
Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,

історичного середовища, благоустрою
П Р О Т О К О Л  № Х

від 23.07.2021 року

- 7 чоловік
Ч О Л О ВІК

Всього членів комісії, депутатів селищної ради 

Присутніх
Голова комісії- Голієнко Володимир Миколайович ^

Члени комісії - Тарасов Анатолій Іванович і'
- Шатковський Анатолій Олександрович, с
- Волконський Віталій Володимирович. V ^

-  Бойко Олександр Володимирович.
- Хмельов Юрій Анатолійович. ^  ^ ^
- Печеніжський Юрій Сергійович.

^  ■ /  (М  -

За участю голови Старосалтівського селищного голова Коновалова Е. П.
За участю секретаря Старосалтівської селищної ради Курсачової Г.С.
За участю начальника відділу земельних ресурсів та житлово комунального господарства 

Старосалтівської селищної ради Маймулін М.С.
За участю спеціаліста юридичного відділу Старосалтівської селищйої ди Маслової І.О.

Н М  ^Ш Н И И
1. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  > И р о  надання ДГГ<<ЦКБ>>Протон>> дозволу на виготовлення технічної 

документації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі (на  

місцевості) для обслуговування бази відпочинуку «Рассвет», площ ею  0,9361 га, згідно  

Державного Акту на право постійного користування зем лею  серія І-ХР № 006229, що 

розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищ ної ради. 

Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальш ої реєстрації права 

постійного користування.
В И Р ІШ И Л И  , , _ _  /  '

5 'ГО Л О СУ В А Л И  

ЗА

П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

2. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр . Л а гу т ін у  О л ек сан др у  П ав л ов и ч у  на

виготовлення проекту зем леустрою  щ одо відведення зем ельної ділянки для садівництва  

орієнтовною  площ ею  0,12 га, щ о розташ ована в с. М олодова, Чугуївського (Вовчанського) 

району, Х а р к ів с ^ о їо б л а с т ^ д л я  подальш ої п е р е д а ^  в приватну власність.  ̂-

Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр . Ч ум ач ен к о  В італ ій  Ш си л ь о в и ч  на

виготовлення проекту зем леустрою  щ одо відведення зем ельної ділянки для рекреаційного  

призначення орієнтовною  площ ею  0,4 га, що розташ ована на території Старосалтівської 

селищ ної ради. Ч угуївського (Вовчанського), Харківської області, для подальш ої передачі 

в оренду.

в !  ^  /СС€> 0  6 ) ^

3.

В И РІШ И Л И

'Ьло о  Сі С-/ , г

у



ГО Л О С У В А Л И

ЗА

П РО Т И

У ТР И М А Л И С Ь

4. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про розірвання договору оренди Б/Н від 12 .06.2012 року на земельну  

ділянку з кадастровим номером 6321655800:00:001:0761 , площ ею  0,18 га, для сінокосіння, 

що розтащ ована в смт Старий Салтів, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області з гр. П ет р и ч ен к о  О л ек сан др ом  С ер гій ови ч ом .

В И Р ІШ И Л И

ГО Л О С У В А Л И  

ЗА ^

П РО Т И

У Т РИ М А Л И С Ь

5. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Ф едор ов ськ ом у  М и х а й л у  Г ен н ад ій ов и ч у  на

виготовлення технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на м ісцевості) з кадастровим номером 6 3 2 1655800:00 :001:0761, для 

сінокосіння, площ ею  0 ,180  га, що розташ ована в смт Старий Салтів, Чугуївського  

(Вовчанського) району. Харківської області, для подальщ ої передачі в оренду.

В И РІШ И Л И

сГО Л О С У В А Л И  

ЗА ^

П РО Т И

У ТР И М А Л И С Ь

6. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. В ол осн и к  Ів ан у  Ф едор ов и ч у  на виготовлення  

технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування ж илого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,250  га, щ о розташ ована в с. 

Хотімля, вул. Харківська, 6, Ч угуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальш ої передачі приватну власність.

В И Р ІШ И Л И

ГО ЛО С У В А Л И  

ЗА ^

П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

7. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Ч ер в я к  Л ід ії Ів а н ів н і на виготовлення

технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,250  га, щ о розташ ована в с. 

Ш естакове, вул. Ковалівка, 34 , Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальш ої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И

ГО Л О СУ В А Л И

З А с ^ '
П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

8. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Г р іш и н у Ю р ію  В о л о д и м и р о в и ч у  на

виготовлення технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на м ісцевості) для будівництва і обслуговування ж илого будинку  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0,130 га, що



и

розташована в с. Зарічне, вул. Т.Г.Шевченко (9 травня), 10-а, Чугуївського (Вовчанського)
району. Харківської області, для подальшої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И

5ГО ЛО С У В А Л И  

ЗА ^

П РО Т И

У Т РИ М А Л И С Ь

9. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Л о м п а р т  Ю р ію  В аси л ьов и ч у  на виготовлення  

технічної докум ентації із землеустрою  гцодо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка, що розташ ована в с. Зарічне, провул. Гагаріна, 22, 

Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальш ої передачі 

приватну власність.

В И Р ІШ И Л И

- 4ГО Л О С У В А Л И

з а Х

П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

10. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Б ер еж н ом у В аси л ю  М и к ол ай ов и ч у  на

виготовлення технічної докум ентації із землеустрою  щ одо встановлення м еж  земельної 

ділянки в натурі (на м ісцевості) для будівництва і обслуговування ж илого будинку  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,250 га, що 

розташована в с. М олодова, Новоселівка, 11, Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальш ої передачі приватну власність.

В И Р ІШ И Л И

4 .ГО Л О С У В А Л И  

ЗА Г  

П РО Т И

У Т РИ М А Л И С Ь

11. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр . П ер еход і Л а р и с і С ер гіїв н і на виготовлення  

технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,150  га, щ о розташ ована в смт  

Старий Салтів, провул. Садовий, 5, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області, для подальш ої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И

І /

ГО Л О СУ В А Л И  

ЗА ^

П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

12. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр . П еч ен Ь ь к ій  Н а д ії В ік тор ів н і на виготовлення  

технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,0750  га, щ о розташ ована в смт  

Старий Салтів, вул. Харківська, 24 , Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області, для подальш ої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И



1 /

V /

4ГО Л О С У В А Л И  

ЗА С 

П РО ТИ

У Т Р И М А Л И С Ь

13. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. Л и сач ен к о  О л ек сан д р у  М и к ол ай ов и ч у  на

виготовлення технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на м ісцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,150  га, що  

розташ ована в смт Старий Салтів, вул. Суворова, 29, Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальш ої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И

ГО ЛО С У В А Л И  Сз

ЗА С

П РО ТИ

У Т РИ М А Л И С Ь

14. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про надання дозволу гр. П р уд н ік ов ій  Т ет я н і П ет р ів н і на виготовлення  

технічної докум ентації із зем леустрою  щ одо встановлення меж  зем ельної ділянки в натурі 

(на м ісцевості) для будівництва і обслуговування ж илого будинку господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною  площ ею  0 ,150  га, щ о розташ ована в смт  

Старий Салтів, вул. М иру, 20 , Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальш ої передачі приватну власність.

В И РІШ И Л И /

бГО ЛО С У В А Л И  

ЗА

П РО ТИ  Ь  

У ТРИ М А Л И С Ь

15. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання гр. М аш так ов ій  Ін н і К остя н т и н ів н і дозволу на

виготовлення проекту зем леустрою  щ одо відведення зем ельної ділянки для будівництва і 

обслуговування ж илого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 

орієнтовною  площ ею  0 ,250  га, розташ ованої с. М еталівка, вул. Польова, Чугуївського  

(Вовчанського) району. Харківської області, для подальш ої передачі в приватну власність

В И Р ІШ И Л И

ГО Л О С У В А Л И  

ЗА С  

П РО Т И

У Т РИ М А Л И С Ь

16. Р О ЗГ Л Я Н У Л И  :Про надання гр . Р и бал к о  Д м и т р у  В італ ій ов и ч у  дозволу на 

виготовлення проекту зем леустрою  щ одо відведення зем ельної ділянки для 

індивідуального гаражного будівництва, орієнтовною  площ ею  0 ,010  га, розташ ованої с. 

Ш естакове, вул. К очережка, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для  

подальш ої передачі в приватну власність

В И РІШ И Л И

ГО ЛО С У В А Л И  

ЗА (о  

П РО ТИ

У Т РИ М А Л И С Ь

17. Р О З Г Л Я Н У Л И  :Про надання гр. Г р ач ов у  Ігор ю  Д м и т р о в и ч у  дозволу на виготовлення  

проекту зем леустрою  щ одо відведення зем ельної ділянки для ведення індивідуального  

садівництва, орієнтовною  площ ею  0 ,060  га, щ о розташ ована в садівничому товаристві



«Женьшень», ділянка №99 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в

приватну власність.

В И РІШ И Л И

ГО Л О С У В А Л И  

ЗА ^

П РО ТИ

У ТРИ М А Л И С Ь

18. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Сафроновій Н аталії Костянтинівні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьщень», ділянка 

№254 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. 
Харківської області, для подальщої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА С 
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ
19. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Дранніковій Вікторії Ю ріївні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розтащована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка 

№254 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА 0>

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

20. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Букій Л ідії М иколаївні 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 

№99 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ІГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

21. РОЗГЛЯНУЛИ :Про наданггя гр. Ауловій Світлані Леонідівні 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 

№108 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальшої передачі зоаельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ X  

ЗА ^



ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ
22. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Дмитрієвій Аліні Ігорівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,060 га, що розтащована в садівничому товаристві «Женьщень», ділянка №13 

на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області, для подальщої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА /
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

23. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання гр. Кудрі Олександру Володимировичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьщень», ділянка 

№347 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ
^  2

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

24. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Луценко Олександру Борисовичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,090 га, що розташована в садово-городньому товаристві «Джерело», ділянка 

№64 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області, для. подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ С,

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМ АЛИСЬ

25. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Куковеико Вячеславу Геннадійовичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 2,000 га, 

розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. 

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

власність

ВИРІШ ИЛИ

4ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА г

ПРОТИ ІС?

УТРИМ АЛИСЬ

26. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Бєляеву Олексацдру Івановичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 1,2643 га, 

розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради.



Ч угуївського (В овчанського) району. Х арківської області, для подальш ої передачі в приватну

власність

ВИРІШ ИЛИ
/'■Э

( аГОЛОСУВАЛИ  

ЗА
ПРОТИ ь  

УТРИМАЛИСЬ
27. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання гр. Бабіч Марині Олександрівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель запасу комунальної власності, 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

ВИРІШ ИЛИ

ЄГОЛОСУВАЛИ  

ЗА .
ПРОТИ (0 
УТРИМАЛИСЬ

28. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Роменському Антону Романовичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 

6321688400:03:002:0391), 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

ВИРІШ ИЛИ

сГОЛОСУВАЛИ  

ЗА Ь  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

29. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Томенко Руслан! Вікторівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321688400:02:002:0317), 

орієнтовною площею 0,9 га, розташованої за межами населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ С  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

зо. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання гр. Дзюбі Анні Іванівні дозволу на виготовлення проекту у 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,15 га, розташованої в с. Молодова, вул. Дружби, Чугуївського 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

7



ЗА 0 ^

ПРОТИ
УТРРШ АЛИСЬ

31. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Бойко Сергію Анатолійовичу дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,27 га, розташованої в с. Молодова, вул. Вівсяна, Чугуївського (Вовчанського) 

району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ
і/'

иГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

32. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Чернявській Н аталії Євгенівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,35 га, розташованої в с. Молодова, вул. Вівсяна, Чугуївського (Вовчанського) 

району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА С  

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ
33. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання Виробничо-сільськогосподарській фірмі «Старий Салтів, ЛТД»  

дозволу на технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для експлуатації та обслуговування будівель (млиновий корпус та склад для 

зерна) щодо переробки сільськогосподарської продукції, площею 0,397 га, згідно Державного Акту 

на право постійного користування землею серія ХР 08-00-001375, що розташована в смт Старий 

Салтів, вул. Міжнародна (Пролетарська), 2, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської 

області, для подальшої реєстрації права постійного користування.

ВИРІШ ИЛИ

&ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА б  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

34. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання гр. Білько Ірині Володимирівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівниіггва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої 

с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

З А ' С  .
ПРОТИ ь
УТРИМАЛИСЬ

35. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Ковальову Володимиру Петровичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) 

району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність



В И Р ІШ И Л И

у  6

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА

ПРОТИ ^

УТРИМАЛИСЬ
36. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Алєксєєнко Володимиру Олександровичу, Алєксєєнко 

Оленсандру Володимировичу, Алєксєєнко Ірині Володимирівні на виготовлення технічної 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель реформованого КСП «Сосновий 

Бір», орієнтовною площею 6,6 умовних кадастрових гектар ( відповідно до сертифікату серія ХР 

№0161045, для подальшої передачі в спільну сумісну власність.

ВИРІШ ИЛИ І Ь О а м і Л Л ^ ^  ^  Го

бГОЛОСУВАЛИ  

ЗА
ПРОТИ Ь  

УТРИМАЛИСЬ
37. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Рудіян Світлані Павлівні на виготовлення технічної 

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

№240, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель реформованого КСП 

«Молодівське», орієнтовною площею 3,3926 га ( відповідно до дублікату сертифікату серія РН 

№995736), для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

сГОЛОСУВАЛИ  

З А .^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

38. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Ковальову Андрію Володимировичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, 

розташованої с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ /
/С'ЄаО о ^ 0

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА

ПРОТИ /
УТРИМАЛИСЬ

39. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання гр. Ковальовій Альоні Анатоліївні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, 

розташованої с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ ^

/ 7^
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\ /

УТРИМАЛИСЬ

40. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Ковальовій Яві Володимирівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої 

с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальщої передачі в 

приватну власність

ВИРІШ ИЛИ
/

ГОЛОСУВАЛИ

гПРОТИ Ь

УТРИМАЛИСЬ
41. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Білько Богдану Олеговичу дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої 

с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ІГОЛОСУВАЛИ  

ЗА
ПРОТИ ^

УТРИМАЛИСЬ

42. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Рудич Віталію Ю рійовичу дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої 

с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Іо  

ЗА

ПРОТИ 6  

УТРИМ АЛИСЬ

43. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Рудич Наталії Анатоліївні дозволу на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,250 га, розташованої 

с. Зарічне, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність П  ̂ і

6 /  Сл^о

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА . 

протиЬ  

УТРИМАЛИСЬ

44. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Подусовій Тамарі Ф едорівні, гр. П одусову Сергію  

М иколайовичу, гр. П одусову Ігорю М иколайовичу 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 0,10 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 9 Серпня, 17, Чугуївського 

(Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в оренду.
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ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

45. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Пелих Валентині Іванівні, гр. Пелих Олексію  

Володимировичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку 

господарських будівель і споруд (присад»Сбт^^ладк^^ орієнтовною площею 0,10 га, що 

розтащована в смт Старий Салтів, вул. -9—€ ф н н я г -т ^  Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальщої передачі в спільну сумісну власність.

ВИРІШ ИЛИ

сГОЛОСУВАЛИ

ЗА 6
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

46. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Кравченко Сергію Дмитровичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розтащованої за межами населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальщої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

47. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Кравченко Ірині Євгенівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,000 га, розтащованої за межами населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальщої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

48. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Павловій Наталі Анатолівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,000 га, розтащованої за межами населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальшої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5  

ЗА
ПРОТИ



УТРИМАЛИСЬ

49. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Кравченко Дмитру М иколайовичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розтащованої за межами населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для 

подальщої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛр^СУВАЛИ ^
ЗА Ъ
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

50. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Сергійчук Тетяні Вікторівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,30 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Івана Франка, 54, Чугуївського 

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

ВИРІШ ИЛИ

гГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

51. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Заболотній Галині М ихайлівні технічної документації із 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, 28, 

Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер

6321655803:00:000:0324, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ
Г м

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА С  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

52. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Ш евкун Ользі 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. Котівка, 

165, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321689201:00:001:0268, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА 5г 

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

53. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Гриненко Раїсі Павлівні технічної документації із 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. Шестакове, вул. Котівка,



165, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321689201:00:001:0268, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

з л а
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

54. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Меркуловій Ніні Іванівні технічної документації із 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. Молодова, вул. Донецька, 

12, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321689201:00:001:0268, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

55. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Тимченко Ганні Семенівні 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. Харківська, 

7, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321688401:00:000:1156, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

56. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Олійнику Олександру Васильовичу технічної 

документації із землеуетрою 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 розтащована в смт Старий 

Салтів, вул. Пушкіна, 47, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий 

номер 6321655800:00:003:0262, площею 0,1500 га.

ВИРІШ ИЛИ

J  (9 т

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА З 

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

57. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Сухонос Володимиру Дмитровичу технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міецевості) для 

будівництва і обелуговування жилого будинку, господарських будівель і епоруд (присадибна 

ділиіка) із земель житлової та громадської забудови, що розтащована в с. Хотімля, вул. Шевченка, 

\Ьд, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321688401:00:000:1155, площею 0,1607 га.



В И Р ІШ И Л И

/ /

г
ГО Л рЄУ ВАЛ И  

ЗА 5  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

58. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження ТОВ «Ф ауна-3» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки для обслуговування адміністративної будівлі, кадастровий номер 

6321655800:00:002:0521, площею 0,2859 га, розташована в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15, 

Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, на три земельні ділянки: 

6321655800:00:002:0599, площею 0,1200 га, 6321655800:00:002:0600, площею 0,1200 га, 

6321655800:00:002:0601, площею 0,0429 г .

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Ь  

SAX'
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

с Г Ь

59. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження Ф/Г «Ш анс» технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок (пай) № 530 кадастровий 

номер 6321688400:03:002:0334 площею 4,43 га, №531 кадастровий номер 6321688400:03:002:0335 

площею 4,39 га, № 532 кадастровий номер 6321688400:03:002:0336 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЗЮ СУВАЛИ

ЗА Ъ

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

60. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Беспалько Віктору Анатолійовичу технічної документації 

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

культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей із земель водного 

фонду, що розташована в смт Старий Салтів, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська 

область, кадастровий номер 6321655800:00;00Г.1014, площею 0,0855 га. Для подальшої передачі в 

оренду.

ВИРІШ ИЛИ

ГО Л О С У ВАЛ И .
ЗА

ПРОТИ 'Б  

УТРИМАЛИСЬ
61. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Яненко Дмитру Васильовичу технічної документації із 

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

сінокосіння із земель сільськогосподарського призначення, що розташована в с. Зарічне, вул. 

Набережна, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321655803:00:000:0173, площею 0,050 га, для подальшої передачі в оренду.



В И Р ІШ И Л И

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

62. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Сердечній Антоніні 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 розтащована в смт Старий Салтів, вул. 

Щербака, 5, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321655800:00:001:0597, площею 0,0764 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

63. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Виковій Олександрі Олексіївні 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 розтащована 

в смт Старий Салтів, вул. 9 Серпня, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321655800:00:001:1013, площею 0,0397 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ S  

З А /^ ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

64. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Гросман Кларі Ю дельевні 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 розтащована 

в с. Металівка, вул. Металівська, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321655800:03:001:0019, площею 0,1801 га.

ВИРІШ ИЛИ
/  ^  н и ю і

 ̂ І

ГОЛОСУВАЛИ Л 

ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

65. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Батюку Вадиму Іллічу 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. Перемоги, 4, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321655800:00:001:1016, площею 0,1500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ з



з л Г

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

66. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Корнуті Антоніні Ю ріївні 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. Південна, 5-А, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 

кадастровий номер 6321655800:00:003:0329, площею 0,1500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГО .Ш СУ ВАЛ И  \
ЗА)і

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

67. РОЗГЛЯНУЛИ ;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,, площею 0,1500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

68. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Калинюк Ользі Василівні 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. Вишневе, вул. Молодіжна, 21, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321682000:01:000:0048, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА 6

ПРОТИ

УТРИМ АЛИСЬ

69. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Проскурніну Данилу М ихайловичу проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівниітгва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, 

що розтащована в с. Зарічне, вул. Соснова, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321655803:00:000:0346, площею 0,2500 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5  

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ



70. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Рак Марині Ю ріївні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення, 

що розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради. 

Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321655800:00:001:1011, площею 0,1000 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5 ^
З А ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

71. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Ш аповалову Олександру Валентиновичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель 

рекреаційного призначення, що розтащована за межами населених пунктів, на території 

Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, 

кадастровий номер 6321655800:00:001:1019, площею 0,0890 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ С  

ЗА 5 ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

72. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Трошиній Л ілії Іванівні проекту 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 

6321655800:00:001:1015, площею 0,1000 га.

П у
ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5^
З А ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

73. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Білько Наталії Анатоліївні проекту 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 

6321655800:00:001:1020, площею 0,1000 га.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

74. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ж ижирію Андрію Сергійовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321684400:01:002:0555, площею 0,0558 га, що розташована в садівничому товаристві «Караван»,



ВИРІШ ИЛИ

ділянка № 48, Ч угу ївського (В овчанського) району. Х арківської області, для подальш ої передачі в

приватну власність.

ГОЛОСУВАЛИ З

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

75. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Бабакіну Данилу Владиславовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1718, площею 0,0598 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №284, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ \ и

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

76. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лаиіиській Єлизаветі Олександрівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1720, площею 0,0598 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №245, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА у

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

77. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Куицовій Світлані Олександрівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1715, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №414, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

78. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Пересунько Євгену М иколайовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1719, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №283, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ



ГОЛОСУВАЛИ 5 ^

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кучеренко Ганні 

Володимирівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:05:001:1717, 

площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №290, 

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

власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

і '

80. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Балковому Павлу Олександровичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1716, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №401, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ с  

ЗА і -  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ісіченко Олені 

Олександрівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6321655800:05:001:1723, 

площею 0,0843 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», ділянка №190, 

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

власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

82. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ісіченко Віталію Тимофійовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1724, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №189, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

-і



83. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ільяшенко Ю лії Валентинівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1725, площею 0,0592 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №514, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА С  

ПРОТИ
УТРИМ АЛИСЬ

V 6

84. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Якименко Роману М иколайовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1722, площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 

ділянка №297, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі в 

приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ А 

ЗА ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

85. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Сироті Сергію М иколайовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1710, площею 0,120 га, що розташована в садово-городньому товаристві 

«Джерело», ділянка №147, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність.

v k  ■
ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

ЗА 'А 

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

86. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Чмаль Віталію Володимировичу для іцдивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1711, площею 0,120 га, що розташована в садово-городньому товаристві 

«Джерело», ділянка №148, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої 

передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Г
ЗА V
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

87. РОЗГЛЯНУЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Заєць Олександру Віталійовичу для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800:05:001:1713, площею 0,120 га, що розташована в садово-городньому товаристві



«Джерело», д ілян ка № 146, Ч угуївського (Вовчанського) району. Х арківської області, для подальш ої

передачі в приватну власність.

3 ^

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
З А ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

88. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Виноградовій Н аталії М иколаївні 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА
ПРОТИ ^
УТРИМАЛИСЬ

89. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Пінчуку Олегу Володимировичу проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва, кадастровий номер 

6321655800:02:002:0020, площею 0,1000 га, що розтащована за межами населених пунктів 

Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА і
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

90. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Боднар Анастасії Анатоліївні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6321655800;00;002;0598, площею 0,0396 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Світла, на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

і "

91. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Прасол Антоніні Леонідівні, гр. Скорику Володимиру  

Володимировичу, гр. Скорику Денису Володимировичу проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля), за рахунок земельної ділянки (кадастровий 

номер 6321688400:02:002:0277), гр. Прасол Антоніні Леонідівні кадастровий номер 

6321688400:02:002:0160 площею 0,8000 га, гр. Скорику Володимиру Володимировичу кадастровий 

номер 6321688400:02:002:0159 площею 1,500 га, гр. Скорику Денису Володимировичу номер

/ /



6321688400:02:002:0158 площею 1,500 га, що розташовані за межами населених пунктів, на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА у

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

92. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Євгеньєвій Людмилі Анатоліївні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0407, площею

1,000 га, що розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

93. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Болгаріній Н аталії Вікторівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під 

господарськими будівлями і дворами), за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 

6321655803:00:000:0275), кадастровий номер 6321655803:00:000:0344, 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ПРОТИ ь  

УТРИМАЛИСЬ

з
С  а ы и р  к  ілл

94. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Дегтярьовій Ларисі Анатоліївні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0485, площею

1,000 га, що розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ї 
ЗА 5"
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ



95. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Ш акіній Тамарі Ю ріївні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 6321655800:03:003:0406, 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

За Г
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

96. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Масловій Тетяні Павлівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля), кадастровий номер 

6321655800:03:002:0025, 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ з  

ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

97. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Ж овновач М иколі Васильовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля), кадастровий номер 

6321655800:03:003:0406, 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Р

ЗА

ПРОТИ ^

УТРИМАЛИСЬ

98. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Поваляйло Сергію Олександровичу проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під 

господарськими будівлями і дворами), за раз^тюк земельної ділянки (кадастровий номер 

6321655803:00:000:0275), кадастровий номер 6321655803:00:000:0341, 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.

ВИРІШ ИЛИ О ^ /

ГОЛОСУВАЛИ 9

у



99. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Назаренко Світлані Вікторівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  пасовища) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:03:002:0372), кадастровий номер 6321688400:03:002:0388 , площею

2,000 га, що розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

П Р О Т И

У Т Р И М А Л И С Ь

ВШ»ІШИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

100. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Роменському Ігорю Вікторовичу проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  пасовища) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:03:002:0372), кадастровий номер 6321688400:03:002:0389, площею

2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

ВИРІШ ИЛИ

п

ГОЛр^СУВАЛИ ь  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

101. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Карабутову М ихайлу Павловичу проекту 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 6321688400:02:002:0315, площею 

0,800 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Ь
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

102. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Леоновій Ользі Володимирівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321655800:00:002:0595 , площею 

0,0807 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 1-Травня, 23, на території Старосалтівської 

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

власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^  

ЗА 5̂



П Р О Т И

У Т Р И М А Л И С Ь

103. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Боднару Івану М ихайловичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321655803:00:000:0345 , площею 

1,0300 га, що розтащована в с. Зарічне, вул. Соснова, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

104. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Ш евченко Ю лії Іванівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321655803:00:000:_____ , площею

1,9484 га, що розтащована в с. Зарічне, вул. Центральна, на території Старосалтівської селищної 

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

 ̂ к '  ^  )
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ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ г

ЗА
ПРОТИ З
УТРИМАЛИСЬ

105. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Маняхіній Ш нель Анатолівні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь - сіножаття), кадастровий номер 

6321655801:00:000:0077 , площею 2,000 га, що розташована в с. Березники, вул. Березничанська, на 

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

передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА

ПРОТИ І Г  

УТРИМАЛИСЬ

106. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Коновченко Анатолію Васильовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель житлової 

та громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

сільськогосподарського господарства, кадастровий номер 6321655801:00:000:0076 , площею 2,000 

га, що розташована в с. Березники, вул. Березничанська, на території Старосалтівської селищної 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5 ^  

ЗА ^
ПРОТИ ^
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УТРИМАЛИСЬ

107. РОЗГЛЯНУЛИ : Про затвердження гр. Козир Андрію Володимировичу проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  рілля) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321684400:01:002:0638), кадастровий номер 6321684400:01:002:0740, площею 

0,8000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

ради, Вовчанського району. Харківської області, для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Ь
ЗА

ПРОТИ
УТРИМ АЛИСЬ

108. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Бережній Н адії Іванівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під 

господарськими будівлями і дворами) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 

6321684400:01:002:0642), кадастровий номер 6321684400:01:002:0738 , площею 1,4664 га, що 

розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

ВИРІШ ИЛИ і
ГОЛОСУВАЛИ \
ЗА 7  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

109. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Омельченко Олександру М иколайовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид 

угідь - землі під господарськими будівлями і дворами) за рахунок земельної ділянки (кадастровий 

номер 6321684400:01:002:0642), кадастровий номер 6321684400:01:002:0735 , площею 2,000 га, що 

розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

-

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

110. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. М ирош ниченко Тетяні Василівні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під 

господарськими будівлями і дворами) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 

6321684400:01:002:0642), кадастровий номер 6321684400;0Г.002:0739 , площею 2,000 га, що 

розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

В И Р ІШ И Л И



ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

111. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Заболотному М аксиму Григоровичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид 

угідь - землі під господарськими будівлями і дворами) за рахунок земельної ділянки (кадастровий 

номер 6321684400:01:002:0642), кадастровий номер 6321684400:01:002:0734 , площею 2,000 га, що 

розтащована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ г

ЗА 5^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

112. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. Кравченко В ’ячеславу М иколайовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид 

угідь - землі під господарськими будівлями і дворами) за рахунок земельної ділянки (кадастровий 

номер 6321684400:01:002:0642), кадастровий номер 6321684400:01:002:0736 , площею 2,000 га, що 

розтащована за межами наеелених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

З А ^ "
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

113. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження гр. М андач Крістіні Олексіївні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (вид угідь - пасовище) за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 6321688400:03:002:0373), кадастровий номер 6321688400:03:002:0338 , площею

2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА і
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

114. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження СОК <вемельний союз» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок (пай) 

№ 120 кадастровий номер площею 6,6896 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 «Салтівське», для подальшого оформлення права оренди.

!ч



ВИРІШ ИЛИ
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ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА S  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

115. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження Колодяжному Олександру Олександровичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 

земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:0147, площею 0,1657 га, для сінокосіння 

із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь -  сіножаття), що розтащована в смт Старий 

Салтів, вул. Сонячна (Революційна), Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району. 

Харківської області, для подальшої передачі в оренду.
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116. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про затвердження гр. Толстій Ніні М ихайлівні 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. 

Першотравнева, 55, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321684401:00:000:0288, площею 0,2500 га.
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117. РОЗГЛЯНУЛИ :Про затвердження ТОВ «Ф онд розвитку вітрильного спорту» проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для рекреаційного призначення для 

обслуговування об ’єктів нерухомого майна, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Лужанський 

Шлях, 2-а, Чугуївського (Вовчанського) район. Харківська область, кадастровий номер 

6321655800:00:001:1024, площею 0,5000 га. ,

ВИРІШ ИЛИ н у м  у .
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118. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Пещеровій Світлані Олександрівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

В И Р ІШ И Л И
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119. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Задніпряній Ірині Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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120. РОЗГЛЯНУЛИ Про надання дозволу гр. Яницькій Тетіні Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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121. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. М ирошниченко Тетяні Василівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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122. Про надання дозволу гр. Лещ енко Сергію Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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123. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Коваленко Тетяні Вікторівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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124. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Коновченко Андрія Васильовича на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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125. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Коновченко Анатолія Васильовича на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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126. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Старченко Валентині Савеліївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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127. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Скорнк Тетяні Федорівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на



території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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128. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Полупану Григорію М иколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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129. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Кравченко Ю рію Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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130. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Волосинку М иколі Івановичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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131. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Скорику Олексію Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

В И Р ІШ И Л И

ІЬ



ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

к

132. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Бородай Сергію М иколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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133. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Бабіну Олександру М ихайловичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА І  

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

134. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Романову Володимиру М ихайловичу на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) 

району. Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність
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135. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Чудак Віктору Григоровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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136. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Пугач Віталію Віталійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селишної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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137. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Волосник Любов Олександрівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.
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138. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Спільнику М иколі Олексійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

з

139. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Прасол Антоніні Леонідівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.
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140. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Токар Світлані Олександрівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва

/ - ?



, орієнтовною  площ ею  0,10 га, щ о розташ ована, щ о розташ ована за  м еж ам и населених пунктів на

територ ії С таросалтівської сели щ н ої ради. Ч угуївського (В овчанського) району. Х арківської області,

для подальш ої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

<ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

141. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Токар Сергію Сергійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА С  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

142. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Яценко Олександру Володимировичу на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГО .Ш СУВАЛ И  ^
ЗАЛ
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

143. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Руденко Тетяні Віталіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної діляриси для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Л
ЗА і
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

144. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Маймуліній Світлані М иколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

В И Р ІШ И Л И



ГОЛОСУВАЛИ \
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

145. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Калмиковій Ользі Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5 ^
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

146. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Поляковій Ользі Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ г
ЗА 5 ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

147. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Печенізькій Ірині М иколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

Г

148. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Печенізькому Сергію Петровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ у  

ЗА
ПРОТИ

/ /



149. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Печенізькому Сергію Сергійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

У Т Р И М А Л И С Ь

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ <Г
ЗА <
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

150. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Портянко Руслану Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

151. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Пещ ерову Ю рію Вікторовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА -5
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

152. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Демченку Василю Петровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛСЮУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

153. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Омельчук Анастасії Вікторівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на



територ ії С таросалтівської селищ н ої ради, Ч угуївського (В овчанського) району, Х арківської області,

для подальш ої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА 5^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

154. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Фасольняку М аксиму Сергійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГО Л рСУВАЛ И  

ЗА 5  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

155. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Задорожному Ю рію Володимировичу на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

156. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Козак Н аталії Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5^

ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

157. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Лисаченко М арині М иколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

В И Р ІШ И Л И

/f



ГОЛОСУВАЛИ З
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

158. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Козаку Дмитру Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

159. Про надання дозволу гр. Лисаченко Анатолію М ихайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

160. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Лисаченко Сергію Анатолійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

161. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Лисаченко Світлані Порфиріївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^  

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ



162, РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Брацюк Валерії Олександрівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ‘Г

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

163. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Головко М аксиму Леонідовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, шо розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

[ / І уб—
ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОВУВАЛИ \
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

164. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Лисаченко Ірині Володимирівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ
у

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

165. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Поповій Галині Гуріївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ V
ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

166. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Бабіну Ю рію Олександровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на

М )



тери торії С таросалтівської селищ ної ради. Ч угу ївського (В овчанського) району. Х арківської області,

для подальш ої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

Г О Л (^ У В А Л И  ^
ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

167. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Бабіній Людмилі Петрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГО Л рС УВАЛ И  ^
ЗА Ь 

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

168. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Скорику Денису Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

169. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Бондаревій Наталі М ихайлівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею о, 1 о га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Ч
ЗА \

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

170. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Коновченко Н адії Борисівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

В И Р ІШ И Л И



ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

171. РОЗГЛЯНУЛИ : Про надання дозволу гр. Скорику Володимиру Володимировичу на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА 'Г  

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

5

172. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр. Клочко Ользі Євгенівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОІЗ^ВАЛИ 3 ^
ЗА З

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

173. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Божко Андрію Григоровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
З А ^

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

174. РОЗГЛЯНУЛИ ; Про надання дозволу гр. Крамаровській Олені Олександрівні на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розтащована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА 5 ^  

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

з



175. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Серіковій Н адії Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

176. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Удовіченко Олександру Олександровичу на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва , орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами 

населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) 

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

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ і
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

177. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Новіковій Яні М иколаївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА V 

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

178. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Неділько Анні М иколаївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розтащована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

179. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Воскобойник Ірині Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва , 

орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розтащована за межами населених пунктів на



території С таросалтівської сели щ н ої ради. Чугуївського (В овчанського) району. Х арківської області,

для подальш ої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

Г O J ^ У B A Л И  5 ^

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -----

180. РОЗГЛЯНУЛИ :Про розірвання договору оренди на земельну ділянку з кадастровим 

номером 6321655803:00:000:0240, площею 0,2817 га, для сінокосіння, що розташована в с. 
Зарічне, вул. Центральна, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області з гр. 
Іволженко Світланою Станіславівною.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

г

181. РОЗГЛЯНУЛИ :Про розірвання договору оренди №4 від 05.05.2021 року на земельну 

ділянку з кадастровим номером 6321655803:00:000:0306, площею 0,2515 га, для сінокосіння, 
що розтащована в с. Зарічне, вул. Центральна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області з гр. Цистан Елеонорою Олегівною.

ВИРІШ ИЛИ
(9 9 / ^

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

182. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Воронковій Ю лії Йосипівні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння, орієнтовною площею 0,080 га, що 

розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку 

в оренду. _

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

ч

183. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання гр. Куценко Ю рію Васильовичу дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321655800:03:003:0481), 

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.

В И Р ІШ И Л И

I I



ГОЛОСУВАЛИ ̂
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

184. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Кальницькій Яніні Станіславівні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 

6321655800:03:003:0481), 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

185 . РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Андруха Сергію Сергійовичу дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 

6321655800:03:003:0481), 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.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА Ъ  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

186. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Зімннцьісій Тетяні Григорівні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 

АГ 6321655800:03:003:0484), 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.

ВИРІШ ИЛИ і Да х

ГО .Ш СУВАЛ И  Ь  

ЗА S  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

187. РОЗГЛЯНУЛИ :Про розгляд депутатського звернення старости Зарічненського округу гр. 

Форов М ,В., щодо визначення вказаної земельної ділянки з кадастровим номером 

6321655800:03:001:0042 площею 0,62 га -  ділянкою загального користування (місць громадського 

відпочинку), розташовану в с. Зарічне вул. Набережна, з метою оформлення право власності 

земельної ділянки загального користування за Старосалтівською селищною радою.

В И Р ІШ И Л И

і і о л о п и і с ;  о а



ГОЛОСУВАЛИ і 

ЗА

ПРОТИ  

УТРИМАЛИСЬ

188. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про розгляд депутатського звернення старости Зарічненського округу гр. 

Форов М,В-> щодо визначення вказаної земельної ділянки, орієнтовною площею 0,03 га -  ділянкою 

загального користування (проїзд), розташовану в с. Металівка, вул. Металівська, з метою 

оформлення права власності земельної ділянки для загального користування за Старосалтівською 

селищною радою.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА
ПРОТИ  

УТРИМАЛИСЬ

189. РОЗГЛЯНУЛИ :Про скасування державного акту на право постійного користування земельної 

ділянки серія Я Я  №318131 зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право 

власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за №49 від 15 

грудня 2009 р. наданого ТОВ «Фауна-3» на земельну ділянку що розташована в смт Старий Салтів, 

вул. Донецька, 15, цільове призначення - для будівнищгва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

190. РОЗГЛЯНУЛИ ;Про надання дозволу гр.. Павлову Василю М иколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15, Чугуївського 

(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність за рахунок 

земельної ділянки , яка знаходилась в постійному користуванні ТОВ»Фауна- З».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЗЮ СУВАЛИ ^

ЗА З
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

191. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр.. Павлову Василю М иколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою шодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва, 

орієнтовною площею 0,0429 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15, Чугуївського 

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

земельної ділянки , яка знаходилась в постійному користуванні ТОВ»Фауна- З».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ 5 ^
ЗА 5
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ



192. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр.. Павловій Людмилі Василівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої в смт Старий Салтів, вул. Донецька, 15, Чугуївського 

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

земельної ділянки , яка знаходилась в постійному користуванні ТОВ»Фауна- З».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЗЮ СУВАЛИ з
ЗА \

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

193. РОЗГЛЯНУЛИ :Про скасування рішення Старосалтівської селищної ради VIII сесії VIII 

скликання №542 від 23 березня 2021 року «Про затвердження гр. Волковському Віталію  

Володимировичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва», на земельну ділянку площею 0,098 га, кадастровий номер 6321655800:00:001:0881, 

Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, яка розташована в смт Старий Салтів, вул. 

Сонячна, 32-34, за добровільною відмовою.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ V

ЗА М
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

194. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. М олокоедову Дмитру Олександровичу дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва, за рахунок земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 

6321655800:05:001:1687), площею 0,1200 га, розташованої за межами населених пунктів на території 

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

в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^

ЗА 5
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

195. РОЗГЛЯНУЛИ :Про розгляд звернення гр. Лисаченко Ірини Володимирівни щодо надання 

дозволу на розробку детального плану території планувальної організації дачної забудови території 

рекреаційного призначення з кадастровим номером 6321688400:01:001:0054, яка знаходиться за 

межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського 

(Вовчанського) району. Харківської області.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

9 ,

196. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ -ТУР Ш ВЕС Т» 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.

ВИРІШ ИЛИ
І А ^ ^  О г м с  /

ГОЛОСУВАЛИ X "

ЗА g  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

197. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» 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 6321688400:01:000:0031, площею 15,96 га, що розташована за межами населених 

пунктів на території Старосалтівської селищної ради. Чугуївського (Вовчанського) району. 

Харківської області, для подальшого оформлення на правах оренди.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА jQ 

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

198. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» 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 очисних споруд бази 

відпочинку «ім. Соіча», кадастровий номер 6321655800:03:002:0055, площею 1,89 га, що 

розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. 

Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшого оформлення на правах

оренди.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^  

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

199. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу ТОВ Ю Ф «Україна» на виготовлення проекту 

землеустрою шодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення, для обслуговування бази відпочинку, орієнтовною площею 0,9437 га, 

що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради. 

Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, для подальшого оформлення на правах 

оренди. .

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ Q  

ЗА
ПРОТИ Q  

УТРИМАЛИСЬ

ІЧ



200. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Сазоновій Любові Дмитрівні дозволу на виготовлення проекту 

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 

подальщої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ J Q

ЗА І Ь

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

201. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання гр. Сазонову Сергію Івановичу дозволу на виготовлення проекту 

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.

ВИРІШ ИЛИ

іГОЛОСУВАЛИ  

УТРИМАЛИСЬ

202. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Проскурніна Данили М ихайловича, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №132 від 

01.07.2020р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

203. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Рак М арії Ю ріївни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області № 256 від 15.09.2020р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА
ПРОТИ  

УТРИМАЛИСЬ

204. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Ш аповалова Олександра Валентиновича, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №257 від 

15.09.2020р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



ВИРІШ ИЛИ

ділянки для індивідуального дачного садівництва на території С таросалтівської селищ ної ради

Вовчанського району Х арківської області за  межами населених пунктів».

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА -----
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

205. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Трошиної Лілії Іванівни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області № 258 від 15.09.2020р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА --------
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

206. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Андрющенко Ганни Сергіївни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №255 від 15.09.2020р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ----------
ЗА
ПРОТИ  

УТРИМАЛИСЬ

207, РОЗГЛЯНУЛИ ;3аява гр. Степанця Анатолія Вікторовича, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області № 492 від 25.10.2018р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ - - ______
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

208. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Білько Наталії Анатоліївни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №254 від 15.09.2020р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

В И Р ІШ И Л И



ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ

УТРИМ АЛИСЬ

209. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. П опової Валерії Віталіївни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №493 від 25.10.2018р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

210. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Яненко Людмили Григорівни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області № 162 від 28.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ -----------
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

211. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Підченко Владислава Станіславовича, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №156 від 

28.05.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

212. РОЗГЛЯНУЛИ ;3аява гр. Пилипенка Романа Романовича, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №165 від 28.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ



213. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Горозій Людмили Василівни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області № 120 від 21.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

214. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Поваляйло Катерини Олександрівни, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №148 від 

28.05.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

215. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Мурги Тетяни Іллівни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №147 від 28.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ -------
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

216. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Волохової Наталії Володимирівни, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №157 від 

28.05.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

217. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Гончарової Олександри Володимирівни, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №158 від 

28.05.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



ВИРІШ ИЛИ

ділянки для індивідуального дачного  садівництва на тери торії С таросалтівської селищ ної ради

Вовчанського району Х арківської області за  меж ам и населених пунктів».

ГОЛОСУВАЛИ -̂----
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

218. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Яненко Н атілії Павлівни, про повідомлення щодо отримання 

Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №161 від 28.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного садівництва на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського 

району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

J

ГОЛОСУВАЛИ -----
ЗА
ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

219. РОЗГЛЯНУЛИ :3аява гр. Гончарова Володимира Олександровича, про повідомлення щодо 

отримання Розпорядження Вовчанської районної адміністрації Харківської області №159 від 

28.05.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного садівниітгва на території Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області за межами населених пунктів».

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА

ПРОТИ  

УТРИМАЛИСЬ

220. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу на передачу в оренду земельної ділянки гр. Пуиько  

Миколі Анатолійовичу для сінокосіння, кадастровий номер 6321655803:00:000:0240, площею 

0,2817 га, що розтащована в с. Зарічне, вул. Центральна, Старосалтівської селищної ради, 

Вовчанського району. Харківської області.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ і?  

ЗА ^

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

/  о  А г ' /

221. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу на передачу в оренду земельної ділянки гр. Пуиько  

М иколі Анатолійовичу для сінокосіння, кадастровий номер 6321655803:00:000:0306, площею 

0,2515 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Центральна, Старосалтівської селищної ради, 

Вовчанського району. Харківської області.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^



ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

222. РОЗГЛЯНУЛИ :Про розгляд депутатського звернення гр. Лебеденко Андрія Сергійовича щодо 

виготовлення технічної документації з інвентаризації земельної ділянки, орієнтовною площею 4,000 

га, , з метою оформлення право власності земельної ділянки загального користування за 

Старосалтівською селищною радою.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ ^
ЗА У"
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

223. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. М арченко Світлані Геннадіївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів на 

території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району. Харківської області, 

для подальшої передачі в приватну власність.

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ і  

З А ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

224. РОЗГЛЯНУЛИ :Про надання дозволу гр. Колодяжному Олександру Олександровичу на

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для садівнищ-ва, кадастровий номер 6321655800:00:001:0881, площею 0,0980 

га, що розташована в смт. Старий Салтів, вул. Сонячна (колишня вул. Революційна), 32-34, 

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

власність

ВИРІШ ИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ  

ЗА ^
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

225. РОЗГЛЯНУЛИ :Про проведення інвентаризації 

резервування з кадастровими номерами: 

-6321688400:03:002:0391 площею 4,0004га 

-6321688400:03:002:0171 площею 5,9628га 

-6321655800:03:003:0481 площею 5,1295га 

-6321655800:03:003:0484 площею 2,0000га 

ВИРІШ ИЛИ

у  /

земельних Д ІЛ Я Н О К , визначених з метою

ГОЛОСУВАЛИ
ЗА

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

Г 2 ? З
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