
 
УКРАЇНА 

                     СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

       ЧУГУЇВСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                               Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

  19 квітня 2021   року                                                                      № 141-ОД 

У відповідності до  ст.ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в 
Україні»  скликати Х сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  27 квітня 
2021  року  о 10.00 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 Х   сесією Старосалтівської  

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

2021 рік» (20501000000). 
3. «Про затвердження  бюджетних призначень головному розпоряднику коштів 

селищного  бюджету Старосалтівської селищної  ради «Відділу освіти, молоді та 
спорту Старосалтівської селищної ради  Чугуївського району Харківської 
області». 

4. «Про затвердження  бюджетних призначень головному розпоряднику коштів 
селищного  бюджету Старосалтівської селищної  ради «сектору культури та 
туризму Старосалтівської селищної ради  Чугуївського району Харківської 
області». 

5. «Про затвердження  бюджетних призначень головному розпоряднику коштів 
селищного  бюджету Старосалтівської селищної  ради «відділу соціального 
захисту населення  Старосалтівської селищної ради  Чугуївського району 
Харківської області». 

6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення, а 
саме  виділення субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету для 

виготовлення бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей у 2021 році 
7. Про внесення змін до структури  відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської 

селищної ради  Чугуївського району Харківської області. 
8. «Про забезпечення функціонування програми «Стимулювання педагогічних 

працівників закладів освіти Старосалтівської селищної ради на 2021-2025р»  
9. Про прийняття у спільну комунальну власність таварів та матеріальних цінностей, 

переданих програмою DOBRE для проєкту відповідно до актів приймання – 

передачі майна ( послуг) AA-D-0445. 

10. «Про затвердження договорів,  які укладені від 11.04.2021р.по 14.04.2021р.» 

11. «Про затвердження розпоряджень,  які укладені від 02.01.2021р.по 31.03.2021р.» 

12. « Про виготовлення штампів Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області за зразком згідно Додатків.» 

13. «Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги, як натуральні 
надходження, дрова для опалення в кількості 7,0 кб.м. в сумі 700,00грн. в 
Шестаківський ліцей від спонсорів. 



14. «Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги, як натуральні 
надходження, дрова для опалення в кількості 18,75 кб.м. в сумі 3300,00грн. в 
Шестаківський ліцей від спонсорів. 

15. «Про затвердження акту оприбуткування благодійної допомоги, як натуральні 
надходження електросушилки (б/у)-4шт.в сумі 1200,00 грн. 

16. «Про затвердження акту передачі в постійне користування основних засобів з 
Кирилівського ліцею Кирилівському СБК матеріалів». 

17. Про виділення коштів  на співфінансування проєкту «Ефективна медицина в  
громаді», у розмірі 150 тис. грн. (30% від суми гранту) в разі перемоги. 

18. Про виділення коштів  на співфінансування проєкту «Наша громада», у розмірі 
100 тис. грн. (20% від суми гранту) в разі перемоги. 

19. Про виділення коштів Центру надання соціальних послуг Вовчанської міської 
ради, для забезпечення вимог Закону «Про охорону праці», на  суму 800 грн за 
КЕКВ: 

- 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання засобів 
індивідуального захисту (спеціальні гумові рукавиці) у сумі 800,00 грн; 

20. Про виділення коштів Центру надання соціальних послуг Вовчанської міської 
ради, для забезпечення вимог Закону «Про охорону праці», на  суму 1500.00 грн за  
КЕКВ: 

- 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення періодичних 
медичних оглядів працівників у сумі 1500,00 грн. 

21. « Про постановку на баланс селищної ради меблів та комп’ютерної техніки  
отриману від партнерів NIRAS Sweden ЕB та  ТОВ «АРТ- ПРОМ»  в рамках 
програми  U- LEAD з Європою. 

22. «Про внесення змін до програми «Здоровий спосіб життя – вибір молоді 
Салтівщини», а саме -  виділення коштів в сумі 10 000. 00грн на забезпечення 
команди старосалтівськоїТГ у Всеукраїнському фізкультурно- оздоровчому заході 
серед учнів «Cool Games». 

23. «Про прийняття на баланс Старосалтівської селищної ради вуличне освітлення с 
Зарічне вул Набережна ТП 261». 

24. Про затвердження Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) 
Старосалтівської селищної ради  

25.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради LXХVІІІ сесії VІІ 
скликання  №3998 від 25 серпня 2020 року «Про надання дозволу гр.. Кучмі 
Людмилі Дмитрівні на виготовлення  проєкту землеустрою, щодо відведення 
земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства», 
орієнтовною площею 2,00 га, за рахунок сформованої земельної ділянки  
кадастровий номер 6321689200:02:002:0580, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 

26.  Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради LXХVІІІ сесії VІІ 
скликання  №3992 від 25 серпня 2020 року «Про надання дозволу гр.. 
Цибуковській Наталі Олександрівні на виготовлення  проєкту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства», 
орієнтовною площею 2,00 га, за рахунок сформованої земельної ділянки  
кадастровий номер 6321689200:02:002:0580, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність». 

27. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХІV сесії VІІ 
скликання  від 20 грудня 2019 року №3285 «Про надання дозволу на виготовлення 



проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Федосєєнко Михайлу 
Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства» за рахунок 
земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321684400:02:002:0275), площею 1,000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, а саме змінити площу з 1,0 га на1,2 га згідно 
геодезичної зйомки.. 

28.  Про надання дозволу гр. Картавській Зінаїді 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 0,180 га, що 
розташована в с. Хотімля, вул. Широка, 14, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 
 

29. Про надання дозволу гр. Абрамченко Наталі Сергіївні 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 0,1500 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Пушкіна, 33, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

30.  Про надання дозволу гр. Манько Івану 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 0,1500 га, що 
розташована в смт старий Салтів, вул. Велика, 25, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

31.  Про надання дозволу гр. Лук’яненко Андрію Олександровичу 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 
0,1500 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Підлісна, 11, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

32. Про надання дозволу гр. Тимченко Ганні Семенівні 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. Хотімля, вул. Харківська, 7, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

33.  Про надання дозволу гр. Величко Ганні 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 0,1500 га, що 
розташована в с. Зарічне, Гагаріна, 32, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі приватну власність. 

34. Про надання дозволу гр. Бабіч Марині Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 



земель комунальної власності (кадастровий номер 6321684400:01:002:0586), 
площею 1,6842 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі приватну власність. 

35.  Про надання дозволу гр. Кучерявому Сергію Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної   ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських   будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Підлісна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

36. Про надання дозволу гр. Коновій Валентині Федорівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної   ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Вишневе, вул. 
Молодіжна, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

37.  Про надання дозволу гр. Сердюк Станіславу Станіславовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських   будівель   і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Підлісна, 
22-Б, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

38. Про надання дозволу гр. Сердюк Станіславу Васильовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Підлісна, 
14-Б, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

39.  Про надання дозволу гр.Сіндій Аллі Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Соснова, 
20-А, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

40. Про надання дозволу гр. Родіну Антону Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею від 0,09 га до 0,15 га, що розташована в смт Старий 
Салтів в районі вулиць Івана Франка, Свободи Слобідська, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 

41. Про надання дозволу гр. Родіній Наталі Василівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею від 0,09 га до 0,15 га, що розташована в смт Старий 
Салтів в районі вулиць Сонячна, Північна, Польова, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

42.  Про надання дозволу гр. Горякіній Юлії Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 
ділянка)  орієнтовною площею 0,22 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Ольхова, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

43. Про надання дозволу гр. Сербіну Віталію Михайловичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного 
будівництва,  орієнтовною площею 0,10 га, що розташована в смт. Старий Салтів, 
вул. Лесі Українки, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

44. Про надання дозволу гр. Сердечній Антоніні Василівні на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж  земельної ділянки  для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), орієнтовною площею 0,0764 га, що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Щербака, 5, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в оренду. 

45.  Про надання дозволу гр. Коломієць Любові Володимирівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва, 
орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Лужанський 
шлях, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

46.  Про надання гр. Поваляєвій Антоніні Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною площею 0,25 га, розташованої в с. Зарічне, 
вул. Набережна, 5, Чугуївського району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

47. Про надання гр. Лементі Тетяні Вікторівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною площею 0,25 га, розташованої в с. 
Хотімля, вул. Широка, 24, Чугуївського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

48. Про надання гр. Курочці Сергію Петровичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655803:00:000:0273), 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. 

49. Про надання гр. Починок Анатолію Васильовичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною 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. 

50.  Про надання гр. Заїченко Людмилі Григорівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною площею 2,0 га, розташованої в с. 
Молодова, вул. Дружби, 2, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 



51.  Про надання гр. Червяк Анатолію Івановичу дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га, розташованої в с. 
Шестакове, вул. Гуліївка, 77, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

52. Про надання гр. Пасічник Наталії Василівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною 
площею 0,12 га, що розташована в с. Металівка, вул. Металівська, Харківської 
області для подальшої передачі в оренду. 

53.  Про надання гр. Закорко Валерію Миколайовичу дозволу на заключення договору 
оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 6321689201:00:002:0056, 
площею 0,0160га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлове 
приміщення магазину), що розташована в с. Шестакове, вул. Гуліївка, 63-б. 
,Харківської області. 

54.  Про надання гр. Бабій Раїсі Миколаївні дозволу на заключення договору оренди 
на земельну ділянку з кадастровим номером 6321688401:00:000:1142, площею 
0,0230га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлове 
приміщення магазину), що розташована в с. Хотімля, вул. Шевченко, 12-Е. 
,Харківської області. 

55.  Про припинення Ф/Г «Шанс» договору оренди землі від 14.05.2003 року, 
посвідчений приватним нотаріусом Чугуївського (Вовчанського) районного 
нотаріального округу Харківської області Корнєвою І.Ю., зареєстрованого в 
реєстрі №1400, зареєстрований в книзі державної реєстрації договорів оренди №4 
у Вовчанській районній філії ХРЦДЗК  від 27.05.2003 року по Хотімлянській 
сільській раді, на земельну ділянку, площею 12,4982 га, кадастровий номер 
6321688400:02:001:0169, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, землі сільськогосподарського призначання (вид угідь – пасовища), 
що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради Вовчанський район, Харківська область.  

56.  Про надання гр. Шатковському Анатолію Олександровичу дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки зі зміною 
цільового призначення  із земель для ведення  товарного сільськогосподарського 
виробництва, землі сільськогосподарського призначання (вид угідь – пасовища),  
площею 12,4982 га, кадастровий номер 6321688400:02:001:0169, що розташована 
за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанський район, Харківська область.  

57.  Про надання дозволу гр.. Брик Анатолію Олександровичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки зі зміною цільового 
призначення із земель житлової та громадської забудови (вид угідь - забудовані 
землі) в земелі сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) для 
сінокосіння і випасання худоби, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована в 
смт. Старий Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в оренду. 

58. Про надання Ф/Г «Шанс» дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок (пай) № 530, площею 4,43 га, №531, площею 4,39 га, №532, 
площею 4,36 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  що 
розташовані за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної 



ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) із невитребуваних 
земельних ділянок колишнього КСП «Хотімлянське», для подальшого 
оформлення права оренди. 

59. Про передачу гр. Чижову Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 6321688401:00:001:1088 для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що розташована в с. Хотімля, вул. Новоселівська, 13, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківська область,  площею 0,2500 га. 

60.  Про затвердження гр. Ганженко Олексію Миколайовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с. Молодова, вул. Садова, 29, Чугуївського 
(Вовчанського) району Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0277, площею 0,2500 га. 

61.  Про затвердження гр. Толстій Людмилі 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 с. Молодова, вул. Садова, 16, Чугуївського 
(Вовчанського) району Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0278, площею 0,1492 га. 

62.  Про затвердження гр. Козир Олександру Володимировичу 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. Соловйова Н., 19, Чугуївського 
(Вовчанського) району Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0279, площею 0,23412 га. 

63.  Про затвердження гр. Гончаровій Галині Михайлівні 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. 8 Березня, 15,  Чугуївського 
(Вовчанського) району Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0315, площею 0,12 га. 

64.  Про затвердження гр. Зінченко Олені Григорівні, гр. Макушенко Лідії 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 с. Хотімля, вул. Лесі 
Українки, 23/25, Чугуївського (Вовчанського) району  Харківська область, 
кадастровий номер 6321688401:00:003:1141, площею 0,25 га. 

65.  Про затвердження гр. Губіну Юрію Івановичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 



забудови, що розташована в с. Хотімля, вул. Польова, 19, Чугуївського 
(Вовчанського) району Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1112, площею 0,25 га. 

66.  Про затвердження гр. Волоснику Андрію Миколайовичу 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 «Хотімлянське», кадастровий 
номер 6321688400:02:002:0154, площею 4,49 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківська область, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

67.  Про затвердження гр. Лещенко Тетяні Іванівні 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. Кірова», кадастровий номер 
6321689200:02:001:0063, площею 6,0626 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківська область, для подальшої передачі в приватну власність. 

68. Про затвердження гр. Дробуш Марії Петрівні 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. Кірова», кадастровий номер 
6321689200:02:002:0212, площею 6,7496 га, що розташована за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківська область, для подальшої передачі в приватну власність. 

69.  Про затвердження гр. Конову Сергію Костянтиновичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови, що розташована в с. Вишневе, вул. Молодіжна, 23, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківська область, кадастровий номер 
6321682000:01:000:0047, площею 0,2500 га. 

70.  Про затвердження гр. Малихіну Сергію Миколайовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової 
та громадської забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Суворова, 64, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:003:0325, площею 0,12500 га. 

71.  Про затвердження гр. Губіну Юрію Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321688401:00:000:11285, площею 0,2500 га, що розташована в 
с. Хотімля, вул. Польова, 19, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

72.  Про затвердження гр. Пилипенко Роману Романовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 



6321655800:03:002:0312), кадастровий номер 6321655800:03:001:0180, площею 
2,0000 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. 

73.  Про затвердження гр. Мурги Тетяяні Іллівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321655800:03:002:0312), кадастровий номер 6321655800:03:003:0483, площею 
2,0000 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. 

74.  Про затвердження гр. Заховаєву Денису Володимировичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – рілля), кадастровий номер 6321689201:00:001:0264, 
площею 0,9000 га, що розташована в с. Шестакове, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

75.  Про затвердження гр. Гриненко Раїси Павлівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0584), кадастровий номер 6321684400:01:002:0722, площею 
2,0000 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. 

76.  Про затвердження гр. Ланцову Андрію Андрійовичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0584), кадастровий номер 6321684400:01:002:0724, площею 
2,0000 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. 

77. . Про затвердження гр. Ланцовій Фаїні Миколаївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0584), кадастровий номер 6321684400:01:002:0723, площею 
2,0000 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. 



78.  Про затвердження гр. Лобазовій Ользі Олександрівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321684400:01:002:0584), кадастровий номер 6321684400:01:002:0725, площею 
2,0000 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. 

79.  Про затвердження гр. Гордієнко Анастасіїи Андріївні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

сіножаття) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321689200:02:002:0581), кадастровий номер 6321689200:02:002:0603, площею 
2,000 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. 

80.  Про затвердження гр. Коновченко Валентині Іванівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – 

сіножаття) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321689200:02:002:0581), кадастровий номер 6321689200:02:002:0604, площею 
2,000 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. 

81.  Про затвердження гр. Бернацькому Олександру Івановичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – землі під господарськими будівлями і дворами) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655803:00:000:0275), 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0176, площею 2,000 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. 

82.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Балицькій Ірині Станіславівні для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:01697, площею 0,0600 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №456, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

83.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Тимченко Ірині Ігорівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321684400:01:002:0726, площею 0,1200 га, що розташована в громадській 
організації садове товариство «Фіалка», ділянка №99/100, Чугуївського 
(Вовчанського)  району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

84.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Байдак Ользі Володимирівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321684400:01:001:0882, площею 0,0541 га, що розташована в громадській 



організації садівничого товариства «Технолог», ділянка №70, Чугуївського 
(Вовчанського), Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

85.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Звенигородській Анні Анатолівні для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321684400:01:001:0886, площею 0,1100 га, що розташована в громадській 
організації садівничого товариства «Технолог», ділянка №32,60, Чугуївського 
(Вовчанського), Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

86.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Давидову Анатолію Єгоровичу для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1705, площею 0,0600 га, що розташована в громадській 
організації садового товариства «Бриз», ділянка №141/1, Чугуївського 
(Вовчанського), Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

87.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Радиш Світлані Олександрівні для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321655800:05:001:1604, площею 0,1128 га, що розташована в садово-

городнє товариство «Салтів», ділянка №32, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

88. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Виноградовій Наталі Миколаївні для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321689200:01:002:0530, площею 0,1200 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Орбіта», ділянка №68, Чугуївського (Вовчанського)  району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

89.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Корнуті Антоніні Юріївні для індивідуального садівництва, за рахунок земельної 
ділянки  (кадастровий номер 6321655800:04:000:0242), кадастровий номер 
6321655800:04:000:0310, площею 0,1200 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. 

90.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Корнуті Антону Володимировичу для індивідуального садівництва, за рахунок 
земельної ділянки  (кадастровий номер 6321655800:04:000:0242), кадастровий 
номер 6321655800:04:000:0311, площею 0,1200 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. 

91.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Брянкіній Олені Володимирівні для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6321684400:01:002:0720, площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Домобудівник», ділянка №68, Чугуївського (Вовчанського), 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

92.  Про затвердження гр. Савченко Костянтину Івановичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля), 
кадастровий номер 6321689200:01:002:0500, площею 1,8196 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. 



93. Про затвердження гр. Карабутову Михайлу Павловичу проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:002:0276), 
кадастровий номер 6321684400:01:002:0722, площею 0,8000 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. 

94.  Про затвердження гр. Солодкій Вікторії Володимирівні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими  та іншими 
господарськими дворами), кадастровий номер 6321655800:03:002:0057, площею 
2,000 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. 

95.  Про затвердження гр. Почтенному Дмитру Анатолійовичу проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення (вид угідь – землі під сільськогосподарськими  та іншими 
господарськими дворами), кадастровий номер 6321655800:03:002:0058, площею 
2,000 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. 

96.  Про затвердження гр. Солодкій Галині Захарівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – землі під 
сільськогосподарськими  та іншими господарськими дворами), кадастровий номер 
6321655800:03:002:0056, площею 2,000 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. 

97.  Про затвердження гр. Долженко Світлані Євгенівні проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – землі під 
сільськогосподарськими  та іншими господарськими дворами), кадастровий номер 
6321655800:03:002:0060, площею 1,1272 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. 

98.  Про затвердження гр. Лазаренко Раїсі Григорівні 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. Дружби, 34а, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321684401:00:000:0276, площею 0,1478 га. 



99.  Про затвердження гр. Кірюхіній Олені Миколаївні 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. Хотімля, вул. Шкільна, 10, Чугуївського 
(Вовчанського), Харківська область, кадастровий номер 6321688401:00:000:1133, 
площею 0,1473 га. 

100. Про затвердження гр. Власовій Людмилі Сергіївні 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, 17, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:002:0590, площею 0,1500 га. 

101.  Про затвердження гр. Наумовій Ірині Анатоліївні 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. Хотімля, вул. Першотравнева, 15, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківська область, кадастровий номер 
6321688401:00:000:1143, площею 0,1848 га. 

102.  Про затвердження гр. Мартишко Галині Володимирівні технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с. Шестакове, вул. Охтирка, 197, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківська область, кадастровий номер 
6321689201:00:001:0265, площею 0,2369 га. 

103. Про затвердження ОК «ЖБТ «Стройінвест» технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. 
Лужанський шлях, 4-Б, Чугуївського (Вовчанського), Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:0354, площею 6,62 га, та укладення 
додаткової угоди до Договору оренди №15 від 20.12.2019 року, з урахуванням 
здійсненного поділу земельної ділянки, без зміни загальної площі орендованої 
земельної ділянки, терміном на 49 років, без зміни інших умов діючого Договору 
оренди. 

104. Про звернення КНП Салтівський ЦПМСД щодо початку процедури 
оформлення земельної ділянки під будівлею амбулаторії ЗПСМ, розташованої в с. 
Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 100 на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 

105.  Про надання дозволу гр. Ситнік Євгену Олександровичу 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 
0,1500 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Дружби, 5, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 



106. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХІІ сесії VІІ 
скликання  від 30 червняня 2020 року №3619 «Про надання дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
обслуговування релігійної споруди», що розташована в с. Молодова, вул. Миру, 
14А,  Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області,  а саме змінити 
площу з 0,15 га на 0,2434 га та змінити слова в заглавній частині  «в приватну» на 
«в постійне користування». 

107.  Про надання гр. Печенізькому Юрію Сергійовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель населеного пункту , площею 2,000 га, 
розташованої в с. Широке, вул. Польова, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

108.  Про надання гр. Печенізькій Наталі Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель населеного пункту , площею 2,000 га, 
розташованої в с. Широке, вул. Польова, на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 
передачі в приватну власність. 

109.  Про надання гр. Товстяк Миколі Олексійовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, площею 2,000 га, розташованої біля ділянки з 
кадастровим номером 6321689200:02:002:0186, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

110.  Про надання гр. Алєксєєвій Світлані Вікторівні дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, площею 2,000 га, розташованої  на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

111.  Про надання гр. Алєксєєву Андрію Ювенайлійовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, площею 2,000 га, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 

112.  Про надання гр. Мурги Тетяні Іллівні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 
6321655800:05:001:1706), площею 0,1200 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

113.  Про надання гр. Пилипенко Роману Романовичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:05:001:1706), площею 0,1200 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 



114.  Про надання гр. Махоніну Миколі Федоровичу дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності 
(кадастровий номер 6321655800:05:001:1706), площею 0,1200 га, розташованої за 
межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність. 

115. Про надання гр. Смик Наталі Сергіївні дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, орієнтовною площею 0,0801 га, розташованої в смт. Старий Салтів, 
вул. Семенова  на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 

116.  Про надання гр. Світличній Жанні Миколаївні дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,020 га, що розташована в с. 
Металівка, вул. Металівська, на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність. 

117.  Про затвердження ТОВ «Шестаківське» проекту землеустрою організації зон 
санітарної охорони на водозаборі ТОВ «Шестаківське», що розташована в 
с.Шестакове, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшого встановлення обмежень у використанні території. 

118.  Про надання гр. Леоновій Еліні Валеріївні дозволу на розробку Детального 
плану території планувальної організації дачної та житлової забудови в смт. 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 

119. . ПОВТОРНО Про внесення змін до договору оренди №2  від 16.01.2019 року 
та Додаткової угоди №11 від 15.05.2020року до цього Договору, на 11 земельних 
ділянок для рекреаційного призначення розташованих в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, 23, а саме: виключити з нього земельні ділянки з кадастровими 
номерами: 6321655800:00:001:0866 – площею 0,10 га; . 6321655800:00:001:0862 – 

площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0860 – площею 0,10 га; 
6321655800:00:001:0868 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0867 – площею 0,10 
га; 6321655800:00:001:0859 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0861 – площею 
0,10 га; 6321655800:00:001:0869 – площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0863 – 

площею 0,10 га; 6321655800:00:001:0865 – площею 0,10 га, та залишити в оренді 
земельну ділянку кадастровий номер 6321655800:00:001:0864 – площею 0,7998 га і 
укласти додаткову угоду до Договору оренди, земельної ділянки, №2 від 
16.02.2019 року. 

120.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Асланяну Арману Володяйновичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0867, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 



121.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Зазян Амазасп Жорайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0869, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

122.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Нечипуренко Зініїді Костянтинівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0868, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

123.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Асланяну Місаку Мхітарі на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0866, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

124.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Есаян Арман Арменовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0865, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

125.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Есаян Татевік Арменівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0859, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

126.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Асланян Гаріку Мхітаровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0860, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

127.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Есаян Ліані Арменівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного будівництва, кадастровий 
номер 6321655800:00:001:0861, площею 0,10 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі приватну власність. 



128.  ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Леоновій Еліні Валеріївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0862, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

129. ПОВТОРНО Про надання дозволу гр. Плехтяк Василю Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального дачного 
будівництва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0863, площею 0,10 га, що 
розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 23, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі приватну 
власність. 

130. ПОВТОРНО Про надання гр. Коновченко Надії Борисівні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), площею 
0,5500 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

131. ПОВТОРНО Про надання гр. Колісніченко Крістіні Юріївні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:00:003:0760), площею 
0,5500 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

132. Різне .  

 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова   оригінал пілписано   Едуард КОНОВАЛОВ 

 


