00:000:0279, площею 0,10га, яка розташована в с. 
Металівка, вул. Металівська, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, . 

37. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки гр. Гунченко 
Олексію Юрійовичу для сінокосіння, кадастровий номер 6321655802:00:000:0279, 
площею 0,10га, яка розташована в с. Металівка, вул. Металівська, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області.  

38. Про розірвання гр. Бондаренко Андрію Олексійовичу договору оренди земельної 
ділянки  від 15 березня 2012р, зареєстрований в Управлінні Держгеокадастру у 
Вовчанськома районі Харківської області  за №632165584000890 від 17.04.2012р., для 
сінокосіння, кадастровий номер 6321655800:00:001:0574, площею 0,050га, яка 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, . 

39. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки гр. Марченко 
Владиславу Михайловичу для сінокосіння, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0574, площею 0,050га, яка розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області.  

40. Про надання дозволу гр.. Старосільський Сергій миколайович 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. Хотімля, вул. Підлісна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

41. Про надання гр. Кульомзі Роману Юрійовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 0,20 га, розташованої в с. Шестаково, вул. Кочережка, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність 

42. Про надання гр. Товт Тетяні Володимирівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321682001:00:000:0029, площею 0,3500 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

43. Про надання гр. Коломієць Людмилі Григорівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321682000:04:000:0037, площею 2,000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

44. Про надання гр. Коломієць Сергій Павлович дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321682000:04:000:0037, площею 2,000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

45. Про надання гр. Вдовенко Сергію Сергійовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

46. Про надання гр. Вдовенко Анні Олегівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

47. Про надання гр. Трикутько Тетяні Миколаївні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321688400:02:003:0172, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

48. Про надання гр. Трикутько Сергію Вікторовичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки з  кадастровим номером 
6321688400:02:003:0172, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

49. Про надання 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. 

50.  Про погодження, Державній службі геології та надр України, надання спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску 
Шестаківської ділянки ТОВ «Охорона мастерс», що знаходиться на території 
Старосалтівської територіальної громади  

51.  Про надання дозволу База відпочинку «Дружба» на розробку проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної  ділянки для рекреаційних цілей, орієнтовною площею 
0,40га, яка розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 6 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району Харківської 
області,  для подальшої передачі вказаної земельної ділянки в оренду. 

52. Про надання дозволу База відпочинку «Дружба» на розробку проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної  ділянки для рекреаційних цілей, орієнтовною площею 
0,90га, яка розташована в  смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 6 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району Харківської 
області,  для подальшої передачі вказаної земельної ділянки в оренду. 

53.  Про надання дозволу База відпочинку «Дружба» на розробку проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної  ділянки для рекреаційних цілей для обслуговування бази 
відпочинку «Дружби», орієнтовною площею 0,80га, яка розташована за межами 
населеного пункту смт. Старий Салтів, на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району Харківської області,  для подальшої передачі 
вказаної земельної ділянки в оренду. 

54. Про розгляд звернення База відпочинку «Дружба» щодо перегляду рішення селищної 
ради щодо виділення земельної ділянки з кадастровим номером 



6321655800:00:001:1063, для індивідуального садівництва, площею 0,0979га, в звязку 
з тим що на даній земельній ділянці є обєкти нерухомості які знаходяться в власності 
База відпочинку «Дружба». 

55.  Про затвердження гр. Клячовій Ганні Митрофанівні 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. Вівсяна, 12, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321684401:00:000:0248, площею 0,250 га. 

56.  Про затвердження  гр. Кульомза Юрію Володимировичу технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. 
Шестакове, вул. Кочережка, 246, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність з кадастровим номером 6321689201:00:001:0275 площею 0,2500 
га. 

57. Про затвердження гр. Капусник Олегу Миколайовичу технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої в с. Зарічне, 
вул. Гагаріна, 28, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність з кадастровим номером 6321655803:00:000:0349 площею 0,1524 га. 

58. Про затвердження гр. Смик Наталі Сергіївні проекту 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 6321655800:00:002:0612, площею 0,0475 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Семенова, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

59. Про затвердження гр. Мирошниченко Лідії Іванівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:01:002:0014, площею 0,0550 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Караван», ділянка №97, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

60. Про затвердження гр. Малоросіянцевій Світлані Борисівні проекту 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. 

61. Про затвердження гр. Мильников Дмитру Марковичу проекту 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. 

62. 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. 

63. Про затвердження гр. Симоненко Вірі Іванівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1795, 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. 

64. Про затвердження гр. Абрамченко Марині Євгенівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель технічної 
інфраструктури в землі житлової та громадської забудови для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, вул. Семенова, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:002:0609, площею 0,1500 га. 

65. 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. 

66. Про затвердження гр. Шатковській Інні Вікторівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:002:0278), кадастровий номер 
6321688400:02:002:0170 площею 1,4 га, що розташована за межами населеного 
пункту с. Хотімля, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

67. Про затвердження гр. Абрамченко Ігорю Михайловичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:002:0278), кадастровий номер 
6321688400:02:002:0169 площею 1,4 га, що розташована за межами населеного 
пункту с. Хотімля, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

68. Про затвердження гр. Мартиненко Володимиру Івановичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0768 площею 1,00 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

69.  Про затвердження гр. Мартиненко Людмилі Володимирівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0769 площею 1,00 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. Сизранцевій Тетяні Вячеславівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:002:0275), кадастровий номер 
6321688400:02:002:0168 площею 1,6 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. Лобас Ганні Дмитрівні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 
земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321688400:02:002:0275), кадастровий номер 
6321688400:02:002:0166 площею 1,4 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. Мироненко Людмилі Григорівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682008:00:000:0014, 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. 

73. Про затвердження гр. Шепеленку Данилу Миколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682008:00:000:0016, 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. 

74. Про затвердження гр. Андрущенку Євгенію Дмитровичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682008:00:000:0013, 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. 

75. Про затвердження гр. Баркаловій Ірині Олександрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682008:00:000:0012, 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. Лисаченку Геннадію Анатолійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0035, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

77.  Про затвердження гр. Тетюцькій Євгенії Вікторівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0036, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

78. Про затвердження гр. Прасолу Віктору Борисовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0051, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

79.  Про затвердження гр. Федорченко Аллі Петрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0052, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

80.  Про затвердження гр. Волосник Любові Олександрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0053, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 



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

81. Про затвердження гр. Колеснику Станіславу Олександровичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0054, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

82. Про затвердження гр. Мироненку Богдану Ігоровичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682008:00:000:0015, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

83. Про затвердження гр. Нінітюку Андрію Борисовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0056, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

84. Про затвердження гр. Кулаку Віктору Васильовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0057, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

85. Про затвердження гр. Кулику Денису Вікторовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0059, 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. 

86. Про затвердження гр. Лисаченко Сергію Анатолійовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0033, 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. 

87. Про затвердження гр. Лисаченко Анатолію Михайловичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0034, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

88. Про затвердження гр. Лисаченко Ірині Володимирівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0035, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 



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

89. Про затвердження гр. Лисаченко Матвію Геннадійовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:00623, 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. 

90. Про затвердження гр. Лисаченко Світлані Парфиріївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:00363, 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. 

91. Про затвердження гр. Брацюк Валерії Олександрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0033, 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. 

92. Про затвердження гр. Головко Максиму Леонідовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0032, 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. 

93. Про затвердження гр. Шевченко Тетяні Вікторівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0061, 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. 

94. Про затвердження гр. Стешенко Вікторії Володимирівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0063, 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. 

95. Про затвердження гр. Тетюцькій Аллі Михайлівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0060, 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. 

96. Про затвердження гр. Лисаченко Марині Миколаївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0034, площею 2,000 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 



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

97. Про затвердження гр. Нагорному Сергію Олександровичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:03:000:0034, площею 1,500 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

98. Про затвердження гр. Нагорній Вікторії Євгенівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:03:000:0033, площею 2,00 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

99. Про затвердження гр. Козак Дмитру Івановичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:04:000:0031, площею 2,00 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

100. Про затвердження гр. Печенізькій Ірині Миколаївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:05:003:0504, площею 1,9262 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

101. Про затвердження гр. Печенізькому Сергію Петровичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:05:003:0505, площею 1,9262 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

102. Про затвердження гр. Пасько Миколі Яковичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321655800:05:003:0503, площею 1,9262 га, що розташована за 
межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

103. Про затвердження гр. Шарапову Сергію Станіславовичу проекту 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 

104. Про затвердження Ф/Г «Юпітер» технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (пай) № 
160, кадастровий номер 6321688400:02:003:0079, площею 5,10 га,  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва,  що розташована 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 «Хотімлянське», для подальшого оформлення права 
оренди. 

105. 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. 

106. Про затвердження гр. Бабій Оксані 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. Молодівський 
шлях, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0349, площею 0,15 га. 

107. Про затвердження гр. Кучерявому Сергію Івановичу 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 с. Хотімля, вул. Підлісна, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1171, площею 0,2065 га. 

108. Про затвердження гр. Андрющенко Ганні Сергіївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва, кадастровий 
номер 6321655800:00:001:1064, площею 0,1000 га, що розташована за межами 
населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

109. Про затвердження гр. Симоненко Анастасії Володимирівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:02:002:0024, площею 0,12 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. Коломієць Любов Володимирівна проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:00:001:1063, площею 0,0979 га, що розташована смт Старий 
Салтів, вул. Лужанський шлях, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

111. Про затвердження  гр. Іванову Володимиру Лукичу технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, громадських будівель і споруд (присадибна ділянка),яка розташованої за 
адресою с. Хотімля, пров. Перемиги 3В, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність з кадастровим номером 6321688401:00:000:1172 площею 
0,2500га. 

112. Про надання гр. Діхтенку Віктору Олександровичу дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0126 га, що розташована в 
садово-городньому товаристві «Джерело», ділянка №96б на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 

113. Про надання дозволу гр. Андрущенко Геннадію Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, за кадастровим номером 6321655800:00:003:0160, площею 0,0584 
га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лісна, 24, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої викупу земельної ділянки. 



114.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради №1556 від 28 
вересня 2021 року ХVІII сесії VІІІ скликання «Про надання гр. Баглаєнко Наталії 
Миколаївні дозволу на виготовлення  проекту 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 142, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність» . 

115. Про надання дозволу гр.. Гайлюнас Олександру Дмитровичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка, орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі 
Українки, 142, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

116.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради № 1555 від 28 
вересня 2021 року ХVІII сесії VІІІ скликання «Про надання гр. Агаєву Фуаду Аллахяр 
огли дозволу на виготовлення  проекту 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» . 

117. Про надання дозволу гр.. Пирожковій Марині Сергіївні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка, орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі 
Українки, 140, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

118. Про надання дозволу гр. Соріній Аллі Мусіївні 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), за кадастровим номером 
6321689201:00:002:0095, площею 0,050 га, що розташована в с. Шестакове, вул. 
Ковалівка, 30, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 

119. Про скасування рішення Виконавчого комітету Старосалтівської селищної 
ради №82 від 23 червня 2000року  «Про надання гр. Борзиленко Володимиру 
Олександровичу в постійне користування для ведення особистого підсобного 
господарства земельної ділянки», орієнтовною площею 1,000 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 надання гр. Борзиленко Володимиру Олександровичу дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної 
власності, площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

121. Про надання дозволу гр.. Красюк Наталі Олександрівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в с. 
Шестакове, вул. Бондарівка,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

122. Про надання дозволу гр.. Симоненко Вірі Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,2975 га, розташованої в с. Зарічне, вул. 
Соснова,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність 



123. Про надання гр. Мазниці Ользі Геннадіївні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства сусідній  кадастровий номер 6321655803:00:000:0233, 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. 

124. Про надання гр. Куканову Іллі Ігоровичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321655800:03:002:0311, 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. 

125. Про надання гр. Єлісєєвій Олені Володимирівні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321655800:03:002:0311, 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. 

126. Про надання гр. Самченко Євгену Миколайовичу дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321655800:03:002:0311, 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. 

127. Про надання гр. Довгопол Катерині Сергіївні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321655803:00:000:0329 (архівний  6321655803:00:000:0273), 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. 

128. Про надання гр. Васильченко Ганні Іванівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321684400:01:001:0887 (архівний  6321684400:01:001:0583), 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. 

129. Про надання гр. Васильченко Ірині Володимирівні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321684400:01:001:0887 (архівний  6321684400:01:001:0583), 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. 

130. Про надання гр. Васильченко Олегу Михайловичу дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321684400:01:001:0887 (архівний  6321684400:01:001:0583), 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. 

131. Про надання гр. Фатєєву Сергію Анатолійовичу дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 



селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
6321655800:05:002:0125, 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. 

132. Про надання гр. Державному підприємству «Центральне конструкторське 
бюро «Протон» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення для обслуговування бази відпочинку «Рассвет» , орієнтовними площами 
0,3705 га та 0,8885 га , розташованих за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в оренду. 

133. 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 в смт. Старий Салтів, вул. Молодівський шлях 3, за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
оренду. 

134.  Про розгляд звернення гр. Колікова Івана Олексійовича щодо призначенні 
комісії до розгляду питання стосовно земельної ділянки, яка розташована в с. 
Хотімля, вул. Озерна, 36. 

135. Про розгляд звернення Харківської обласної громадської організації «Спілка 
ветеранів АТО» щодо врахуванні при проведенні та за результатами інвентаризації 
сільськогосподарських земель , що знаходяться на території Старосалтівської 
селищної ради, необхідність резервування земельних ділянок для учасників АТО з 
Харківської області загальною площею 36-40 га . 

136. 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. Чижову Миколі Михайловичу, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1088, площею 0,2500 га, що розташована в с.Хотімля, вул. 
Новоселівська, 13, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі у приватну власність. 

137.  Про затвердження гр. Чередніченко Ользі Анатолівні 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. Світла, 33, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0457, площею 
0,1441 га. 

138. Про затвердження гр. Динник Катерині Василівні 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. Свободи, 18, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1003, площею 
0,1258 га. 

139. Про затвердження гр. Стьопіній Світлані Олексіївні 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. Свободи, 18, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:000:0363, площею 
0,2500 га. 



140. Про затвердження гр. Черняк Олені Артурівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1749, площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №545, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

141. Про затвердження гр. Провоторову Олегу Геннадійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1781, площею 0,06 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №277, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

142.  Про затвердження гр. Черняк Юрію Андрійовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1748, площею 0,12 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №545-а, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

143.  Про затвердження гр. Ткаченко Юлії Олегівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1780, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №29, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

144.  Про затвердження гр. Гейдарову Артуру Расуловичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1785, площею 0,12 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №524, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

145.  Про затвердження гр. Лукаш Людмилі Вікторівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:1784, площею 0,06 га, що розташована в садівничому товаристві 
«Женьшень», ділянка №44, Чугуївського (Вовчанського)  району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

146.  Про затвердження гр. Тіщенко Максиму Леонідовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1779, площею 0,0675 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №544-А, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

147.  Про затвердження гр. Бабаєву Руслану Миколайовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1787, площею 0,06 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №43, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

148.  Про затвердження гр. Лученцовій Олені Василівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:05:001:174785, площею 0,0626 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №45, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

149. Про затвердження гр. Весельському Олександру Юрійовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:05:001:17865, площею 0,0789 га, що розташована в 
садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №366, Чугуївського (Вовчанського)  
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

150. Про затвердження гр. Овсійчуку Михайлу Миколайовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:05:001:17825, площею 0,06 га, що розташована в 
садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №24, Чугуївського (Вовчанського)  
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

151. Про затвердження гр. Мироненку Руслану Ігоровичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 



господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321682000:01:000:0055, 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. 

152. Про затвердження гр. Лементі Тетяні Вікторівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства,  кадастровий номер 
6321688401:00:000:1176, площею 0,1796 га, що розташована за адресою с. Хотімля 
вулиця Широка, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

153. Про затвердження гр. Спаській Олександрі Ігорівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд( присадибна ділянка) кадастровий номер 
6321655800:00:002:0613, площею 0,1000 га, що розташована за адресою смт. Старий 
Салтів вулиця Лесі українки 132, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в 
приватну власність. 

154. Про затвердження гр. Мурги Тетяні Іллівнні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва кадастровий номер 
6321655800:05:001:1798, 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. 

155.  Про затвердження гр. Івакіній Ганні Миколаївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321684400:01:002:0572, 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. 

156. 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. 

157. 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. 

158.  Про надання гр. Зуб Івану Яковичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

159.  Про надання гр. Роздайбіді Веронікі Анатоліївні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земельної ділянки, орієнтовною площею 0,7 га, 
розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 



160. Про надання гр. Мельник Ларисі Валеріївні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №139 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

161.  Про надання гр. Тимків Тетяні Станіславівні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №531 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

162. Про надання гр. Тимків Сергію Мироновичу дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №530 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

163. 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. 

164.  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. 

165. 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 

166. 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. 

167. 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. 

168. 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. 

169. 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. 
170. 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. 

171. 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. 

172. 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. 

173. 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. 

174. 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 

175. Про надання дозволу гр.Сивоус Валентині Михайлівні, Зоріній Оксані 
Валентиновні, Сивоус Валентину Йосиповичу  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,2500 га, що 
розташована в с.Молодова, вул.Садова, буд. 47., Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

176. 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. 

177. 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. 

178. 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. 

179. 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. 

180. 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 

181. 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. 

182. 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. 

183. 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. 

184. 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. 

185. 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 

186. 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. 

187. 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. 

188. 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. 

189. 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. 

190. 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. 

191. 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. 

192. 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. 

193. 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. 

194. 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. 

195. 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. 

196. 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. 

197. 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. 

198. 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. 

199. 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. 

200. 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. 

201. 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. 

202. 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. 

 

 

                  В день проведення  сесії селищної  ради організувати  реєстрацію  депутатів та                      
запрошених  на сесію ( відповідальна – секретар селищної ради   Курсачова  Г.С.) 
 

 

  

              Старосалтівський селищний голова                                           Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


